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Nödvärnsrätten friade
23-åring från dråpförsök
FALUN

Han hotades med pistol,
fick panik och knivhögg
en 23-årig man som
skadades svårt.
Nu frias den 20-årige
Falubon för dråpförsök.
Tingsrätten anser att
han handlat i nödvärn.
Sent på natten mot lördagen
den 7 maj möttes sju personer i Hosjö. De skulle reda ut
ett bråk som inträffat tidigare
under kvällen i centrala Falun.
Männen tillhörde två olika gäng och nästan alla bar
vapen när de träffades.

Mötet mellan de två gängen slutade med att en 23-årig
man från Stockholmstrakten
knivskars svårt och fick livshotande skador.
Till en början utreddes brot-

tet av polisen som mordförsök. I tingsrätten ville chefsåklagaren, Fredrik Skoglund,
få den 20-årige falubon dömd
för dråpförsök alternativt
grov misshandel.
Under förhandlingen i rättten erkände 20-åringen att
han knivstuckit 23-åringen
men hävdade att gjort det
i nödvärn.

I tingsrätten berättade
Falubon att 23-åringen tagit
strupgrepp på honom samtidigt som en annan man riktade en pistol mot honom.
Han greps av panik och knivhögg 23-åringen som skadades svårt.
Enligt tingsrätten stärks

20-åringens berättelse av
att andra inblandade sett
en pistol. Dessutom medger
23-åringen att han tagit struptag på 20-åringen.
”Hans handling kan med
hänsyn till de nyss angivna
omständigheterna inte anses

som uppenbart oförsvarlig”,
skriver tingsrätten i sin dom.
20-åringen döms däremot
till 40 dagsböter, totalt 2 000
kronor, för ringa narkotikabrott.
En annan 23-årig man från
Falun som var inblandad under samma kväll döms till 50
dagsböter, totalt 7 500 kronor,
för att ha burit ett knogjärn.
Även han var åtalad för förberedelse till grov misshandel
men frias på den punkten av
tingsrätten.
Ola Karlsson
023-936 40
ola.karlsson@dt.se

FAK TA

nödvärnsrätt
Nödvärnsrätt är rätten att
mot en angripare använda
våld eller hot om våld som
annars är olaglig.
En gärning som någon
begår i nödvärn utgör brott
endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas
betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.
Rätt till nödvärn föreligger mot:

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller
egendom.
2. Den som med våld eller
hot om våld eller på annat
sätt hindrar att egendom
återtas på bar gärning.
3. Den som olovligen trängt
in i eller försöker tränga in i
rum, hus, gård eller fartyg.
4. Den som vägrar att
lämna en bostad efter tillsägelse.

Soptunnan är deras guldgruva
FAK TA

FALUN

Att ta tillvara på slängd
mat i soptunnor och
containrar, har blivit till
en livstil på många håll
i Sverige. Leo och Kalle
har sysslat med så kalllad sopdykning i Falun
sedan ett halvår tillbaks.

sopdykning är
olagligt i sverige
Sopdykning är olagligt på
följande grunder:
Egenmäktigt förfarande.
i detta fall att ta eller bruka
något, och att man ”olovligen sätter sig i besittning
därav”. på denna grund är
sopdykning alltid olagligt.
Stöld. Men sopdykning
är bara olagligt på denna
grund om butikerna anser
att den slängda maten har
ett värde.
Skadegörelse. Detta gäller
endast om hänglås eller liknande har brytits upp i samband med sopdykningen.

c

Det finns
värre saker
att hålla på
med än sopdykning.
”Leo”, sopDyKare

Leo och Kalle visar oss vägen
till en bakgård med soptunnor
och en container, någonstans
i Falun. Var kan vi inte skriva.
Sopdykning, att ta tillvara på
mat och annat som affärer har
slängt, är nämligen olagligt
i Sverige.
– Det finns värre saker att
hålla på med än sopdykning,
tycker Leo.

KäLLa: poLisen,
naTionaLencyKLopeDin.

För Leo och Kalle är sop-

dykning ett sätt att tänka på
miljön, att protestera mot
resursslöseriet. Men dessutom är det ekonomiskt och
ganska kul, säger Leo. Vid
23-tiden på kvällarna brukar de ge sig ut på sin sopdykarrunda, utrustade med
ficklampa och handskar.
Någon står och håller vakt,
medan de andra samlar på
sig från vad containern eller
soptunnan för kvällen har att
erbjuda.
En gång hittade de en prin-

sesstårta, en annan gång massa färska champinjoner. Och
en gång ett stort getben.
– Först slaktades geten
i Spanien, sedan fraktades den
hit och sedan bara slängdes
den. Hela strukturen är så
oplanerad, säger Leo.

Vid 23-tiden brukar Kalle och Leo ge sig ut på sin sopdykarrunda. ”Det är maten som väljer åt oss vad vi ska äta”, säger Leo.
foTo: DanieL eriKsson

– Jag skulle känna mig
smutsig om jag var butiksägare och slängde så mycket
mat, fyller Kalle i.
De betonar att de inte bryter upp lås eller sysslar med
annan form av skadegörelse.

Dels för att de inte tycker att
det är schysst, dels för att de
gärna vill ha kvar sina guldgruvor till containrar.
Men butiksägarna som
DT har pratat med är främst
emot sopdykningen på grund

av hälso- och säkerhetsriskerna. Hur ser Leo och Kalle på det?
– Vi gör ju detta på egen
risk. Vi skulle aldrig skylla på
affärerna om vi blev sjuka. Om
de inte häller råttgift i conta-

inrarna, förstås, säger Kalle.
Astrid Adelgren
023-935 00
astrid.adelgren@dt.se

Fotnot: Kalle och Leo heter
något annat i verkligheten.

Sopor för vissa, en guldgruva
för sopdykarna. Men att dyka
efter sopor kan få otrevliga
konsekvenser eftersom
risken finns att man begår
flera sorters olagligheter.

