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1 Inledning 

Syftet med den här vägledningen är att bidra till en enhetlig rättstillämpning 
av åklagare vid handläggningen av strafföreläggande genom att sammanfatta 
praxis. Den innebär dock inte en rekommendation i fråga om straffmätning, 
utan det är upp till varje enskild åklagare att ta ställning till om den angivna 
straffnivån för ett visst brott är väl avpassad eller inte. 

De påföljder som anges i sammanställningen avser gärningar som kan 
betecknas som normalfall och som bör lagföras genom strafföreläggande. Om 
det föreligger försvårande eller förmildrande omständigheter bör straffvärdet 
bestämmas utifrån dessa omständigheter med avvikelse från vad som anges i 
sammanställningen. 

I den mån dagsböter ska fastställas som gemensamt straff för flera brott ska 
normalt antalet dagsböter för det grövsta brottet ökas med hälften av det 
sammanlagda antalet dagsböter för övriga brott (jämför 3 § riksåklagarens 
föreskrifter [1999:178] om ordningsbot för vissa brott). 

Sammanställningen avser gärningar begångna av vuxna personer för vilka 
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare inte är 
tillämplig. Detta gäller dock inte brott för vilka straffansvaret gäller endast 
för minderåriga, exempelvis otillåten skjutning med luftvapen enligt 3 kap. 
6 § 2 st och 22 § 1 st ordningslagen (1993:1617). 

Den här vägledningen ersätter rättspromemorian Strafföreläggande i 
bötesmål – en sammanställning av tillämpade påföljder (RättsPM 2012:7, 
senast uppdaterad i november 2020). 

Uppdatering den 1 juli 2022 

Lagrumshänvisningarna avseende märkesförfalskning och brukande av falskt 
märke har korrigerats. Avsnittet avseende knivförbudslagen har uppdaterats 
mot bakgrund av ny lagstiftning. Vidare har rekommendationerna avseende 
överlåtelse av farliga föremål utgått. 

Uppdatering den 14 juli 2022 

Rekommendationen avseende köp av sexuell tjänst utgår med anledning av 
den ändring i straffskalan som träder i kraft den 1 augusti 2022. Även 
rekommendationerna avseende hemfridsbrott och olaga intrång utgår med 
anledning av förändrade straffskalor. Praxis bevakas i denna del. 
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2 Brottsbalken 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

3 kap. 5 § Misshandel, ringa brott, t.ex. enstaka lättare slag som 
medfört endast kortvarig smärta (dock inte om 
målsäganden är minderårig)  

40 db 

4 kap. 5 § Olaga hot, t.ex. telefonhot av inte alltför allvarligt slag  40 db 

 

4 kap. 6 §  
1 st 

/Upphör att gälla per den 1 juli 20221/  

Hemfridsbrott, kvarstannandefallet eller hyresvärd 
som inträngt 

 

 

30 db 

 

4 kap. 6 §  
2 st 

/Upphör att gälla per den 1 juli 20222/  

Olaga intrång 

 

1500 kr 

4 kap. 7 § Ofredande, verbalt eller fysiskt antastar annan utan 
försvårande omständigheter, t.ex. knuffar annan eller 
tar tag i annans kläder  

30 db  

6 kap. 10 §  
2 st  

Sexuellt ofredande, blottning (dock inte om 
målsäganden är minderårig) 

40 db 

6 kap. 10 §  
2 st 

Sexuellt ofredande, genom telefonsamtal eller brev 
utan försvårande omständigheter  

40 db 

 

6 kap. 11 § 

/Upphör att gälla per den 1 augusti 20223/  

Köp av sexuell tjänst  

 

50 db 

  

 
1 Uppdaterad 14 juli 2022. Straffskalan har genom SFS 2022:661 skärpts fr o m den 
1 juli 2022, se prop. 2021/22:194. Praxis på området bevakas. 
2 Uppdaterad 14 juli 2022. Straffskalan har genom SFS 2022:661 skärpts fr o m den 
1 juli 2022, se prop. 2021/22:194. Praxis på området bevakas. 
3 Uppdaterad 14 juli 2022. Straffskalan har genom SFS 2022:1043 skärpts fr o m 
den 1 augusti 2022 så att endast fängelse ingår. 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

8 kap. 2 §  Ringa stöld  
 
Värde på det tillgripna 

                högst          75 kr4 

därutöver t.o.m.       300 kr 

därutöver t.o.m.       500 kr 

därutöver t.o.m.       650 kr 

därutöver t.o.m.       800 kr 

därutöver t.o.m.       950 kr 

därutöver t.o.m.    1 100 kr 

därutöver t.o.m.    1 250 kr 

 
 
 

