
Ångermanlands tingsrätt
B 500-21

Häktat mål

Stämningsansökan
Tilltalade
Marcus Mats Åke Näsman (19980607-1834)
Företräds av advokat Kristian Shumkov.
- Anhållen i frånvaro 2021-02-23, Gripen 2021-02-24, Häktad 2021-02-26.

Ulf Emil Oskar Bodin (20000209-1791)
Företräds av advokat Jonas Vedin.
- Anhållen i frånvaro 2021-02-23, Gripen 2021-02-24, Häktad 2021-02-26.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROV SKADEGÖRELSE (Emil Bodin och Marcus
Näsman)
5000-K7862-21

Emil Bodin och Marcus Näsman har tillsammans och i samförstånd anlagt en
brand i en byggnad så att byggnaden med innehåll brann ned och det blev
skador för ca 50 000 kr. Det hände mellan den 3 januari 2021 och den 4
januari 2021 i Skrike 143, Bjästa, Örnsköldsviks kommun. Egendomen
tillhörde Tomas Jonsson.
Sålunda har Emil Bodin kört bilen till och från brottsplatsen, båda tankat
bensin i en dunk som använts för att anlägga branden, Marcus Näsman
betalat för bensinen, båda varit inne i byggnaden och skvätt ut bensinen och
Emil Bodin antänt en pinne som dränkts in i bensin och sedan kastat in
pinnen i byggnaden.

Brottet bör bedömas som grovt då byggnaden med innehåll totalförstörts
genom brand vilket lett till synnerligen kännbar skada och betydande fara för
annans liv eller hälsa.

Emil Bodin och Marcus Näsman begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 12 kap 3 § brottsbalken

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 721 Norra Tjärngatan 6 010-562 64 00 registrator.ak-sundsvall@aklagare.se
85121  SUNDSVALL

Telefax

010-562 64 04
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Ansvarsyrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL GROV SKADEGÖRELSE

Emil Bodin och Marcus Näsman har i vart fall uppsåtligen med råd och dåd
främjat gärningen genom att bistå varandra enligt vad som angivits ovan och
stärkt varandra i sitt brottsliga uppsåt.

Lagrum:

Målsägande
Tomas Jonsson
Åklagaren för talan

Enskilda anspråk
Tomas Jonsson yrkar skadestånd solidariskt av Marcus Näsman och Emil
Bodin med 50 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 §
räntelagen (1975:635) från den 4 januari 2021 till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:
 - ersättning för förstörd byggnad med inventarier och kostnad för sanering:
50 000 kronor

Muntlig bevisning
1. Förhör med målsäganden Tomas Jonsson angående värdet på

byggnaden med inventarier och övriga kostnader för att bevisa det
enskilda anspråket (15 min).

2. Förhör med de tilltalade Marcus Näsman och Emil Bodin som båda
medger att de varit på plats för branden.

Övrig bevisning
1. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 44-50) för att bevisa

gärningen.

2. Händelserapport (förundersökningsprotokoll s. 33-37) för att bevisa
händelseförlopp och att räddningstjänsten larmades den 4 januari 2021
kl. 00.02.

3. Protokoll över brandplatsundersökning (förundersökningsprotokoll s. 40-
43) för att bevisa gärningen och att branden varit anlagd.

4. Sakkunnigutlåtande (förundersökningsprotokoll s. 38-39) för att bevisa
att risk för uppkomst av farlig miljö för människor att vistas i förelegat.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Nord-Mitt Handling 312
Åklagarkammaren i Sundsvall Ärende AM-20555-21
Vice chefsåklagare Karin Everitt 2021-04-09 Handläggare 704A-16

2(19)



 
 

5. Köpehandlingar (förundersökningsprotokoll s. 11-13) för att bevisa det
enskilda anspråket.

6. Uppgift om tankning (förundersökningsprotokoll s. 92, K113395-21) för
att bevisa att Marcus Näsman den 3 januari 2021 kl. 23.43 betalat en
tankning av 4,430 liter bensin.

7. Uppgift om positioneringar (protokollbilaga s. 12-13) för att bevisa att
Marcus Näsman och Emil Bodin enligt positioneringarna kan ha varit på
brottsplatsen.

