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Trots att du är akt-
sam och har din 

hund kopplad eller under 
uppsikt på din gård är 
du alltså som hundägare 
strikt ansvarig för alla 
skador som din bästa vän 
hunden orsakar.

Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad 
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar 
på läsarnas frågor om juridik, främst om avtalsrätt och bostadsköp.

Advokaten Agneta

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, 
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

Vad är straffbarhetsålder?
En person kan, oavsett ålder, begå ett brott 
men detta betyder inte alltid att brottet 
medför rättsliga konsekvenser. Inom svensk 
rätt finns det en så kallad straffbarhets-
ålder, vilket betyder att barn under 15 år 
inte kan dömas till påföljd för brott som 
barnet gjort sig skyldig till. Anledningen 
till att barn under 15 år inte kan ådömas 
straff för brott är att barn inte anses ha en 
tillräcklig förmåga att förstå innebörden av 
sina handlingar. Just att barn under 15 år 
inte anses ha tillräcklig förmåga att förstå 
innebörden av sina handlingar kan kanske 
vara ett bra argument för föräldrar som 
behöver förklara för sina trettonåringar 
varför föräldrarna inte vill att barnet ska 
åka på en resa eller göra något annat.

För barn under 15 år genomförs en 
utredning enligt lagen med särskilda be-
stämmelser om unga lagöverträdare. När 
utredningen är klar kan sociala myndighe-
ter fatta beslut om lämpliga åtgärder, till 
exempel olika stöd- och vårdinsatser.

För ungdomar som har uppnått straff-
barhetsåldern 15 år, men inte är över 21 
år, gäller särskilda regler. Om ungdomar 
mellan 15 till 18 år begår ett brott kan 
den unge endast dömas till fängelse om det 
föreligger synnerliga skäl. Om det inte finns 
synnerliga skäl kan påföljden bli ungdoms-
tjänst, ungdomsvård, sluten ungdomsvård, 
böter eller villkorlig dom.

Vad är strikt ansvar?
Normalt krävs för skadeståndsskyldighet 
att du har orsakat en skada uppsåtligen 
eller genom vårdslöshet. Jag har tidigare 
beskrivit uppsåt (dolus) i artikel nr 84 och 
oaktsamhet (culpa) i artikel nr 66, som ni 

finner på www.nywa.nu/bil-bostad. Till 
exempel en person som medvetet drar sina 
nycklar längs lacken på din bil, har uppsåt-
ligen skadat bilen och är därför skyldig att 
ersätta dig för skadan.

I vissa fall föreligger ett strikt skade-
ståndsansvar, det vill säga du behöver inte 
ha agerat uppsåtligen eller av vårdslös-
het för att bli skadeståndsskyldig. Att en 
person har strikt ansvar innebär att oavsett 
om handlingen skett uppsåtligen eller av 
vårdslöshet föreligger ersättningsskyldighet.

För hundägare finns en särskild lag som 
anger att hundägare har strikt ansvar för 
allt vad hunden gör. Det innebär att hundä-
garen är skadeståndsskyldig om hunden 
vållar en skada på en person, sak eller ett 
annat djur. Trots att du är aktsam och har 

din hund kopplad eller under uppsikt på 
din gård är du alltså som hundägare strikt 
ansvarig för alla skador som din bästa vän 
hunden orsakar.

Vad är skyddande av brottsling?
Brottet skyddande av brottsling kan vara 
att någon döljer en person som begått ett 
brott. Det kan också handla om att någon 
hjälper en person att undkomma polisen, 
undanröjer bevis eller motverkar att brottet 
uppdagas. Skyddande av brottsling kan 
även vara att gömma brottslingen, låna ut 
en bil till denne eller lämna oriktiga uppgif-
ter till polisen om var brottslingen befinner 
sig. I vissa fall kan att själv ange sig som 
skyldig till brott för att brottslingen ska 
undkomma också anses vara skyddande av 
brottsling.

Skyddande av brottsling är ett brott som 
kan medföra böter eller fängelse. I ett rätts-
fall från 1958 dömdes en man till böter för 
skyddande av brottsling efter en bilolycka 
där han, som i själva verket varit passa-
gerare i bilen, uppgivit att bilen framförts 
av honom i syfte att skydda den egentliga 
föraren, som inte hade något körkort.