800 kr 

30 db 

40 db 

60 db 

80 db 

100 db 

110 db 

120 db 

8 kap. 8 §  
1 st  

Egenmäktigt förfarande, brukat cykel 30 db 

8 kap. 8 §  
1 st  

Egenmäktigt förfarande, rubbat annans besittning till 
parkeringsplats 

1200 kr 

9 kap. 2 §  
1 st  

Ringa bedrägeri   
 
Värde på det tillägnade 

                högst          75 kr5 

därutöver t.o.m.       300 kr 

därutöver t.o.m.       500 kr 

därutöver t.o.m.       650 kr 

därutöver t.o.m.       800 kr 

därutöver t.o.m.       950 kr 

därutöver t.o.m.    1 100 kr 

därutöver t.o.m.    1 250 kr 

 
 
 

800 kr 

30 db 

40 db 

60 db 

80 db 

100 db 

110 db 

120 db 

10 kap. 8 §  Fyndförseelse, gods som inte är särskilt värdefullt eller 
annars av särskild betydelse 

30 db 

  

 
4 Jfr RåR 2021:1 avs. 4.2.1. 
5 Jfr RåR 2021:1 avs. 4.2.1. 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

12 kap. 2 § Ringa skadegörelse6 
 
Värde på det skadade 

                högst          75 kr 

därutöver t.o.m.       300 kr 

därutöver t.o.m.       500 kr 

därutöver t.o.m.       650 kr 

därutöver t.o.m.       800 kr 

därutöver t.o.m.       950 kr 

därutöver t.o.m.    1 100 kr 

därutöver t.o.m.    1 250 kr 

 
 

 

800 kr 

30 db 

40 db 

60 db 

80 db 

100 db 

110 db 

120 db  

14 kap. 8 §7  Märkesförfalskning, ringa brott, försett fordon med 
registreringsskylt avsedd för annat fordon.8 

50 db 

14 kap. 8 § 
och 10 §9  

Brukande av falskt märke, ringa brott, brukande av 
fordon försett med registreringsskylt avsedd för annat 
fordon.10 

50 db 

17 kap. 4 §  Våldsamt motstånd  40 db 

 
6 Rekommendationerna avser okomplicerade fall av oöverlagd skadegörelse med 
enbart ekonomisk skada. Vid skadegörelsebrott kan ytterligare omständigheter 
utöver det skadade beloppet vara avgörande för rubriceringen, se NJA 1988 s. 351. 
7 Uppdaterad juli 2022. 
8 Jfr NJA 1986 s. 550. 
9 Uppdaterad juli 2022. 
10 Jfr NJA 1986 s. 550. 
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3 Lag (1951:649) om straff för 
vissa trafikbrott11 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

1 § 1 st  Vårdslöshet i trafik, rödljuskörning som medfört eller 
kunnat medföra trafikfarlig situation 12 och liknande 
fall 

40 db 

3 § 1 st 1 p  Olovlig körning, saknar helt behörighet 30 db 

3 § 1 st 1 p  Olovlig körning, har behörighet för annat slag av 
fordon än det förda 

30 db 

3 § 1 st 1 p 
jmf. med  
2 kap. 1 och 
5 §§ kör-
kortslagen 
(1998:488)  

Olovlig körning, har behörighet för det förda fordonet 
men inte för tillkopplat släp 

1500 kr 

3 § 1 st 2 p  Olovlig körning, grovt brott (körkort återkallat) 

1:a gången 

2:a gången 

3:e gången 

 

50 db 

70 db 

100 db 

3 § 1 st 2 p  Olovlig körning, grovt brott (vanemässigt)  50 db 

3 § 1 st 2 p  Olovlig körning, grovt brott (tidigare lagförd) 

1:a gången 

2:a gången 

3:e gången 

 

50 db 

70 db 

100 db 

3 § 2 st  Åsidosatt körkortsföreskrift  1500 kr 

3 § 3 st  Tillåtande av olovlig körning  30 db 

3 § 4 st Olovlig körning 30 db 

  

 
11 Påföljdsbestämningen för den som samtidigt gör sig skyldig till rattfylleri och 
olovlig körning ska ske enligt de allmänna principer för påföljdsbestämning vid 
flerfaldig brottslighet som angetts i inledningen. 
12 Jfr NJA 1996 s. 764. 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

4 § 1 st  Rattfylleri (bil och motorcykel) 

          0,2 t.o.m. 0,49 promille 

därutöver t.o.m. 0,59 promille 

därutöver t.o.m. 0,69 promille 

därutöver t.o.m. 0,79 promille 

därutöver t.o.m. 0,89 promille 

därutöver till      1,00 promille 

 

40 db 

60 db 

80 db 

100 db 

120 db 

150 db 

4 § 1 st  Rattfylleri (bil och motorcykel) 

        0,10 t.o.m. 0,24 mg/liter 

därutöver t.o.m. 0,29 mg/liter 

därutöver t.o.m. 0,34 mg/liter 

därutöver t.o.m. 0,39 mg/liter 

därutöver t.o.m. 0,44 mg/liter 

därutöver till        0,5 mg/liter 

 

