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Ärendet har avgjorts i skriftligt förfarande i enlighet med lagen om rättegång i
brottmål kapitel 5 a.

Svaranden Nils Thomas Lööf har avstått från sin rätt till muntlig förhandling,
samtyckt till att målet avgörs i skriftligt förfarande samt erkänt den gärning
som anges i åtalet.

Svaromål

Lagen om rättegång i brottmål 9 kap. 1 §

Svaranden skall åläggas att till staten ersätta eventuella kostnader för
bevisning i ärendet.

Ersättning av bevisningskostnader

Övriga yrkanden

Lag om brottsofferavgift

Svaranden ska åläggas att betala brottsofferavgift 80 euro.

Brottsofferavgift i åtalspunkt 1

Åklagarens övriga anspråk

Lööf har beträffande en storolycka eller annan nöd eller fara gjort en grundlös
anmälan som varit ägnad att utlösa räddnings- eller säkerhetsåtgärder.
Lööf har ringt alarmcentralen - som kopplat samtalet till sjöräddningscentralen
- och berättat att flera personer öppnat eld ombord på Viking Cinderella och
att personer dött på grund av skottlossningen. Lööf har befunnit sig ombord på
m/s Birka Stockholm och någon skottlossning har inte förekommit på
någondera fartyget.
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Tillräknande

Nils Thomas Lööf har gjort sig skyldig till falskt alarm i enlighet med
åklagarens gärningsbeskrivning.

Motivering

Lööf har medgett att han gjort sig skyldig till falskt alarm enligt åklagarens
gärningsbeskrivning. Tingsrätten har ingen orsak att ifrågasätta medgivandet,
som även stöds av den skriftliga bevisningen.

Av samtalet (2) framgår att alarmcentralen kopplat samtalet vidare till
sjöräddningscentralen. Av samtalet med sjöräddningscentralen framgår att
Lööf berättat att flera personer öppnat eld ombord på Viking Cinderella och att
personer dött. Av rapporten (1) framgår att Lööf har befunnit sig ombord på
m/s Birka Stockholm vid gärningstidpunkten.

Enligt tingsrättens bedömning har Lööfs förfarande varit ägnat att utlösa en
räddnings- eller säkerhetsåtgärd och därför ska han tillräknas brott.

Straffmätning

Tingsrätten finner att en lämplig påföljd i förevarande fall är bötesstraff, då det
står i rättvist förhållande till brottets skadlighet och farlighet, motivet till
gärningarna och svarandens skuld i övrigt.

Lööf har för tingsrätten uppgett att hans nettoinkomster per månad är 23
000-30 000 kronor. Lööf har inte inkommit med ytterligare utredning över sina
inkomster. Vid beräkningen av Lööfs nettoinkomst har tingsrätten beräknat
medeltalet av de inkomster som Lööf uppgett för tingsrätten. Dessa uppgår
således till 26 500 kronor. Vid beräknandet av dagsbotens belopp har
tingsrätten använt sig av Finlands Banks senaste tillgängliga valutakurs för att
omvandla kronor till euro.

Lööf har även uppgett att han har två minderåriga barn. Tingsrätten har även
tagit detta i beaktande vid beräknandet av dagsbotens belopp.

Brottsofferavgift

En skyldighet att betala brottsofferavgift har den som döms till straff för ett
brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse.

Brottsofferavgiften är 80 euro om straffet döms ut för ett eller flera brott och
det föreskrivna strängaste straffet för brottet eller minst ett av brotten är
fängelse i mer än sex månader.

Domstolen påför brottsofferavgiften när den dömer ut straffet.

Domskäl

1. Rapport över företagen tvångsåtgärd (bilaga 1)
2. Samtal med sjöräddningscentralen (bilaga 2, ljudupptagning)
 

Skriftliga bevis

Bevisning
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Lag om brottsofferavgift

Svarande Nils Thomas Lööf åläggs att betala till staten brottsofferavgift på
80,00 euro.

Ersättningsskyldighet

50 dagsböter à 31,00 euro = 1 550,00 euro
Tillräknade brott 1
Bot

Straffpåföljder

5 kap. 17 § 1 mom. ordningslag för landskapet Åland
Strafflagen 34 kap. 10 §
01.09.2018
1. Falskt alarm

Tillräknat brott

Ärendenummer

Nils Thomas Lööf , 27.12.1982Svarande

R 19/2517.04.2019
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Tingsnotarie Camilla Söderman

Underskrift

Domen har inte vunnit laga kraft.

Laga kraft

Fullföljdsanvisning meddelat.

Ändringssökande


