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Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten 
 

Bilaga till beslut om att lägga ned förundersökning avseende 
vållande till annans död  

 

Enligt 3 kap. 9 § brottsbalken ska den som av oaktsamhet orsakar annans död 

dömas för vållande till annans död. Agerandet, eller underlåtenheten att agera, 

ska strida mot lag, föreskrifter/anvisningar eller i så hög grad strida mot vad 

som är acceptabelt (generella aktsamhetsregler) att avsaknaden av regler saknar 

betydelse. 

 

Den 13 mars 2022 inleddes en förundersökning avseende vållande till annans 

död med anledning av att en sjuårig pojke samma dag avlidit efter att ha lekt på 

fastigheten Byggmästaren 8 tillhörande Oxelösunds kommun. Under 

utredningens gång har polisen inhämtat handlingar och mejlkorrespondens från 

kommunen samt fotografier avseende både den aktuella och de kringliggande 

fastigheterna, hållit förhör med ett flertal vittnen och sakkunniga samt haft syn 

på platsen.  

 

Av utredningen framgår följande. Pojken befann sig på fastigheten tillsammans 

med bl.a. sin mor. På fastigheten fanns stenkross samt stenar i varierande 

storlekar. Mellan 2018 och 2019 bedrev Oxelösunds kommun arbete på 

fastigheten i form av att man lämnade sprängmassor från ett närliggande 

vägbygge där. Vid tidpunkten för dödsfallet pågick inte något aktivt 

byggnadsarbete. På fastigheten fanns inga byggnader och inget stängsel, 

varningsskyltar eller liknande. Det finns dock uppgifter om att någon eller 

några andra ska ha lämnat ytterligare stenkross på fastigheten. Oxelösunds 

kommun har polisanmält detta agerande. 

 

Inledningsvis konstateras att det inte finns någon lag som direkt är tillämpbar 

på de aktuella förhållandena. Eftersom det inte längre pågick något 

byggnadsarbete är heller inte Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3 

tillämpliga såvitt avser riskbedömning och eventuella åtgärder med hänsyn till 

hur det såg ut på platsen.  

 

För att straffansvar ska komma ifråga krävs därför, som ovan nämnt, att 

agerandet, eller underlåtenheten att agera, i så hög grad strida mot vad som är 

acceptabelt att avsaknaden av regler saknar betydelse. Handlandet, eller 

underlåtenheten att handla, ska vid en samlad bedömning av de omständigheter 

som är att beakta anses så klandervärt att det innefattar straffbar oaktsamhet (se 

NJA 2006 s. 228). 

 

Fastigheten ligger förhållandevis avsides i ett industriområde i Oxelösund. Den 

ligger visserligen i närheten av bostäder, men i övrigt finns inte skolor, 

lekparker eller andra verksamheter/platser där man kan förvänta sig att barn, 

eller vuxna, vanligtvis uppehåller sig.  
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Att lämna stenkross, inklusive större stenar, på en sådan plats utan att hägna in 

området, sätta upp varningsskyltar eller liknande bedöms inte utgöra ett sådant 

medvetet risktagande som gör att det kan anses föreligga straffrättsligt ansvar 

för vållande till annans död. Att någon eller några andra också haft möjlighet 

att lämna stenkross på fastigheten ändrar inte den bedömningen.  

 

Oxelösunds kommun kan därför inte anses åsidosatt vad som ålegat dem till 

förebyggande av dödsolyckan enligt generella aktsamhetsregler. Det finns 

därför heller inget orsakssamband mellan målsägandens död och Oxelösunds 

kommuns agerande eller underlåtenhet att agera. Förundersökningen ska därför 

läggas ner.  
  
 

 

 

 

 

 