40 db 

60 db 

80 db 

100 db 

120 db 

150 db 

4 § 2 st Drograttfylleri (bil och motorcykel) i kombination med 
ringa narkotikabrott 

50 db 

5 §  Obehörigt avvikande från trafikolycksplats 40 db 
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4 Narkotikastrafflagen (1968:64) 

 

Enligt NJA 2017 s. 415 ska den som brukat narkotika, som tidigare har utgjort 
en del av eget innehav av narkotika, endast dömas för straffbart innehav. Enligt 
domen konsumeras sålunda det straffbara bruket av det straffbara innehavet. 
I de fall som förhållandena är sådana som i domen bör lagföring därför endast 
ske för ringa narkotikabrott genom innehav. I NJA 2021 s. 3 klargjorde HD 
att straffbart bruk av narkotika av visst slag inte konsumeras av straffbart eget 
innehav av narkotika av annat slag, även om den brukade narkotikan tidigare 
innehafts samtidigt som den narkotika som det straffbara innehavet avsåg. 
 
 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

2 § Ringa narkotikabrott, innehav för eget bruk  

 Amfetamin 

högst                   0,2 gram 

därutöver t.o.m.  0,4 gram 

därutöver t.o.m.  0,6 gram 

därutöver t.o.m.  0,8 gram 

därutöver t.o.m.  1,0 gram 

därutöver t.o.m.  1,5 gram 

därutöver t.o.m.  2,0 gram 

därutöver t.o.m.  2,5 gram 

därutöver t.o.m.  3,0 gram 

därutöver t.o.m.  3,5 gram 

därutöver t.o.m.  4,0 gram 

därutöver t.o.m.  4,5 gram 

därutöver till       5,0 gram 

 

30 db 

40 db 

50 db 

60 db 

70 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

120 db 

130 db 

140 db 

150 db 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

 Cannabis 

högst                      1 gram 

därutöver t.o.m.     3 gram 

därutöver t.o.m.     5 gram 

därutöver t.o.m.   10 gram 

därutöver t.o.m.   15 gram 

därutöver t.o.m.   20 gram 

därutöver t.o.m.   25 gram 

därutöver t.o.m.   30 gram 

därutöver t.o.m.   35 gram 

därutöver t.o.m.   40 gram 

därutöver t.o.m.   45 gram 

därutöver till        50 gram 

 

30 db 

40 db 

50 db 

60 db 

70 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

120 db 

130 db 

140-150 db 

 GHB 

högst                      2 cl 

därutöver t.o.m.     4 cl 

därutöver t.o.m.     6 cl 

därutöver t.o.m.     8 cl 

därutöver t.o.m.   10 cl 

därutöver t.o.m.   15 cl 

därutöver t.o.m.   20 cl 

därutöver t.o.m.   25 cl 

därutöver t.o.m.   30 cl 

därutöver t.o.m.   35 cl 

därutöver t.o.m.   40 cl 

därutöver t.o.m.   45 cl 

därutöver till        50 cl 

 

30 db 

40 db 

50 db 

60 db 

70 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

120 db 

130 db 

140 db 

150 db 

 Heroin 

till 0,05 gram 

 

150 db 

 Kat 

högst                        160 gram 

därutöver t.o.m.       320 gram 

därutöver t.o.m.       640 gram 

därutöver t.o.m.    1 200 gram 

därutöver t.o.m.    2 000 gram 

därutöver t.o.m.    2 800 gram 

därutöver till         4 000 gram 

 

30 db 

40 db 

60 db 

80 db 

100 db 

120 db 

150 db 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

 Kokain  

högst                   0,20 gram 

därutöver t.o.m.  0,50 gram 

därutöver till       0,60 gram 

 

100 db 

120 db 

150 db 

 LSD och Ecstasy 

högst                    2 tripper/tabletter alt. 0,2 gram 

därutöver t.o.m.   4 tripper/tabletter alt. 0,4 gram 

därutöver t.o.m.   6 tripper/tabletter alt. 0,6 gram 

därutöver t.o.m.   8 tripper/tabletter alt. 0,8 gram 

därutöver t.o.m. 10 tripper/tabletter alt. 1,0 gram 

därutöver t.o.m. 15 tripper/tabletter alt. 1,5 gram 

därutöver t.o.m. 20 tripper/tabletter alt. 2,0 gram 

därutöver t.o.m. 25 tripper/tabletter alt. 2,5 gram 

därutöver t.o.m. 30 tripper/tabletter alt. 3,0 gram 

därutöver t.o.m. 35 tripper/tabletter alt. 3,5 gram 

därutöver t.o.m. 40 tripper/tabletter alt. 4,0 gram 

därutöver t.o.m. 45 tripper/tabletter alt. 4,5 gram 

därutöver till      50 tripper/tabletter alt. 5,0 gram 

 

30 db 

40 db 

50 db 

60 db 

70 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

120 db 

130 db 

140 db 

150 db 

 Metadon 

högst                  3 tabletter (30 mg) 

därutöver t.o.m. 4 tabletter (40 mg) 

därutöver till      5 tabletter (50 mg) 

