
UMEÅ TINGSRÄTT
Målenhet 1

PARTER (Antal tilltalade: 3)

Åklagare
Statsåklagaren Berndt Berger
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Tilltalad
BO Göran Brömster, 500615-8579
Strandvägen 25
914 41 Rundvik

Offentlig försvarare:
Advokat Christer R Jonsson
Advokatfirman Christer R Jonsson AB
Box 45
901 02 Umeå

DOMSLUT

Begångna brott
1. Bokför ingsbrott

2. Bes tickning

3. G r o v t  skattebrott

4. Försvårande av skattekontroll

Påföljd m.m.
Fängelse 1 år 8 månader

DOM
2012-06-21
meddelad i
Umeå

Mål nr B 1925-05

Lagrum
11 kap 5 § brottsbalken enligt dess
lydelse t.o.m. 2005-07-01

17 kap 7 § 2 st brottsbalken

4 § skattebrottslagen (1971:69)

10 § skattebrottslagen (1971:69)

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Postadress B e s ö k s a d r e s s  T e l e f o n  T e l e f a x  E x p e d i t i o n s t i d
Box 138 N y g a t a n  45 0 9 0 - 1 7  21 00 0 9 0 - 7 7  18 30 m å n d a g  - fredag
901 04 Umeå E - p o s t :  umeatingsratt@dom.se 0 9 : 0 0 - 1 2 : 0 0

www.domstol.se 1 3 : 0 0 - 1 5 : 0 0
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UMEÅ TINGSRÄTT
Målenhet 1

DOM
2012-06-21

B 1925-05

Ersättning
1. Chr is ter  Jonsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 449 119 kr. Av

beloppet avser 348 245 kr arbete, 11 050 kr tidsspillan och 89 824 kr
mervärdesskatt.

2. Kos tnaden för försvaret ska stanna på staten.
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UMEÅ TINGSRÄTT
Målenhet 1

PARTER (Antal tilltalade: 3)

Åklagare
Statsåklagaren Berndt Berger
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Tilltalad
LEIF Göran Djärv, 491212-9014
Storgatan 122 Lgh 0304
903 34 Umeå

Offentlig försvarare:
Advokat Kan i Wergens
AdvokatTeamet
Box 226
901 05 Umeå

DOMSLUT

Begångna brott
Mutbrott

Påföljd m.m.
Fängelse 8 månader

DOM
2012-06-21
meddelad i
Umeå

Mål nr B 1925-05

Lagrum
20 kap 2 § 1 st 3 p brottsbalken

Betalningsskyldighet till staten
Leif Djärv förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 200 000 kr.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1, K a n  i Wergens tillerkänns ersättning av allmänna medel med 165 188 kr. Av

beloppet avser 127 730 kr arbete, 4 420 kr tidsspillan och 33 038 kr mervärdesskatt.
2. Kos tnaden för försvaret ska stanna på staten.

Postadress B e s ö k s a d r e s s  T e l e f o n  T e l e f a x  E x p e d i t i o n s t i d
Box 138 N y g a t a n  45 0 9 0 - 1 7  21 00 0 9 0 - 7 7  18 30 m å n d a g  - fredag
901 04 Umeå E - p o s t :  umea.tingsratt@dom.se 0 9 : 0 0 - 1 2 : 0 0

www•domstol•se 1 3 : 0 0 - 1 5 : 0 0
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UMEÅ TINGSRÄTT
Målenhet 1

PARTER (Antal tilltalade: 3)

Åklagare
Statsåklagaren Berndt Berger
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Tilltalad
Lars Göran Lindgren, 580213-8577
Backenvägen 42 A
903 54 Umeå

Offentlig försvarare:
Advokat Leif Gustafson
Advokatgruppen i Stockholm AB
Box 5153
102 44 Stockholm

DOMSLUT

Begångna brott
Mutbrott

Påföljd m.m.
Fängelse 8 månader

DOM
2012-06-21
meddelad i
Umeå

Mål nr B 1925-05

Lagrum
20 kap 2 § 1 st 3 p brottsbalken

Betalningsskyldighet till staten
Lars Göran Lindgren förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge
100 000 kr.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 la enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. L e i f  Gustafson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 197 768 kr. Av

beloppet avser 144 600 kr arbete, 6 630 kr tidsspillan, 6 984 kr utlägg och 39 554 kr
mervärdesskatt.