8. Film i Marcus Näsmans telefon och fotografi på branden i Emil Bodins
telefon (protokollbilaga s. 15) för att bevisa att Marcus Näsman och Emil
Bodin varit på brottsplatsen och intresserat sig för branden.

9. Antecknat datum i Marcus Näsmans telefon (protokollbilaga s. 10) för att
bevisa att  Näsman gjort en anteckning om händelsen.

2 MORDBRAND (Emil Bodin och Marcus Näsman)
5000-K113395-21

Emil Bodin och Marcus Näsman har tillsammans och i samförstånd anlagt en
brand på en skola på Hummelviksvägen 8 C, Köpmanholmen, Örnsköldsviks
kommun genom att inne i skolbyggnaden antända brännbar vätska. Det hände
den 29 januari 2021. Branden innebar fara för annans hälsa och fara för
omfattande förstörelse av andras egendom och ledde till att skador till ett
värde av ca 10,6 miljoner kronor uppkom.
Sålunda har Emil Bodin och Marcus Näsman tankat en spolarvätskedunk
med bensin som använts för att anlägga branden och som Marcus Näsman
betalat, Emil Bodin kört bilen till brottsplatsen och därefter har de båda eller
en av dem gått in i skolan  och anlagt branden. Emil Bodin har filmat branden
och därefter återvänt till brandplatsen för att iaktta släckningsarbetet.

Emil Bodin och Marcus Näsman begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 13 kap 1 § 1 st brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL MORDBRAND

Emil Bodin och Marcus Näsman har i vart fall med råd och dåd uppsåtligen
främjat gärningen enligt vad som beskrivits ovan och stärkt varandra i sitt
brottsliga uppsåt.

Lagrum: 13 kap 1 § 1 st samt 23 kap 4 § brottsbalken
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Målsägande
Örnsköldsviks Kommun (16212000-2445)
Åklagaren för talan

Svenska Kommun Försäkrings Ab (16516406-0039)
Oklart om anspråk finns

Enskilda anspråk
Örnsköldsviks Kommun yrkar skadestånd solidariskt av Marcus Näsman och
Emil Bodin med 400 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6
§ räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:
 - självrisk: 400 000 kronor

Särskilda yrkanden
1. Det yrkas att i beslag tagen dunk förverkas från Marcus Näsman och

Emil Bodin enligt 36 kap 2 § brottsbalken: 2021-5000-BG12205.1.

2. Det yrkas att beslaget av ett bräckjärn, beslagtaget hos Emil Bodin, ska
bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-5000-BG23574.1. Det
beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning
1. Förhör med de tilltalade Marcus Näsman och Emil Bodin

2. Förhör med vittnet Ulrik Vestin angående sina iakttagelser på
brottsplatsen för att bevisa Emil Bodins uppträdande och att ingen person
var synlig när räddningstjänsten anlände.

3. Förhör med vittnet Rasmus Johansson pa, BF-IGV 1 LPO N
Ångermanland angående sina iakttagelser av Emil Bodin på brottsplatsen
för att bevisa Emil Bodins sinnesstämning.

Övrig bevisning
1. Foton från brottsplatsen (förundersökningsprotokoll s. 65-67) för att

bevisa förhållandena på brottsplatsen och uppkomna skador.

2. Händelserapport (förundersökningsprotokoll s. 60-64) för att bevisa
händelseförlopp.

3. Pm (förundersökningsprotokoll s. 56) för att bevisa att automatlarmet
utlöstes kl. 01.56.
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4. Protokoll över brandorsaksundersökning (förundersökningsprotokoll s.
69-77) för att bevisa att branden var anlagd.

5. Sakkunnigutlåtande (förundersökningsprotokoll s. 78-82) för att bevisa
att spolarvätskedunken innehöll bensin.

6. Sakkunnigutlåtande från räddningstjänsten (förundersökningsprotokoll s.
89-91) för att bevisa att risk uppkommit för farlig miljö för människor att
vistas och att spridningsrisk förelåg.

7. Uppgift om tankning (förundersökningsprotokoll s. 92) för att bevisa att
Marcus Näsman betalat för en tankning den 29 januari 2021  kl 01.43 om
4,090 liter bensin.

8. Samtalslistor (protokollbilaga s. 21) för att bevisa vilka kontakter Marcus
Näsman och Emil Bodin haft med varandra under natten.