 

100 db 

120 db 

150 db 

 Opium  

högst                  0,10 gram 

därutöver t.o.m. 0,12 gram 

därutöver till      0,16 gram 

 

100 db 

120 db 

150 db 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

 Flunitrazepam (Rohypnol) och andra  
bensodiazepiner  

högst                     10 tabletter 

därutöver t.o.m.    20 tabletter 

därutöver t.o.m.    30 tabletter 

därutöver t.o.m.    40 tabletter 

därutöver t.o.m.    50 tabletter 

därutöver t.o.m.    75 tabletter 

därutöver t.o.m.  100 tabletter 

därutöver t.o.m.  125 tabletter 

därutöver t.o.m.  150 tabletter 

därutöver t.o.m.  175 tabletter 

därutöver t.o.m.  200 tabletter 

därutöver t.o.m.  225 tabletter 

därutöver till       250 tabletter 

 

 

30 db 

40 db 

50 db 

60 db 

70 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

120 db 

130 db 

140 db 

150 db 

 Subutex 

(antal tabletter à 8 mg, 1 dos = 2 mg) 

högst                  2 tabletter 

därutöver t.o.m. 3 tabletter 

därutöver till      4 tabletter 

 

 

100 db 

120 db 

150 db 

 Svamp 

(innehållande psilocybin eller psilocin) 

högst                     2 gram 

därutöver t.o.m.  20 gram 

därutöver t.o.m.  40 gram 

därutöver t.o.m.  60 gram 

därutöver t.o.m.  80 gram 

därutöver till     100 gram 

 

 

30 db 

50 db 

80 db 

100 db 

120 db 

150 db 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

 Syntetiska katinoner 

(exv. mefedron och MDPV) 

högst                     0,2 gram 

därutöver t.o.m.    0,4 gram 

därutöver t.o.m.    0,6 gram 

därutöver t.o.m.    0,8 gram 

därutöver t.o.m.    1,0 gram 

därutöver t.o.m.    1,5 gram 

därutöver t.o.m.    2,0 gram 

därutöver t.o.m.    2,5 gram 

därutöver t.o.m.    3,0 gram 

därutöver t.o.m.    3,5 gram 

därutöver t.o.m.    4,0 gram 

därutöver t.o.m.    4,5 gram 

därutöver till         5,0 gram 

 

 

30 db 

40 db 

50 db 

60 db 

70 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

120 db 

130 db 

140 db 

150 db 

 Tramadol 

(ren substans) 

högst                    0,4 gram 

därutöver t.o.m.   1,2 gram 

därutöver t.o.m.   2,0 gram 

därutöver t.o.m.   4,0 gram 

därutöver t.o.m.   6,0 gram 

därutöver t.o.m.   8,0 gram 

därutöver t.o.m. 10,0 gram 

därutöver t.o.m. 12,0 gram 

därutöver t.o.m. 14,0 gram 

därutöver t.o.m. 16,0 gram 

därutöver t.o.m. 18,0 gram 

därutöver till      20,0 gram 

 

 

            30 db  

40 db 

50 db 

60 db 

70 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

120 db 

130 db 

140-150 db 

2 § Ringa narkotikabrott, brukande, all sorts 
narkotika13 

30 db 

2 § Ringa narkotikabrott, brukande, all sorts 
narkotika, i kombination med drograttfylleri 

50 db 

 
13 Jfr NJA 2005 s. 348 I och II. 



14 

5 Jaktlagen (1987:259) 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

31 § 3 st och 45 § 1 st 5 p jaktlagen 
jämförd med 22 § 1 st jaktförordningen 
(1987:905) 

Medfört skjutvapen på 
otillåtet sätt  

30 db 

31 § 3 st och 45 § 1 st 5 p jaktlagen 
jämförd med 22 § 1 st jaktförordningen 
(1987:905) 

Förvarat skjutvapen på 
otillåtet sätt  

40 db 

32 § och 43 § 3 p Jaktbrott  40 db 

41 § 1 st 1 p och 45 § 1 st 6 p jaktlagen 
jämförd med 49 § jaktförordningen 
(1987:905) 

Ej erlagt viltvårdsavgift 1800 kr 

43 § 1 p   Jaktbrott 50 db 

43 § 1 p  Jaktbrott (överskjutning)  50 db 

43 § 1 p  Jaktbrott (utbytesfall)  50 db 

3 § och 43 § 2 p  Jaktbrott 50 db 

3 § och 43 § 2 p jaktlagen jämförd med 
2 § jaktförordningen (1987:905) 

Jaktbrott  50 db 

26 § 3 p och 45 § 1 st 2 p jaktlagen 
jämförd med 40 § jaktförordningen 
(1987:905) 

