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SKARABORGS TINGSRÄTT
MÅLENHET 1

Dom 
Meddelad i Skövde 

2023-01-18

Målnummer 

B 4473-21

Parter och domslut

Ove Berntsson

Parter

Til ltalad

OVE Andreas Berntsson, 19710830-5710 
Hertig Karls Gata 12 Lgh 1002, 542 40 Mariestad

Offentl ig försvarare

Advokat Ellen Hagrup Grimlund 
Hagrup Grimlund Advokatbyrå 
Hamngatan 10, 542 30 Mariestad

Åklagare

Senior åklagare Mats-Olov Johansson 
Åklagarmyndigheten 
Åklagarkammaren i Skövde 
Box 1058, 405 22 Göteborg

Domslut

Brott som Ove Berntsson döms för

Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 2 p och 5 p och 5 st brottsbalken i sin lydelse före 1 
maj 2020, 2020-01-04, Mariestads kommun

Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 2 p och 6 st brottsbalken, 2021-01-26, Mariestads 
kommun

Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 2 p brottsbalken, 2021-06-03, Mariestads kommun

Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 2 p brottsbalken, 2021-06-22, Mariestads kommun

Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken, 2022-10-25, Mariestads kommun

Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p, 2 p och 5 p och 6 st brottsbalken, 2022-11-10 till 
2022-11-11, Mariestads kommun

Påföljd

Fängelse 1 år 8 månader

Häktning m.m.

Ove Berntsson ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.
E -pos t

skaraborgs.tingsratt@dom.se

Webb

https://www.domstol.se/skaraborgs-

Pos tadress

Box 174 

541 24 Skövde 

Besöksadress

Eric Ugglas plats 2 

Skövde

Exped i t ions t id

måndag - fredag

08:30-16:00 

Te le fon

0500-49 92 00
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Förverkande och beslag

Mobiltelefon och dator förverkas från Ove Berntsson enligt 36 kap. 2 § brottsbalken. Beslaget ska 
bestå. (Polismyndigheten, 2021-5000-BG10828 nr. 1 och nr. 4).

Telefon, dator samt två hårddiskar förverkas från Ove Berntsson enligt 36 kap. 2 § brottsbalken. 
Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, 2022-5000-BG128763 nr. 1 samt 2022-5000-BG128960 nr. 1-
3).

Sekretess

Sekretessbestämmelsen i 21 kap 3 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att 
vara tillämplig på delar av aktbilaga 76. Den uppgiften har inte lagts fram under 
huvudförhandlingen..

Sekretessbestämmelsen i 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att 
vara tillämplig på aktbilaga 78 och de bilder och filmsekvenser som lagts fram vid förhandling inom 
stängda dörrar.

Brottsofferfond

Ove Berntsson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Ellen Hagrup Grimlund får ersättning av staten med 35 383 kr. Beloppet fördelas enligt följande: 
• 22 878 kr arbete 
• 4 725 kr tidsspillan 
• 703 kr utlägg 
• 7 077 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.
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Yrkanden

Stämningsansökan, aktbilaga 4, 2021-12-22, åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Ove Berntsson ska dömas för grovt barnpornografibrott enligt 16 
kap 10 a § 1 st 2 p och 5 p och 5 st brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020.

Gärningsbeskrivning
1.1 GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT (5000-K1580430-20)  
 
Ove Berntsson har den 4 januari 2020 på Hertig Karls gata, Mariestad, Mariestads kommun 
innehaft och spridit 5 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild:  
 
1 bild och 4 filmer bedömda som särskilt hänsynslösa, med en total speltid om 3 minuter 
och 6 sekunder.  
 
Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av  
särskilt unga barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.  
 
Ove Berntsson begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 4, 2021-12-22, åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Ove Berntsson ska dömas för grovt barnpornografibrott enligt 16 
kap 10 a § 1 st 2 p och 6 st brottsbalken.

Gärningsbeskrivning
2.1 GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT (5000-K669738-20)  
 
Ove Berntsson har den 26 januari 2021 på Hertig Karls gata 10, Mariestad, Mariestads 
kommun innehaft, betraktat och spridit 2 186 filer innehållande skildringar av barn i 
pornografisk bild:  
 
- 1 297 bilder och 10 filmer bedömda som poseringsmaterial/barnpornografi med en total 
speltid om 47 minuter och 30 sekunder och  
- 824 bilder och 55 filmer bedöms som särskilt hänsynslösa, med en total speltid om 2 
timmar, 7 minuter och 25 sekunder.  
 
Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt unga 
barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt samt då brottet avsett en särskilt 
stor mängd bilder och filmer.  
 
Ove Berntsson begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 77, 2023-01-04, åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Ove Berntsson ska dömas för barnpornografibrott enligt 16 kap 10 
a § 1 st 2 p brottsbalken.
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Gärningsbeskrivning
1.1 BARNPORNOGRAFIBROTT (5000-K1352328-22)  
 
Ove Berntsson har innehaft och spridit en barnpornografisk bild . Det hände den 3 juni 2021 
i Mariestad, Mariestads kommuneller på annan plats i landet.  
 