9. Positioneringar (protokollbilaga s. 18-19) för att bevisa att det Emil
Bodin befunnit sig på brottsplatsen när branden anlagts och att det finns
utrymme för Marcus Näsman att vara på brottsplatsen vid tidpunkten för
gärningen utifrån positioneringarna av hans mobiltelefon.

10. Positioneringar Emil Bodin efter branden (protokollbilaga s. 22) för att
bevisa att Emil Bodin återvänt till brottsplatsen 21-22 februari.

11. Pm angående uppskattat värde (förundersökningsprotokoll s. 15) för att
bevisa skadans storlek.

12. Försäkringsvillkor (förundersökningsprotokoll s. 10-13) för att bevisa
självrisk.

13. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 117) för att bevisa beslag
av dunk med bensin.

14. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll K 142403-21 s. 380) för att
bevisa beslag av delvis  blått bräckjärn.

15. Fotografi (protokollbilaga s. 17) för att bevisa avståndet mellan Emil
Bodins bostad och brottsplatsen..

16. Marcus Näsmans surfhistorik (protokollbilaga s. 23) för att bevisa att
Marcus Näsman haft kännedom om branden och intresserat sig för
branden i media.

17. Antecknat datum i Marcus Näsmans telefon (protokollbilaga s. 10) för att
bevisa att Marcus Näsman noterat datumet.
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3 MORDBRAND (Emil Bodin och Marcus Näsman)
5000-K142403-21

Emil Bodin och Marcus Näsman har tillsammans och i samförstånd anlagt en
brand i Sörbygdegården vid Skulnäs 401, Bjästa, Örnsköldsviks kommun
genom att i byggnaden antända en brännbar vätska. Det hände den 5 februari
2021. Branden innebar fara för annans hälsa och för omfattande förstörelse
av andras egendom och skador till ett uppskattat värde om 5,5 miljoner
kronor uppkom.
Sålunda har de båda tankat bensin i en dunk som Marcus Näsman betalat för,
Marcus Näsman har kört till dem till och från brottsplatsen, Marcus Näsman
har efter Emil Bodins instruktioner brutit sig in lokalen med med en kofot,
Emil Bodin har skvätt ut bensin i byggnaden och Marcus Näsman har efter
Emil Bodins instruktioner hällt bensin på en sopkvast som Emil Bodin
därefter antänt och kastat in i byggnaden.

Emil Bodin och Marcus Näsman begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 13 kap 1 § 1 st brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL MORDBRAND

Emil Bodin och Marcus Näsman har i vart fall med råd och då uppsåtligen
främjat gärningen enligt vad som angetts ovan och styrkt varandra i sitt
brottsliga uppsåt.

Lagrum: 13 kap 1 § 1 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

Målsägande
Sörbygdegården Skulnäs (16802451-0615)
Åklagaren för talan

Länsförsäkringar Halland (16549202-0028)
Åklagaren för ej talan

Sten Erik Vestman
Inget anspråk

Enskilda anspråk
Sörbygdegården Skulnäs yrkar skadestånd solidariskt av Marcus Näsman och
Emil Bodin med 9 500 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 §
räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.
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Yrkandet avser:
 - självrisk: 9 500 kronor

Särskilda yrkanden
Det yrkas att en i beslag tagen drönare förverkas från Marcus Näsman och
Emil Bodin enligt 36 kap 2 § brottsbalken: 2021-5000-BG18388.1.

Muntlig bevisning
1. Förhör med de tilltalade Marcus Näsman och Emil Bodin

2. Förhör med målsäganden Sten Erik Vestman angående byggnadens
värde och ersättningsanspråket avseende självrisk för att bevisa skadans
storlek (10 min).

3. Förhör med vittnet Pierre Nyström pa, N Ångermanland angående
positioneringar och uppgifter från telefontömningar för att bevisa hur de
tilltalade positionerats och hur uppgifterna i protokollbilaga tagits fram
(20 min).

4. Förhör med vittnet Jonas Sellgren angående sina iakttagelser vid
brottsplatsen för att motbevisa Emil Bodins uppgifter om var han suttit i
bilen (20 min).