Ej anmält viltolycka  40 db 

28 § 1 st och 45 § 4 p Skadeskjutit vilt  40 db 

28 § 2 st och 45 § 4 p Skadeskjutit vilt  40 db 

34 § och 45 § 2 st  Motat eller lockat vilt från 
annans jaktområde  

40 db 

46 § 1 st  Jakthäleri 40 db 
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6 Lag (1988:15) om förbud mot 
vissa radar- och laserinstru-
ment14 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

2 § och 3 § Otillåtet innehav av radarvarnare 4000 kr 

2 § och 3 §  Otillåtet innehav av laservarnare  4000 kr 

2 § och 3 §  Otillåtet innehav av laserstörare 4000 kr 

 

 

 
14  Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 24 januari 2000 (RH 2000:13) 
uttalat: ”Med hänsyn till att syftet med innehav av laserstörare är att undgå påföljd 
för hastighetsöverträdelse bör den ordningsbot som vid tidpunkten för brottet 
normalt gällde vid allvarligare hastighetsöverträdelser därvid tjäna som vägledning.” 
Hovrätten bestämde påföljden till penningböter 1200 kr, vilket motsvarar den högsta 
ordningsbot för den som vid tidpunkten för brottet (före 1 oktober 1999) utfärdades 
vid hastighetsöverträdelse. Enligt hovrätten ska innehav av laserstörare inte bedömas 
som allvarligare än brott mot radar- eller laservarnare. 
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7 Lagen (1988:254) om förbud 
beträffande knivar och andra 
farliga föremål15 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

1 § 2 st och 4 § 
2 st 

Oaktsamt olaga innehav av kniv eller farligt 
föremål på allmän plats16 

50 db 

1 § 3 st och 4 § 
2 st 

Oaktsamt olaga innehav av springstilett eller 
springkniv10 

50 db 

 

 

 
15 Avsnittet uppdaterat juli 2022. 
16 Mot bakgrund av ändringarna i knivförbudslagen dras slutsatsen att normalstraffet 
för oaktsamt brott bör ligga kvar på den tidigare rekommenderade nivån 50 dags-
böter. För uppsåtligt brott eftersträvar lagstiftaren en straffskärpning. Praxis bevakas 
i denna del. Ändringarna har införts genom SFS 2022:608, prop. 2021/22:192. Se 
även ”Brott mot knivlagen – efter lagändringen den 1 juli 2022” RäV 2022:21. 
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8 Lagen (1991:1969) om förbud 
mot vissa dopningsmedel  

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

3 § 2 st Ringa dopningsbrott bestående i innehav av syntetiska 
anabola steroider, testosteron och dess derivat (1 § 1 p 
och 2 p) för eget bruk 

 

 Mängd (beräknad i antal enheter om 5 mg aktiv 
substans17) 
 
högst                       50 enheter 

därutöver t.o.m.    100 enheter 

därutöver t.o.m.    150 enheter 

därutöver t.o.m.    200 enheter 

därutöver t.o.m.    500 enheter 

därutöver t.o.m. 1 000 enheter 

därutöver t.o.m. 2 000 enheter 

därutöver t.o.m. 4 000 enheter 

 

 

30 db 

40 db 

50 db 

60 db 

80 db 

100 db 

120 db 

150 db 

3 § 2 st Ringa dopningsbrott bestående i bruk av dopningsmedel, 
all sorts dopningsmedel18 

30 db 

 

 

 
17 Exempel på omräkning: 5 tabletter med vardera 5 mg aktiv substans motsvarar 5 
enheter, 10 tabletter med vardera 50 mg aktiv substans motsvarar 100 enheter, 1 
ampull med 250 mg aktiv substans motsvarar 50 enheter. Vid innehav av mer än 
200 enheter finns anledning att ifrågasätta huruvida preparaten är avsedda för eget 
bruk. 
18 Jfr NJA 2005 s. 348 I och II. 
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9 Fiskelagen (1993:787) 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

9 § och 37 § 1 st 1 p Olovligt fiske  30 db 

40 § 1 st 1 p fiskelagen och 2 kap. 6 § 
förordningen (1994:1716) om fisket, 
vattenbruket och fiskerinäringen 

Olaga fiske 40 db 



19 

10 Ordningslagen (1993:1617) 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

3 kap. 6 § 1 st och 22 § 1 st Otillåten sprängning  1800 kr 

3 kap. 6 § 1 st och 22 § 1 st Otillåten skjutning med eldvapen  1800 kr 

3 kap. 6 § 2 st och 22 § 1 st Otillåten skjutning med luftvapen  1000 kr 

3 kap. 6 § 2 st och 22 § 1 st Otillåten skjutning med 
fjädervapen  

1000 kr 

3 kap. 6 § 2 st, 22 § 1 st och 
23 § 1 st 

Otillåten skjutning med luftvapen 
(vårdnadshavares ansvar) 

1000 kr 

3 kap. 6 § 2 st, 22 § 1 st och 
23 § 1 st 

Otillåten skjutning med 
fjädervapen (vårdnadshavares 
ansvar) 

1000 kr 

 

