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Östersunds tingsrätts dom den  2008 i mål nr , se bilaga A 

PARTER (antal tilltalade l) 

Åklagare (klagande) 
Vice chefsåklagare Eva Lena Rimer 
Åklagarkammaren i Östersund 

Tilltalad (motpart) 
 

 
 

Offentlig försvarare: Advokat Mats Bäck 
Advokatfirman Bäck & Lohse 
Box 548 
831 27 Östersund 

SAKEN 
Mordbrand m.m. 

HOVRÄTTENSDOMSLUT 

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att gärningen under åtalspunkten 2 i tings
rättens domsbilaga l rubriceras som mordbrand enligt 13 kap. l § l st brottsbalken och 
att påföljden för den samlade brottsligheten bestäms till fångelse 8 månader. 

Mats Bäck tillerkänns ersättning av allmänna medel med 18 889 kr, varav 9 384 kr 
avser arbete, 4 568 kr tidsspillan, l 159 kr utlägg och 3 778 kr mervärdesskatt. Denna 
kostnad ska stanna på staten. 

Dok.Id 54117 

Postadress 
Box 170 
851 03 Sundsvall 

Besöksadress 
Södra T j ärogatan 2 

Telefon 
060-18 68 00 

Telefax 
060-18 68 39 

E-post: hovratten.nedrenorrland @dom.se 
http://www.domstol.se/hnn 

Expeditionstid 
måndag - fredag 
09:00 - 12:00 
13:00- 15:00 
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DOM 
2009  

Sid 2 
 

Åklagaren har yrkat att gärningen under åtalspunkten 2 rubriceras som mordbrand och 

att påföljden bestäms till fängelse. 

 har bestritt ändring. 

UTRED~GENIHOVRÄTTEN 

I hovrätten har ,  

 hörts på 

nytt. Därutöver har ljudet frän förhöret vid tingsrätten med  spelats upp. 

Åklagaren har åberopat viss skriftlig bevisning. 

HOVRÄTTENSDO~KÄL 

De i målet hörda personerna har i allt väsentligt länmat samma uppgifter i hovrätten 

som antecknats i tingsrättens dom. När det gäller orsaken till brandens uppkomst gör 

hovrätten samma bedönming som tingsrätten. Det är alltså utrett att  

uppsåtligen anlagt brand. Frågan är då om han ska dömas för skadegörelse eller mord

brand. 

För att ansvar för mordbrand ska komma ifråga krävs att det funnits en konkret fara för 

annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom. A v  

 vittnesmäl framgår att den aktuella bönelokalen hade blivit fullständigt 

utbränd om ingen utomstäende ingripit. När brandkåren kom till platsen hade rök redan 

spritt sig in i det intilliggande trapphuset. Det står klart att trapphuset hade rökfyllts 

helt om branden hade fortsatt okontrollerat. Mot bakgrund härav anser hovrätten det 

visat att det har förelegat en konkret fara för annans liv eller hälsa. 

Som tingsrätten konstaterat krävs dock för ansvar att  uppsåt även 

omfattat att framkalla sådan fara. Det krävs inte att han haft en direkt avsikt att fram-
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kalla faran. Det är tillräckligt att han vid anläggandet av branden kände till de omstän

digheter som gjorde att faran förelåg. , som bodde i det aktuella om

rådet, kände väl till att bönelokalen var belägen i bottenvåningen på ett flerfamiljshus. 

Det måste därför enligt hovrätten ha stått klart för honom att en brand i husets botten

våning skulle kunna medföra rökspridning till ovanliggande trapphus med följd att de 

boende i huset skulle utsättas för fara med avseende på liv och hälsa. Han kan därför 

inte undgå ansvar för mordbrand. Brottet kan inte bedömas som mindre allvarligt Gfr 

NJA 2008 s. 423). 

För mordbrand är inte föreskrivet lindrigare påföljd än fängelse i två år. Hovrätten an

sluter sig till åklagarens bedömning att straffvärdet för den aktuella gärningen inte 

överstiger minimistraffet. Vid tidpunkten för gärningen var  endast 

19 år gammal, vilket ska beaktas vid straffmätningen. Fängelsestraffets längd ska där

för reduceras. Därtill kommer att  efter tingsrättens dom under snart 

ett år stått under övervakning och han har också fullgjort den samhällstjänst som tings

rätten ålagt honom att utföra. Enligt hovrätten bör detta tillgodoräknas honom på så 

sätt att fängelsestraffets längd reduceras ytterligare. Strafftiden kan därför stanna vid 

åtta månader. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast onsdagen den 4 november 2009. 

HåkanLaven 

I avgörandet (enhälligt) har deltagit hovrättslagmannen Håkan Laven, hovrättsrådet 

Risto Stoorhöök, tf. hovrättsassessorn Fredrik Nyden, referent, samt nämndemännen 

Mikael Sjölund och Monica Tirri. 

A VRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbiL 23. 