5. Förhör med vittnet Petter Torneus pa, Teknikspaning, Polisregion Nord
angående hans analyser utifrån telefonavlyssningen av Marcus Näsmans
och Emil Bodins relation för att motbevisa Emil Bodins uppgifter att han
står under hot från Marcus Näsman.

Övrig bevisning
1. Fotografier på byggnad före, under och efter branden

(förundersökningsprotokoll s. 186-187) för att bevisa gärningen och
skada.

2. Händelserapport (förundersökningsprotokoll s. 150-154) för att bevisa att
räddningstjänsten larmades den 5 februari 2021 kl. 02.34.

3. Översiktsbilder (protokollbilaga s. 26) för att bevisa förhållandena på
brottsplatsen.

4. Sakkunnigutlåtande från räddningstjänsten (förundersökningsprotokoll s.
214-215) för att bevisa att farlig miljö för människor att vistas i förelåg
om inte branden slocknat eller släckts.

5. Protokoll över brottsplatsundersökning (förundersökningsprotokoll s.
192-194) för att bevisa förhållandena på platsen.
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6. Uppgift om tankningar (förundersökningsprotokoll s. 295-296) för att
bevisa att Marcus Näsman den 5 februari 2021 tnakat kl. 02.01 13,67
liter bensin respektive kl. 03.37 3,42 liter bensin på OKQ8 i Bjästa och
att han dessförinnan tankat 50,49 liter  kl. 14.10 på Ingo i Bjästa.

7. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 366) för att bevisa att en
drönare påträffats vid Skulnäs 301.

8. Positionering Emil Bodin (protokollbilaga s. 27-30) för att bevisa Marcus
Näsmans och Emil Bodins positionering i anslutning till branden och att
Emil Bodin besöker brottsplatsen den 6 februari  kl. 00.39 och den 8
februari kl. 01.03-04 i närheten av Skulnäs 301

9. Uppspelning av animiering av positioneringar och av larmsamtal till
styrkande av hur de tilltalade färdats under natten och var de befunnit sig
samt för att bevisa att Emil Bodin larmar om branden.

10. Utskrift larmsamtal när Emil Bodin ringer SOS och anmäler branden
(förundersökningsprotokoll s. 172-176) för att bevisa att Emil Bodin
larmar om branden.

11. Uppgift om att Emil Bodin dagen efter skickat en nyhetslänk angående
bränderna till Marcus Näsman (protokollbilaga s. 38) för att bevisa att de
haft ett gemensamt intresse för bränderna.

12. Antecknat datum i Marcus Näsmans telefon (protokollbilaga s. 10) för att
bevisa att Marcus Näsman noterat datumet.

13. Uppspelning av telefonsamtal mellan Marcus Näsman och Emil Bodin
till motbevisande av att Emil Bodin skulle befinna sig i en utsatt position
i förhållande till Marcus Näsman.

4 SKADEGÖRELSE (Emil Bodin och Marcus Näsman)
5000-K142686-21

Emil Bodin och Marcus Näsman har tillsammans och i samförstånd anlagt en
brand i ett sopkärl så att det blev skador för 140 000 kr. Det hände den 5
februari 2021 på E4, Bjästa, Örnsköldsviks kommun. Egendomen tillhörde
Trafikverket. Således har Emil Bodin föreslagit att de skulle elda på
rastplatsen och förmått Marcus Näsman att vända bilen, de båda tillsammans
tagit  fram servetter och skräp från bilen som Marcus Näsman därefter antänt
och kastat in i sopkärlet.

Emil Bodin och Marcus Näsman begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 12 kap 1 § brottsbalken
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Ansvarsyrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL SKADEGÖRELSE

Marcus Näsman och Emil Bodin har i vart fall med råd och dåd uppsåtligen
främjat gärningen enligt vad som angetts ovan och styrkt varandra i sitt
brottsliga uppsåt.

Lagrum: 12 kap 1 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

Målsägande
Trafikverket (16202100-6297)
Åklagaren för talan

Enskilda anspråk
Trafikverket yrkar skadestånd solidariskt av Marcus Näsman och Emil Bodin
med 140 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 §
räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:
 - kostnad för: sanering, säkring av grop, container och tömning, schackt och
deponi, nytt sopkärl, återställande med asfaltering och justering samt
merkostnader för snöröjning: 140 000 kronor

Muntlig bevisning
1. Förhör med vittnet Håkan Boström angående Trafikverkets kostnader

för att bevisa det enskilda anspråket (10 min).