Vad är servitut?
Servitut ger rätt för en fastighet att i något 
avseende nyttja en annan fastighet. Rättig-
heten och belastningen hör till fastigheten 
och inte till en viss person. Exempel på ser-
vitut är rätt till väg, brygga, båtplats, par-
keringsplats, vatten eller ledning på annan 
fastighet. En fastighet kan vid avstyckning 
få rätt till utfartsväg på annan fastighet för 
att ägaren till den avstyckade fastigheten 
ska kunna få tillgång till sin egen fastig-
het. Vill du läsa mer om servitut finns god 
information på www.lantmateriet.se.

Jag avslutar denna krönika med ett citat 
från skådespelaren Audrey Hepburn, som 
bland annat medverkade i Prinsessa på vift, 
Frukost på Tiffany’s och My Fair Lady. 
”Jag tror på att vara stark när allt annat 
går fel. Jag tror på en morgondag och jag 
tror på mirakel.”

Om juridiska begrepp 
på bokstaven S

Det finns olika sätt att få en bil att 
sticka ut från mängden. Motivlack 
och foliering har vi hört talas om, men 
tatuering? Jodå, Lexus visade nyligen 
upp vad man kallar världens första 
tatuerade bil.

Det är för att hylla genuint japanskt hant-
verk och traditionellt konstnärskap som 
Lexus skapat världens första tatuerade bil 
tillsammans med den välrenommerade tatu-
eraren Claudia De Sabe från London.

Med en vit Lexus UX som sin duk och 
en Dremel-borr som sin pensel skapade 
Claudia ett mönster i form av en koikarp 
längs med bilens långsida. Claudia använde 
borren för att slipa bort lackens ytskikt och 
på så sätt exponera metallen under, vilket 
skapade ett komplext mönster. Hon appli-
cerade sedan fem liter lackfärg för hand för 
att lyfta fram alla detaljer extra noggrant. 
För att förhöja känslan ytterligare och ge 
hela designen en 3D-effekt använde hon 
också guldblad. Efter detta skapades en 
skyddande lackbeläggning så att den tatu-
erade versionen av Lexus UX skulle kunna 
användas precis som en vanlig bil.

Processen tog sex månader att slutföra 
från de ursprungliga ritningarna till själva 
tatueringstillfället som genomfördes under 
fem åttatimmarsdagar. Denna tatuerade 
Lexus UX har ingen prislapp, men det be-
räknas att det skräddarsydda arbetet skulle 

kosta upp till 120 000 pund (cirka 1,3 
miljoner kronor) att utföra om det skulle 
göras igen.

Det var första gången Claudia använde 
sina färdigheter på metall och hon hittade 
både likheter och nya utmaningar genom 
att utföra detta unika uppdrag.

– När du tatuerar en person måste du 
tänka på att det finns muskler och vävnader 
under huden. Men när du tatuerar en bil 
handlar det om hur karossens former för-
ändras längs med bilens sida, säger Claudia.

Bil & Bostad och Lexus

Tatuerad bil ett  
riktigt  hantverk

Böcker

ANNA ÖBERG
Bokläsare

HUSMANSKOST
Kristina Eriksson
Bokförlaget Semic

Husmanskost påminner om mig om den bruna mat jag växte upp med 
och ”brun mat” är inte en favorit, men det finns såklart undantag. Ja, 
rätt många undantag om det handlar om husmanskost om jag tänker 
efter. För vem kan motstå stekt strömming med potatismos och lingon-
sylt, nystekta köttbullar, eller kålpudding, gravad lax med mera. Denna 
kokbok innehåller så klart en del favoriter och en del maträtter jag gärna 
undviker som oxsvanssoppa, lever eller blodpudding. 

Jag tycker ändå att boken är lite mysig och att den väcker olika känslor 
för varje uppslag och en del minnen, som av min farmors kräftströmming 
eller mammas experimenterande med lövbiff och diverse fyllningar. 
Denna kokbok passar nostalgikern såväl den som vill prova 
att  laga traditionell husmanskost samt den som är öppen 
för att experimentera lite med dessa smaker och råvaror.
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