3 kap. 8 § och 22 § 2 st samt 
lokal ordningsföreskrift 

Olovlig demonstration av vara  1800 kr 

3 kap. 7 § och 22 § 2 st Otillåten användning av 
pyrotekniska varor  

1800 kr 
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11 Sjölagen (1994:1009) 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

20 kap. 4 § 1 st  Sjöfylleri 

        0,10 t.o.m. 0,24 mg/l 

därutöver t.o.m. 0,29 mg/l 

därutöver t.o.m. 0,34 mg/l 

därutöver t.o.m. 0,39 mg/l 

därutöver t.o.m. 0,44 mg/l 

därutöver till      0,50 mg/l 

 

30 db 

40 db 

50 db 

70 db 

90 db 

120 db 
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12 Lag (1994:1809) om total-
försvarsplikt19 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

2 kap. 1 § och 10 kap. 1 § Uteblivit från mönstring 2000 kr 

 
 

 

 
19 Jfr NJA 2020 s. 211. 
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13 Vapenlagen (1996:67) 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

1 kap. 3 § e) samt 9 
kap. 1 § 2 st 

Vapenbrott (ringa), innehav av tårgasspray  40 db 
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14 Vapenförordningen (1996:70) 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

7 kap. 1 § 1 st och 14 kap.  
1 § 2 st 

Inte överlämnat låneintyg 500 kr 

12 kap. 3 § 1 st och 14 kap. 
1 § 2 st 

Inte medfört tillståndsbevis  500 kr 

12 kap. 3 § 3 st och 14 kap. 
1 § 2 st 

Inte medfört låneintyg 500 kr 
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15 Lagen (1998:506) om punkt-
skattekontroll av transporter 
m.m. av alkoholvaror, tobaks-
varor och energiprodukter 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

5 kap. 1 § 1 p Olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor, 
ringa brott20 

 
Cigaretter, antal 

högst                           4 00021 

däröver t.o.m.   6 000 

däröver t.o.m.   8 000 

däröver t.o.m. 10 000 

däröver t.o.m. 12 000 

däröver  t.o.m. 14 000 

däröver  t.o.m. 16 000 

däröver  t.o.m. 18 000 

däröver  t.o.m. 20 00022 

 

 

 

 

50 db 

60 db 

70 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

130 db 

150 db 

 
20 Tabellen ska endast tillämpas på fall där någon anmälan om förflyttning inte skett 
till behörig myndighet, någon säkerhet inte ställts och några ledsagardokument inte 
medföljt varorna (avseende snus, tuggtobak och övrig tobak krävs dock inte 
ledsagardokument). 
21 Åtal torde inte vara påkallat från allmän synpunkt om antalet cigaretter uppgår till 
högst 3 400 stycken och några särskilda omständigheter inte föreligger i det enskilda 
fallet. 
22 Överstiger antalet cigaretter 20 000 stycken torde brottet inte vara att anse som 
ringa. 
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16 Lag (2000:1225) om straff för 
smuggling 

Vid smuggling av flera varuslag samtidigt läggs bötesbeloppen samman. 
Sammanlagda penningbotsbeloppet får inte överstiga 4 000 kr. Vid 
sammanläggning av bötesbelopp i dagsböter och penningböter omräknas hela 
boten till dagsböter. Vid övergången mellan penningböter och dagsböter finns 
det en viss spännvidd i straffskalan, bl.a. för att inte övergången ska leda till ett 
totalt sett lägre bötesbelopp. Det finns också ett utrymme att beakta 
förmildrande och försvårande omständigheter. 

Observera att åldersgränsen om 20 år för inköp av alkohol även får genomslag 
vid införsel och det kan då röra sig om ett smugglingsbrott. Om tobak förs in 
av en person som är under 18 år kan smugglingsbrott enligt 3 § eller 4 § 
föreligga. 

 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

 Narkotika  

6 § Ringa narkotikasmuggling  

 För smuggling av narkotika gäller samma bötespraxis 
som för innehav av narkotika, se under 
narkotikastrafflagen 

 

 Dopningsmedel  

3 § Smuggling  

 För smuggling av dopningsmedel gäller samma 
bötespraxis som för innehav av dopningsmedel, se 
under lagen om förbud mot vissa dopningsmedel23 

 

  

 
23 Observera vid smuggling av dopningsmedel att påföljden bör följa tabellen men 
inte rubriceringen. Att en mängd dopningsmedel rubriceras som ringa dopningsbrott 
gör alltså inte automatiskt att införseln ska rubriceras som ringa smuggling. 
Utrymmet att bedöma en smuggling av dopningsmedel som ringa smuggling är 
mycket begränsat. 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

 Sprutor och kanyler24  

4 § Ringa smuggling  

 högst               5 sprutor/kanyler 

              6–10 sprutor/kanyler 

800 - 2500 kr 

2500 - 3000 kr 

3 § Smuggling  

 11–20 sprutor/kanyler 

21–30 sprutor/kanyler 

31–40 sprutor/kanyler 

30 - 40 db 

40 - 50 db 

60 db 

 Kniv, kaststjärna eller annat farligt föremål som anges 
i 1 § förordningen (1990:415) om tillstånd till 
införsel av vissa farliga föremål 