2. Förhör med de tilltalade Marcus Näsman och Emil Bodin

Övrig bevisning
1. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 483-484) för att bevisa

förhållandena på brottsplatsen.

2. Händelserapport (förundersökningsprotokoll s. 163-168) för att bevisa
händelseförlopp och att branden upptäcktes kl 07.15..

3. Protokoll från brandorsaksundersökning (förundersökningsprotokoll s.
485-488) för att bevisa förhållandena på brottsplatsen.

4. Skoavtryck och jämförelse med Marcus Näsmans skor
(förundersökningsprotokoll s. 477-478) för att bevisa att Marcus Näsman
varit på brottsplatsen.
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5. Positionering av Emil Bodins telefon (förundersökningsprotokoll s. 34)
för att bevisa att Emil Bodin varit på brottsplatsen.

5 MORDBRAND (Emil Bodin och Marcus Näsman)
5000-K142401-21

Emil Bodin och Marcus Näsman har tillsammans och i samförstånd anlagt en
brand i IOGT-NTO:s föreningslokal  vid Åte 167, Överhörnäs,
Örnsköldsviks kommun genom att  antända brännbar vätska i byggnaden. Det
hände den 5 februari 2021. Branden innebar fara för andras hälsa och
omfattande förstörelse av andras egendom till ett värde av ca 10 miljoner
kronor. Sålunda har både Marcus Näsman och Emil Bodin tankat bensin i en
pet-flaska som Marcus Näsman betalat, Marcus Näsman kört bilen till och
från brottsplatsen och därefter har båda eller en av dem brutit sig in i lokalen
med en kofot, gått in i lokalen och hällt ut bensin och sedan antänt denna.

Emil Bodin och Marcus Näsman begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 13 kap 1 § 1 st brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL MORDBRAND

Emil Bodin och Marcus Näsman har i vart fall med råd och dåd uppsåtligen
främjat gärningen enligt vad som angivits ovan och stärkt varandra i sitt
brottsliga uppsåt.

Lagrum: 13 kap 1 § 1 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

Målsägande
Länsförsäkringar Halland (16549202-0028)
Oklart om anspråk finns

Logen Nr 2334 Norrland Av Iogt (16889600-9415)
Åklagaren för talan

Steffan Vesterlund
Inget anspråk

Enskilda anspråk
Logen Nr 2334 Norrland Av Iogt yrkar skadestånd solidariskt av Marcus
Näsman och Emil Bodin med 9 500 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 §
5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full
betalning sker.
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Yrkandet avser:
 - självrisk: 9 500 kronor

Muntlig bevisning
1. Förhör med de tilltalade Marcus Näsman och Emil Bodin .

2. Förhör med målsäganden Steffan Vesterlund företrädare för Logen nr
2334 angående skadans storlek och självrisken för att bevisa skadans
storlek och det enskilda anspråket (10 min).

3. Förhör med vittnet Jörgen Seijsing angående hans iakttagelser från
platsen för att bevisa brandförloppet (10 min).

4. Förhör med vittnet Jonas Sellgren angående sina iakttagelser vid
byggnaden för att motbevisa Emil Bodins uppgifter om var bilen varit
placerad (15 min).

Övrig bevisning
1. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 435-436) för att bevisa

förhållandena på brottsplatsen och skadan.

2. Händelserapport (förundersökningsprotokoll s. 157-162) för att bevisa
händelseförlopp och att räddningsjänst larmades kl. 05.25.

3. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 414) för att bevisa hur branden
såg ut kl. 05.22.

4. Protokoll över brottsplatsundersökning (förundersökningsprotokoll s.
441-445) för att bevisa förhållandena på brottsplatsen.

5. Protokoll brandorsaksundersökning (förundersökningsprotokoll s. 446-
449) för att bevisa förhållandena på brottsplatsen.

6. Sakkunnigutlåtande från räddningstjänsten (förundersökningsprotokoll s.
456) för att bevisa att risk förelegat för uppkomst av farlig miljö för
människor att vistas i om branden inte slocknat eller släckts.

7. Uppgift om tankning (förundersökningsprotokoll s. 458-458) för att
bevisa att Marcus Näsman den 5 februari kl. 03.37 tankat 3,42 liter
bensin på OKQ8 i Bjästa.