Ove Berntsson begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 77, 2023-01-04, åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Ove Berntsson ska dömas för barnpornografibrott enligt 16 kap 10 
a § 1 st 2 p brottsbalken.

Gärningsbeskrivning
2.1 BARNPORNOGRAFIBROTT (5000-K1352328-22)  
 
Ove Berntsson har innehaft och spridit en barnpornografisk bild . Det hände den 22 juni 
2021 i Mariestad, Mariestads kommuneller på annan plats i landet.  
 
Ove Berntsson begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 77, 2023-01-04, åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att Ove Berntsson ska dömas för barnpornografibrott enligt 16 kap 10 
a § 1 st 5 p brottsbalken.

Gärningsbeskrivning
3.1 BARNPORNOGRAFIBROTT (5000-K1269742-22)  
 
Ove Berntsson har innehaft och spridit två barnpornografiska bilder . Det hände den 25 
oktober 2022 i Mariestad, Mariestads kommuneller på annan plats i landet.  
 
Ove Berntsson begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 77, 2023-01-04, åtalspunkt 4

Åklagaren har begärt att Ove Berntsson ska dömas för grovt barnpornografibrott enligt 16 
kap 10 a § 1 st 1 p, 2 p och 5 p och 6 st brottsbalken.
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Gärningsbeskrivning
4.1 GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT (5000-K1352328-22) 
 
Ove Berntsson har innehaft och spridit två barnpornografiska bilder av normalgraden, två 
barnpornografiska bilder som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, samt 
fyra barnpornografiska filmer som bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 
med en total speltid av 90 sekunder. 
Ove Berntsson har vidare innehaft och betraktat 2972 filer barnpornografi, varav 1379 bilder 
är att bedöma som övergreppsmaterial av normalgraden, 1477 bilder som särskilt 
hänsynslöst övergreppsmaterial, 17 filmer som bedömts som övergreppsmaterial av 
normalgraden, (speltid 43 min), och 99 filmer som bedömts som särskilt hänsynslöst 
övergreppsmaterial, (speltid tre timmar 47 min) . 
Det hände någon gång mellan den 10 november 2022 och den 11 november 2022 i 
Mariestad, Mariestads kommun eller på annan plats i landet 
 
Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt unga 
barn samt barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt, samt då brottet avsett en 
särskilt stor mängd bilder och filmer. 
 
Ove Berntsson begick gärningen med uppsåt.

Häktning m.m.

Åklagaren har begärt att Ove Berntsson ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får 
verkställas.

Förverkande och beslag

Det yrkas att mobiltelefon och dator förverkas från Ove Berntsson enligt 36 kap. 2 § 
brottsbalken (Polismyndigheten, 2021-5000-BG10828 nr. 1 och nr. 4).

Det yrkas att telefon, dator samt två hårddiskar förverkas från Ove Berntsson enligt 36 kap. 
2 § brottsbalken (Polismyndigheten, 2022-5000-BG128763 nr. 1 samt 2022-5000-BG128960 
nr. 1-3).
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Yrkanden 

Åklagaren har framställt de yrkanden som anges ovan. Åklagaren har vidare yrkat att Ove 

Berntsson ska kvarbli i häkte tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 

Åklagaren har som särskilt häktningsskäl åberopat recidivfara. 

 

Bedömning av åtalet för två fall av grovt barnpornografibrott, åtalspunkterna 1-2, 

stämningsansökan daterad den 22 december 2021 

Ove Berntsson har, såsom han slutligen angivit sin inställning, förnekat gärningarna.  

 

Av den skriftliga bevisningen och vittnesförhöret med Tommy Susi är det klarlagt att någon 

agerat såsom åklagaren angivit i gärningsbeskrivningarna. Brotten är på de skäl som åklagaren 

angivit att bedöma som grovt barnpornografibrott. Det återstår för tingsrätten att ta ställning till 

om Ove Berntsson är gärningsman. Av den skriftliga bevisningen och vittnesförhöret med 

Tommy Susi är det klarlagt att brotten har skett med hjälp av Ove Berntssons datautrustningar. 

Ove Berntsson har påstått att en tidigare granne till honom, som dog i maj 2021, är 

gärningsman. Ove Berntsson har i polisförhör erkänt gärningarna. Han har inledningsvis i 

tingsrätten haft samma inställning men sedan ändrat den och angivit att han förnekat 

gärningarna. I de konversationer som åklagaren åberopat har Ove Berntssons telefonnummer 

angivits. Ove Berntsson har påstått att det varit grannen som fört konversationerna och lämnat 

Ove Berntssons telefonnummer. Ove Berntssons påståenden framstår som uppenbara 

efterhandskonstruktioner och hans påståenden lämnas helt utan avseende. Det är uppenbart för 

tingsrätten att det inte finns någon annan gärningsman än Ove Berntsson. Med hänsyn till det 

sagda ska Ove Berntssons dömas för två fall av grovt barnpornografibrott. 