 

4 § Ringa smuggling  

 ett föremål av ringa farlighet  1500 kr 

3 § Smuggling  

 ett föremål av typ offensivt vapen (t.ex. stilett, 
butterflykniv, batong25 eller knogjärn) 

 

flera föremål (högst tre) 

30 - 70 db 

 

 

30 - 70 db 

 Vapen26  

6 a § Vapensmuggling  

 En tårgasspray av normal beskaffenhet 

 

Annat vapen för vilket licens finns 

40 - 60 db 

 

40 - 60 db 

  

 
24 Om smugglingen avser mer än en kanyl per spruta bör påföljden skärpas inom 
spannet. 
25 Jfr Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 28 augusti 2020, mål B 1372-20 
26 Vid bedömningen bör syftet med innehavet vägas in. 
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Lagru
m 

Rubricering m. m. Påföljd 

 Sällskapsdjur  

3 § Smuggling  

 Upp till sammanlagt fem hundar, katter eller andra 
mindre sällskapsdjur. 

 

 

 

Djuren är friska, vaccinerade och har antikroppar mot 
rabies, men där införseltillstånd saknas eller villkoren för 
införseln i fråga om t.ex. pass, intyg eller märkning inte 
är uppfyllda. 

30 db 

 

 Om djuren är friska, vaccinerade och i förekommande 
fall har antikroppar mot rabies men där de nödvändiga 
förutsättningarna, t.ex. angående karantän och 
veterinärbesiktning, för införseltillstånd i övrigt saknas. 

60 - 100 db 

 

 Utrotningshotade djur  

3 § Smuggling  

 Produkter som framställts av utrotningshotade djur, 
enstaka produkter (t.ex. krokodilskor, handväskor och 
skärp av ormskinn e. d.) 

50 - 100 db 

 

 Levande djur  

3 § Smuggling  

 En-två ormar 

Högst fem sköldpaddor eller ödlor 

50 - 70 db 

50 - 70 db 

 Livsmedel  

4 § Ringa smuggling  

 Köttvaror, högst 10 kg 

Köttvaror, högst 20 kg 

Andra livsmedel i liten mängd för personligt bruk 

1000 kr 

2500 kr 

800 - 2500 kr 

3 § Smuggling  

 Köttvaror, högst 30 kg 30 - 50 db 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

 Sprit  

4 §/9 § Ringa smuggling/Ringa tullbrott  

  antal liter 

högst                           1 

däröver    t.o.m. 3 

däröver    t.o.m. 5 

däröver   t.o.m. 7 

däröver   t.o.m. 9 

däröver t.o.m. 10 

 

500 kr 

1000 kr 

1500 kr 

2000 kr 

2500 kr 

3000 kr 

3 §/8 § Smuggling/Tullbrott  

  antal liter 

högst                          12 

däröver  t.o.m. 14 

däröver  t.o.m. 17 

däröver  t.o.m. 20 

däröver  t.o.m. 23 

däröver t.o.m. 26 

däröver  t.o.m. 29 

däröver  t.o.m. 39 

däröver  t.o.m. 49 

däröver  t.o.m. 59 

 

30 - 50 db 

60 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

120 db 

130 db 

140 db 

150 db 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

 Vin  

4 §/9 § Ringa smuggling/Ringa tullbrott  

  antal liter 

högst                            2 

däröver   t.o.m.  6 

däröver t.o.m. 10 

däröver  t.o.m. 14 

däröver t.o.m. 18 

däröver t.o.m. 20 

 

500 kr 

1000 kr 

1500 kr 

2000 kr 

2500 kr 

3000 kr 

3 §/8 § Smuggling/Tullbrott  

  antal liter 

högst                            25 

däröver    t.o.m. 30 

däröver   t.o.m. 35 

däröver    t.o.m. 40 

däröver    t.o.m. 45 

däröver    t.o.m. 50 

däröver    t.o.m. 55 

däröver  t.o.m. 120 

 

30 - 50 db 

60 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

120 db 

150 db 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

 Starköl  

4 §/9 § Ringa smuggling/Ringa tullbrott  

  antal liter 

högst                           5 

däröver  t.o.m. 10 

däröver  t.o.m. 20 

däröver  t.o.m. 30 

däröver  t.o.m. 50 

däröver t.o.m. 70 

däröver  t.o.m. 90 

däröver t.o.m. 95 

 

500 kr 

600 kr 

800 kr 

1000 kr 

1500 kr 

2000 kr 

2500 kr 

3000 kr 

3 §/8 § Smuggling/Tullbrott  

  antal liter 

högst                         100 

däröver  t.o.m. 110 

däröver  t.o.m. 120 

däröver  t.o.m. 130 

däröver  t.o.m. 140 

däröver  t.o.m. 150 

däröver  t.o.m. 160 

däröver  t.o.m. 250 

 