8. Fynd i Emil Bodins telefon att han följt nyhetsrapporteringen gällande
branden (protokollbilaga s. 39) för att bevisa att Emil Bodin haft ett
intresse av branden.
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9. Pm angående ersättningsanspråk (förundersökningsprotokoll s. 465) för
att bevisa skadans storlek utöver egendom som räddades från byggnaden.

10. Positionering Emil Bodins telefon (förundersökningsprotokoll s. 36) för
att bevisa att Emil Bodin befann sig vid brottsplatsen k. 03.53-03.55.

6 SKADEGÖRELSE (Emil Bodin och Marcus Näsman)
5000-K161522-21

Emil Bodin och Marcus Näsman har tillsammans och i samförstånd anlagt en
brand i ett sopkärl så att det blev skador för 20 249 kr. Det hände mellan den
9 februari 2021 och den 10 februari 2021 vid en rastplats i Åte, Överhörnäs,
Örnsköldsviks kommun. Egendomen tillhörde Trafikverket. Sålunda har
Marcus Näsman kört till rastplatsen på Emil Bodins uppmaning och från
rastplatsen. De har tillsammans tagit ut skräp från bilen som därefter Marcus
Näsman på Emil Bodins uppmaning antänt och kastat in i sopkärlet.

Emil Bodin och Marcus Näsman begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 12 kap 1 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL SKADEGÖRELSE

Emil Bodin och Marcus Näsman har i vart fall med råd och dåd uppsåtligen
främjat gärningen genom enligt vad som beskrivits ovan och stärkt varandra i
sitt brottsliga uppsåt.

Lagrum: 12 kap 1 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

Målsägande
Trafikverket (16202100-6297)
Åklagaren för talan

Enskilda anspråk
Trafikverket yrkar skadestånd solidariskt av Marcus Näsman och Emil Bodin
med 20 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen
(1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:
 - kostnad för åtgärdande av skador: 20 000 kronor
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Muntlig bevisning
1. Förhör med de tilltalade Marcus Näsman och Emil Bodin.

2. Förhör med vittnet Anders Fahlgren pa, BF-IGV 3 LPO N
Ångermanland angående hans iakttagelser av Emil Bodin och Marcus
Näsmans agerande för att bevisa att han försökt att dölja sina skoavtryck
efter gärningen (10 min).

Övrig bevisning
1. Händelserapport (förundersökningsprotokoll s. 46-51) för att bevisa

händelseförlopp då branden upptäcktes kl. 00.16 och de tilltalade
påträffades kl 01.07.

2. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 55-56) för att bevisa skada.

3. Brandorsaksutredning (förundersökningsprotokoll s. 61-67) för att bevisa
förhållandena på brottsplatsen.

4. Fotografier Marcus Näsmans skor och skospår
(förundersökningsprotokoll s. 52-53) för att bevisa att Marcus Näsman
varit vid sopkärlet.

5. Positionering Emil Bodin och Marcus Näsmans telefoner
(förundersökningsprotokoll s. 41) för att bevisa att Marcus Näman och
Emil Bodin varit på brottsplatsen och till motbevisande av Emil Bodins
uppgifter att han endast kissade på rastplatsen.

7 GROV SKADEGÖRELSE (Emil Bodin och Marcus
Näsman)
5000-K185036-21

Emil Bodin och Marcus Näsman har tillsammans och i samförstånd anlagt en
brand i ett skoterförråd så att det blev skador för ca 108 000 kr. Det hände
den 15 februari 2021 vid Fröstdal, Bjästa, Örnsköldsviks kommun.
Egendomen tillhörde Bjästaområdets Samhällsförening. Sålunda har Marcus
Näsman tagit med en kofot, Emil Bodin kört bilen till brottsplatsen och
krossat en ruta till skoterförrådet med kofoten, hällt in bensin och därefter
antänt denna medan Marcus Näsman hållit vakt och därefter har de kört  från
platsen.

Brottet bör bedömas som grovt då byggnaden med innehåll totalförstörts
genom brand och då branden lett till synnerligen kännbar skada med hänsyn
till skadans storlek och att gärningen varit av hänsynslös art då det är fråga
om ett systematiskt anläggande av bränder.

