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HUDIKSVALLS TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2012-01-26 

häktningsförhandling i 

Hudiksvall 

Aktbilaga 7 

Mål nr  

B 129-12 

 

 

Dok.Id 114091     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1073 

824 12 Hudiksvall 

Lagmansgatan 1 0650-37450  0650-31094 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: hudiksvalls.tingsratt@dom.se 

hudiksvallstingsratt.domstol.se 

 

 

 

   Tid: 14.00-14.52 

 

RÄTTEN 

Rådmannen Tomas Sandström  

 

PROTOKOLLFÖRARE 

Beredningssekreteraren Ulla Olsson 

 

PARTER 

 

Åklagare 

Kammaråklagare Carl-Johan Granlund 

Åklagarkammaren i Gävle 

Närvarande via videolänk 

  

Misstänkt 

Erik DANIEL Nellbäck, 870223-4819 

Frihetsberövande: Anhållen 

Riksvägen 74 

825 92 Njutånger 

Personligen närvarande 

  

Offentlig försvarare: Advokat Karl-Gösta Myhrberg 

Advokatfirman Abersten HB 

Box 1031 

824 11 Hudiksvall 

Närvarande 

  

SAKEN 
Våldtäkt mot barn mm; nu fråga om häktning 

 

_____________ 

 

Åklagaren framställer häktningsyrkandet i enlighet med aktbil 4. 

 

Daniel Nellbeck medger sannolika skäl för sexuellt ofredande och sexuellt utnyttjande 

av barn.  Häktningsyrkandet och de särskilda häktningsgrunderna bestrids. 

Även åklagarens begäran om tillstånd till att meddela restriktioner bestrids. 

 

Åklagaren begär, under åberopande av utredningsskäl, att förhandlingen skall hållas 

inom stängda dörrar. Karl-Gösta Myhrberg uppger att Daniel Nellbeck inte har något 

att erinra däremot. 
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Tingsrätten beslutar med stöd av 5 kap 1 § 2 st rättegångsbalken och 18 kap 1 § 1 st 

offentlighets- och sekretesslagen att förhandlingen skall hållas inom stängda dörrar. 

Polispersonal förblir närvarande. 

 

 

_________________________ 

 

Förhandling inom stängda dörrar 

 

Åklagaren redogör för vad som hittills framkommit vid förundersökningen, varvid han 

huvudsakligen hänför sig till häktningspromemorian, aktbil 6. 

 

 

Daniel Nellbeck hörs. Utsagan upptas på ljudfil i VERA. 

 

_________  

 

Ordföranden redogör för innehållet i belastningsregisterutdraget, aktbil 5. 

 

Daniel Nellbeck hörs om sina personliga förhållanden, varvid han bl.a. uppger 

följande: Han är ensamstående och har egen lägenhet. Han är arbetslös. Han har sökt 

vård för sex-, spel- och matmissbruk och fått remiss till vuxenpsykiatrin. 

 

Parterna yttrar sig avslutningsvis, varvid åklagaren uppger att åtal kan väckas tidigast 

den 9 februari 2012. 

 

Förhandlingen förklaras avslutad med tillkännagivandet att beslut kommer att 

avkunnas efter enskilt övervägande. 

 

Efter enskilt övervägande förklarar tingsrätten förhandlingen åter offentlig och 

avkunnar följande 

BESLUT 

 

Daniel Nellbeck är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn den 30 december 

2011, sexuellt ofredande under tiden 17 oktober – 28 december 2011, 25 december 

2011 – 3 januari 2012 och 1 oktober 2011 – 9 januari 2012, allt i Hudiksvall. 

 

För brottet våldtäkt mot barn är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och 

det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas.  

Det finns risk för att Daniel Nellbeck genom att undanröja bevis eller på något annat 

sätt försvårar sakens utredning. 

Det finns risk för att Daniel Nellbeck fortsätter sin brottsliga verksamhet. 

 

Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för 

Daniel Nellbeck eller för något annat motstående intresse. 
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På grund härav förklarar tingsrätten Daniel Nellbeck häktad. 

 

Åklagaren medges tillstånd att kunna ålägga restriktioner enligt 24 kap 5 a § 1 st rätte-

gångsbalken. 

 

Yttrande från frivården skall inhämtas beträffande Daniel Nellbeck. Varvid särskild 

bör utredas om förutsättningar behandling för sex-, spel- och matmissbruk föreligger. 

 

Åtal ska väckas senast den 9 februari 2012, kl 11.00. 

 

__________  

 

 

Beslutet om häktning och tillstånd till restriktioner får överklagas särskilt utan 

inskränkning till viss tid. 

 

 

Som ovan 

 

 

 

Justeras/ 

 