30 - 50db 

60 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

120 db 

150 db 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

 Cigaretter, cigariller eller cigarrer  

9 § Ringa tullbrott  

  antal 

högst                            200 

däröver t.o.m.    600 

däröver  t.o.m. 1 000 

däröver  t.o.m. 1 600 

däröver t.o.m. 2 200 

däröver  t.o.m. 2 800 

däröver  t.o.m. 3 400 

 

500 kr 

600 kr 

1000 kr 

1500 kr 

2000 kr 

2500 kr 

3000 kr 

8 § Tullbrott  

  antal 

högst                           4 000 

däröver  t.o.m.   6 000 

däröver  t.o.m.   8 000 

däröver  t.o.m. 10 000 

däröver  t.o.m. 12 000 

däröver  t.o.m. 14 000 

däröver  t.o.m. 16 000 

däröver  t.o.m. 18 000 

däröver  t.o.m. 20 000 

däröver  t.o.m. 22 000 

 

30 - 50 db 

60 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

120 db 

130 db 

140 db 

150 db 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

 Andra tobaksvaror  

9 § Ringa tullbrott  

  gram 

högst                            800 

däröver  t.o.m. 1 600 

däröver  t.o.m. 2 400 

däröver  t.o.m. 3 200 

däröver  t.o.m. 4 800 

däröver  t.o.m. 5 400 

däröver  t.o.m. 6 000 

 

500 kr 

800 kr 

1000 kr 

1500 kr 

2000 kr 

2500 kr 

3000 kr 

8 § Tullbrott  

  gram 

högst                           8 000 

däröver t.o.m. 12 000 

däröver  t.o.m. 16 000 

däröver  t.o.m. 20 000 

däröver  t.o.m. 24 000 

däröver  t.o.m. 28 000 

däröver  t.o.m. 32 000 

 

30 - 50 db 

60 db 

80 db 

90 db 

100 db 

110 db 

120 db 
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Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

 Undandragandebrott i andra fall  

9 § Ringa tullbrott  

 undandragen avgift 

högst                             200 kr 

däröver t.o.m.     400 kr 

däröver t.o.m.     600 kr 

däröver t.o.m.     800 kr 

däröver t.o.m.     900 kr 

däröver t.o.m.  1 100 kr 

 

500 kr 

1000 kr 

1500 kr 

2000 kr 

2500 kr 

3000 kr 

8 § Tullbrott  

 undandragen avgift, procent av basbeloppet 

högst                           6 % 

däröver   t.o.m. 9 % 

däröver t.o.m. 12 % 

däröver t.o.m. 15 % 

 

30 db 

40 db 

50 db 

60 db 

12 § Olovlig befattning med smuggelgods  

 Köp av mindre mängd insmugglad alkohol (högst 10 
liter) 

 

samma som 
tullbrott resp. 

smuggling 

 

 Köp av mindre mängd insmugglad tobak (högst 2 000 
cigaretter eller motsvarande mängd annan tobak) 

 

samma som 
tullbrott resp. 

smuggling 

 

 Befattning med mindre mängd av andra insmugglade 
varor som det inte är förbjudet att inneha 

samma som 
tullbrott resp. 

smuggling 
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17 Utlänningslagen (2005:716)27 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

20 kap. 1 § 1 st Ej ansökt om tillstånd till vistelse i landet 

 

Vistelsens längd 

högst                      1 månad 

därutöver t.o.m.  2 månader 

därutöver t.o.m.  3 månader 

därutöver till       5 månader 

 

 

 

30 db 

35 db 

40 db 

50 db 

20 kap. 3 § Ej innehaft arbetstillstånd 

 

Arbetsperiodens längd 

högst                      1 månad 

därutöver t.o.m.  2 månader 

därutöver t.o.m.  3 månader 

därutöver till       5 månader 

 

 

  

30 db 

35 db 

40 db 

50 db 

 

 
27 Om gärningen endast avser underlåtenhet att förlänga ett tidigare meddelat 
tillstånd bör i normalfallet ett lägre antal dagsböter utgå. 
 



35 

18 Vägtrafikskattelagen (2006:227) 

 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

6 kap. 1 §, 3 § 1 st och 
4 § 1 st  

Fört oskattat fordon utan 
registreringsskylt/-ar  

40 db 

6 kap. 1 §, 3 § 1 st och 
4 § 1 st  

Brukande av oskattat fordon utan 
registreringsskylt/-ar (ägaransvar) 

40 db 

6 kap. 1 §, 3 § 1 st, 4 § 
1 st och 6 §   

Fört oskattat fordon utan 
registreringsskylt/-ar  

40 db 
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19 Lag (2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter 

Lagrum Rubricering m. m. Påföljd 

16 § 1 st och 24 § Inte hållit hund under tillsyn 30 db 
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