Emil Bodin och Marcus Näsman begick gärningen med uppsåt.
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Lagrum: 12 kap 3 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL GROV SKADEGÖRELSE

Emil Bodin och Marcus Näsman har i vart fall genom råd och dåd
uppsåtligen främjat gärningen genom vad enligt vad som beskrivits ovan och
stärkt varandra i sitt brottsliga uppsåt.

Lagrum: 12 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

Målsägande
Bjästaområdets Samhällsförening (16802431-6286)
Åklagaren för talan

Länsförsäkringar Västernorrland (16588000-3842)
Åklagaren för talan

Enskilda anspråk
1. Bjästaområdets Samhällsförening yrkar skadestånd solidariskt av Marcus

Näsman och Emil Bodin med 30 000 kronor. På beloppet yrkas ränta
enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till
dess full betalning sker.

Yrkandet avser:
 - kostnad för nytt skoterförråd och arbete med att riva och frakta bort
resterna av det gamla samt självrisk: 30 000 kronor

2. Länsförsäkringar Västernorrland yrkar skadestånd solidariskt av Marcus
Näsman och Emil Bodin med 78 500 kronor. På beloppet yrkas ränta
enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till
dess full betalning sker.

Yrkandet avser:
 - utbetald ersättning med avdrag för självrisk avseende värde av skoter
med tillbehör och utrustning för spårdragning: 78 500 kronor

Muntlig bevisning
1. Förhör med de tilltalade Marcus Näsman och Emil Bodin

2. Förhör med vittnet Kjell Ronny Sjögren angående föreningens
kostnader för att bevisa det enskilda anspråket.
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Övrig bevisning
1. Brottsplatsundersökning (förundersökningsprotokoll s. 48-51) för att

bevisa förhållandena på brottsplatsen och skadans storlek.

2. Händelserapport (förundersökningsprotokoll s. 34-39) för att bevisa att
SOS larmades kl. 20.41.

3. Sakkunnigutlåtande från räddningstjänsten (förundersökningsprotokoll s.
56-57) för att bevisa att risk för farlig miljö för människor att vistas i
uppkommit.

4. Positioneringar (protokollbilaga s. 44 ) för att bevisa Marcus Näsmans
uppgifter att man lämnat telefonerna hemma hos honom och till
motbevisande av Emil Bodins uppgifter om vart han befunnit sig.

5. Sökhistorik (protokollbilaga s. 45) för att bevisa att Marcs Näsman den
15 februari kl. 20.41 sökte på flashback brand Bjästa till styrkande av att
han haft kännedom om branden och ett intresse av den.

6. Fotografier och underlag för enskilt anspråk  (förundersökningsprotokoll
s. 63-64, 61.62) för att bevisa skadans storlek.

8 SKADEGÖRELSE (Marcus Näsman)
5000-K201895-21

Marcus Näsman har anlagt en brand i en container så att det blev skador för 8
414 kr. Det hände den 19 februari 2021 på Tonvägen, Bjästa, Örnsköldsviks
kommun. Containern med innehåll tillhörde Svenska Förpacknings- Och
Tidningsinsamlingen Ab och Miljö Och Vatten I Örnsköldsvik Aktiebolag.

Marcus Näsman begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 12 kap 1 § brottsbalken

Målsägande
Miljö Och Vatten I Örnsköldsvik Aktiebolag (16556767-2695)
Åklagaren för talan

Svenska Förpacknings- Och Tidningsinsamlingen Ab (16556665-4090)
Oklart om anspråk finns

Enskilda anspråk
Miljö Och Vatten I Örnsköldsvik Aktiebolag yrkar skadestånd av Marcus
Näsman med 8 414 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 §
räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.
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Yrkandet avser:
 - 2672 kr för byte av container och 5742 kr för reparation, blästring,
lackering och nya dekaler: 8 414 kronor

Bevisning
1. Händelserapport (förundersökningsprotokoll s. 34-37) för att bevisa när

gärningen ägt rum.

2. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 39-40) för att bevisa
förhållandena på brottsplatsen och skadan.

3. Underlag enskilt anspråk (förundersökningsprotokoll s. 48-50) för att
bevisa enskilt anspråk.

4. Fynd av brandfarlig vätska på Marcus Näsmans skor
(förundersökningsprotokoll s. 210, K42403-21) för att bevisa att Marcus
Näsman hanterat produkt innehållande Kematyl.

