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Ersättning för kränkning och lyte och men     
 
 
I ett ärende om bland annat kränkning ansåg nämnden att ersättning borde utgå även 

om gärningsmannen dömts för ett oaktsamhetsbrott då detta innefattade ett moment 

av uppsåtligt ofredande. Nämnden ansåg vidare att   särskild ersättning för lyte i 

form av talrubbning borde utgå. 

 

Beträffande ersättning för kränkning anförde  nämnden i ett yttrande från den 19 
oktober 2001: 
 
I ärendet är följande upplyst. När NN och hennes man befann sig utanför ingången till 
det hus där de bodde släppte tre ynglingar från en balkong på sjunde våningen ner 
vattenfyllda ballonger mot makarna N som befann sig på marken. Ynglingarna har av 
allt att döma kastat minst två fyllda ballonger var mot makarna N. En ballong träffade 
NN vid höger axel och skuldra. Maken träffades av en annan ballong på armen men fick 
inga kvarstående besvär. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
En av ynglingarna åtalades och dömdes för vållande till kroppsskada. Detta är ett 
oaktsamhetsbrott men det innefattar i detta fall ett moment av uppsåtligt ofredande. NN 
åsamkades en svår personskada, såväl fysiskt som psykiskt, och upplevde en allvarlig 
kränkning. Vid en samlad bedömning förordar nämnden att NN bör tillerkännas 
ersättning för kränkning med 10 000 kr. 
 
Nämnden anförde följande om ersättning för lyte och men: 
 
NN åsamkades av den vattenfyllda ballongen värk i höger axel och nacke, psykisk 
insuffiens och krisreaktion samt talrubbningar, s k spasmodisk dysfoni. 
Talrubbningarna innebar att NN från början var utan röst några veckor. Därefter 
återkom rösten men präglades då av inbromsningar, klang som kom och gick. NN har 
behandlats med injektion av Botulinumtoxin. Detta leder till några veckors kraftig 
heshet varefter röstklangen kommer tillbaka och håller sig förhållandevis normal till 
nästa injektion. 
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Ansvarsnämnden tar när det gäller den funktionsförlust som talrubbningen innebär 
främst hänsyn till de utlåtanden som föreligger från professor AA, docent BB och doktor 
CC. De har bedömt den totala invaliditeten till 19 procent. 
Talrubbningen innebär emellertid också ett lyte som ska ersättas särskilt. 
För men bör NN således få ersättning enligt tabell med 30 000 kr. 
Därutöver bör ersättning för lyte enligt en fri bedömning utgå med 15 000 kr. 
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