 

Bedömning av åtalet för ett fall av grovt barnpornografibrott, åtalspunkten 4, och tre fall 

av barnpornografibrott, åtalspunkterna 1-3, stämningsansökan daterad den 4 januari 

2023 

Ove Berntsson har erkänt gärningarna och medgivit ansvar för de brott som han åtalats för.  

 

Ove Berntssons erkännanden vinner stöd av den skriftliga bevisningen. Genom erkännandena 

och den skriftliga bevisningen är åtalet styrkt. Ove Berntsson har påstått att hans syfte med att 

begå gärningarna har varit att anonymt sätta dit personer som gör sig skyldiga till 

barnpornografibrott och att han fick idén i samband med polisförhör den 26 januari 2021. 

Tingsrätten anser att hans invändning framstår som en efterhandskonstruktion och lämnar den 

helt utan avseende. Gärningarna i åtalspunkterna 1-3 är, såsom åklagaren gjort gällande, att 
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bedöma som barnpornografibrott. Gärningen i åtalspunkten 4 är på de skäl som åklagaren 

angivit att bedöma som grovt barnpornografibrott. 

 

Påföljd 

Tingsrätten bedömer att det samlade straffvärdet för de brott som Ove Berntsson döms för 

uppgår till fängelse i ett år och åtta månader. Det har inte framkommit några omständigheter 

som ger anledning att höja eller sänka det angivna värdet. Det höga straffvärdet föranleder att 

annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. 

 

Häktning 

Ove Berntsson har motsatt sig fortsatt häktning. 

 

Det finns risk för att Ove Berntsson fortsätter sin brottsliga verksamhet. Häktning uppväger det 

intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för honom eller för något annat motstående 

intresse. Han ska därför kvarbli i häkte tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.  

 

Förverkande och beslag 

Ove Berntsson har medgivit yrkandena om förverkande. 

 

Yrkandena om förverkande är förenliga med lag och ska därför bifallas. 

 

Sekretess 

Det finns laga förutsättningar att förordna om sekretess på det sättet som framgår av domslutet. 

 

Brottsofferfond 

Det finns fängelse i straffskalan för de brott som Ove Berntsson döms för, varför han enligt lag 

ska betala en avgift om 800 kr. 

 

Ersättning och återbetalning 

Tingsrätten godtar den av försvararen begärda ersättningen. 

 

Med hänsyn till att Ove Berntsson döms till ett längre fängelsestraff ska kostnaderna för 

försvaret stanna på staten. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se nedan 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Liselotte Johansson 
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Rätten
Rådmannen Liselotte Johansson samt nämndemän.

Digitalt signerad av rådmannen Liselotte Johansson

Överklagandeinformation
Hur man överklagar 
Överklagandet ska ha kommit in till Skaraborgs tingsrätt senast den 8 februari 2023. 
Överklagandet ska vara skriftligt. Skaraborgs tingsrätt skickar det vidare till Göta hovrätt. 
 
Överklaga efter att motparten överklagat 
Om ena parten har överklagat i rätt tid så har den andra parten också rätt att överklaga, 
även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 
En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 
Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 
 
Så här gör du 
1. Skriv Skaraborgs tingsrätts namn och målnummer. 
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och 
varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd 
längre ner). 
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför. 
Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen till en huvudförhandling. 
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer. Lämna aktuella och 
fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och 
telefonnummer. Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter. 
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det. 
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Skaraborgs tingsrätt. Tänk på att skicka det i god 
tid med hänsyn till postgången. 
 
Vad händer sedan? 
Skaraborgs tingsrätt kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har 
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller. 
Om överklagandet har kommit in i tid skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till Göta hovrätt. 
Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Göta hovrätt skicka brev på 
det sättet. 
 
Prövningstillstånd i hovrätten 
När överklagandet kommer in till Göta hovrätt tar domstolen först ställning till om målet ska 
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tas upp till prövning. Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. 
Därför är det viktigt att ta med allt du vill föra fram i överklagandet. 
 
När krävs det prövningstillstånd? 
Brottmålsdelen 
I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall: 
• Den åtalade har dömts enbart till böter.  
• Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i 
straffskalan. 
Skadeståndsdelen 
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. 
Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen och det är kopplat till en 
begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd om 
• det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om 
• hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen. 
Beslut i övriga frågor 
I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också 
prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen 
överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd. 
 
När får man prövningstillstånd? 
Hovrätten ger prövningstillstånd i 4 olika fall. 
1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten har dömt rätt. 
2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 
3. Hovrätten behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 
4. Hovrätten bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 
Det krävs också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband 
med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte 
prövningstillstånd. 
 
Vill du veta mer? 
Mer information finns på www.domstol.se. Ta kontakt med Skaraborgs tingsrätt eller Göta 
hovrätt om du har frågor.
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