5. Utskrift av avlyssnat samtal mellan Marcus Näsman och Emil Bodin
(förundersökningsprotokoll s. 26-28) för att bevisa gärningen och
Marcus Näsmans sinnesstämning efter branden.

6. Uppspelning av avlyssnat samtal

9 HÄLERI (Marcus Näsman)
5000-K1514299-20

Marcus Näsman har tagit befattning med och innehaft en högtalare som stals
den 7 december 2020 från Sörbygdegården i Skulnäs 401, Bjästa till ett värde
av 800 kr. Det hände den 24 februari 2021 på Örnviksvägen 8 A i Bjästa,
Örnsköldsviks kommun. Hans åtgärd kunde förväntas göra det svårare för
ägaren att få tillbaka stöldgodset.

Marcus Näsman begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021

Målsägande
Sörbygdegården Skulnäs (16802451-0615)
Inget anspråk

Muntlig bevisning
Förhör med den tilltalade Marcus Näsman som förnekar brott. (10 min)
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Övrig bevisning
1. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 3) för att bevisa att högtalaren är

tillgripen.

2. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 20-22) för att bevisa att
högtalaren är märkt med Skulnäs namn.

3. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 23) för att bevisa att
högtalaren påträffades i Marcus Näsmans kök.

10 HÄLERI (Emil Bodin)
5000-K1516554-20

Emil Bodin har tagit befattning med och innehaft en högtalare till ett icke
ringa värde som stals från Nätra Skidklubb den 9 december 2020. Det hände
den 24 februari 2021 Hummelviksvägen 9 Köpmanholmen, Örnsköldsviks
kommun. Hans åtgärd kunde förväntas göra det svårare för ägaren att få
tillbaka stöldgodset.

Emil Bodin begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021

Målsägande
Nätra Skidklubb (16889601-4977)
Inget anspråk

Länsförsäkringar Västernorrland (16588000-3842)
Inget anspråk

Bevisning
1. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 4-6) för att bevisa att högtalaren

är tillgripen.

2. Pm angeånde identifiering av gods (förundersökningsprotokoll s. 12) för
att bevisa att högtalaren kommer från Nätra Skidklubb.

3. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 24-25) för att bevisa
högtalarens utseende.

4. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 27) för att bevisa att
högtalaren påträffades vid Emil Bodins sovrum .
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11 RINGA NARKOTIKABROTT (Marcus Näsman)
5000-K161730-21

Marcus Näsman har olovligen innehaft 47 tabletter MDMA, som är
narkotika. Det hände den 10 februari 2021 på Dirigentvägen Bjästa,
Örnsköldsviks kommun.

Marcus Näsman begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden
Det yrkas att i beslag tagna tabletter med emballage förverkas från Marcus
Näsman enligt 6 § narkotikastrafflagen:
2021-5000-BG17244.1
2021-5000-BG17244.2
2021-5000-BG17244.3
2021-5000-BG17244.4
2021-5000-BG17244.5
2021-5000-BG17244.6
2021-5000-BG17244.7
2021-5000-BG17244.8
2021-5000-BG17244.9
2021-5000-BG17244.10.

Muntlig bevisning
1. Förhör med den tilltalade Marcus Näsman som förnekar brott. (10 min)

2. Förhör med vittnet Emil Bodin angående hans kännedom om tabletterna
för att bevisa åtalet (5 min).

Övrig bevisning
1. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 13-15) för att bevisa

beslag.

2. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 10-12) för att bevisa
innehav av narkotika.

3. Pm (förundersökningsprotokoll s. 146, K142403-21) för att bevisa att
Emil Bodin tidigare lämnat uppgifter till polisen om var Marcus Näsman
brukar förvara narkotika i bilen.
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Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 3 dagar.
Förslag till huvudförhandlingsplan:
Dag 1: separat åtal mot Emil Bodin och åtalspunkt 1-2
Dag 2: åtalspunkt 3-7
Dag 3: åtalspunkt  8-10
Åtalspunkterna 3-5 bör behandlas i ett sammanhang med en gemensam
sakframställan och ett förhör med respektive tilltalad under punkterna.
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