2. Kos tnaden för försvaret ska stanna på staten.

Postadress B e s ö k s a d r e s s  T e l e f o n  T e l e f a x  E x p e d i t i o n s t i d
Box 138 N y g a t a n  45 0 9 0 - 1 7  21 00 0 9 0 - 7 7  18 30 m å n d a g  - fredag
901 04 Umeå E - p o s t :  umea.tingsratt@dom.se 0 9 : 0 0 - 1 2 : 0 0

www.domstol•se 1 3 : 0 0 - 1 5 : 0 0

4



INLEDNING

De personer och företag som omnämns i denna dom har beröring med den deponi-
verksamhet som förekommer ute vid Dåva deponi och avfallsanläggning, Umeå.
Där verkade under aktuella perioder Avfalls och Forsknings AB, MAB, ett företag
ägt av Bo Brömster. Bolagets omsättning år 2004 uppgick till ca 12 MSEK, Under
den tid åtalet avser var Ragn Sells Norr AB företagets huvudsakliga uppdragsgiv-
are. Leif Djärv och Lars-Göran Lindgren var under den tid åtalet avser anställda
hos Ragn Sells Norr AB
Tilia Corporation, Tilia är latin och betyder Lind, är ett bolag som grundades av en
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bankkonto hos Barclays bank. Av utredningen har framgått att Tilias huvudsakliga
omsättning utgjordes av fakturor från AFAB.
Trucknet Corporation, Trucicnet, startades någon gång åren 2002- 2003, och ägdes
också av Bo Lind. Trucknet hade två bankkonton. Av utredningen framgår att
bolaget endast haft en kund, Brömsters Transport AB, BTMAB.
BTMAB ägdes av Bo Brömster och hans bröder med en tredjedel var. Alla tre
bröderna satt i styrelsen men Bo Brömster var den som ansvarade för bokföringen. I
mars 2003 blev BTMAB ett vilande bolag efter det att inkråmet i bolaget hade sålts
till ett annat bolag. Året innan inkråmsförsäljningen uppgick nettoomsättningen i
bolaget till 5,9 MSEK. Efter inkråmsförsäljningen fanns en nettokassa på omkring 2
MSEK. En av delägarna tog ut en pensionsförsäkring uppgående till ca 600 000
SEK ur bolaget.
I målet har också förekommit olika avtal vilka reglerat parternas mellanhavanden.
Ett avtal av avtalen, funktionsavtalet, tecknades hösten 2001 mellan AFAB och
Orbit Miljölogistik AB, Orbit, ett företag som våren 2002 köptes upp av Ragn Sells
Norr AB och som också övertog avtalet.

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat ansvar m.m. å Bo Brömster, åtalspunkterna 1 — 4, Leif Djärv,
åtalspunkt 5, och Lars-Göran Lindgren, åtalspunkt 6, enligt följande:

1. G RO VT  BOKFÖRINGSBROTT och FÖRSVÅRANDE AV SKATTE-
KONTROLL (grovt brott)
Brömster har under tiden 2001-2005 varit styrelse och verkställande direktör
i Avfallsfragmentering & Forskning AB (MAB), Bolaget försattes i kon-
kurs den 10 oktober 2006 vid Umeå tingsrätt.
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Under tiden 2002 — 2005 har Brömster uppsåtligen åsidosatt bolagets bok-
föringsskyldighet enligt bokföringslagen. Åsidosättandet har bestått i
följande:
2002
Brömster har i AFAB bokfört kostnader för inköp av tjänster (tjänster från
bokföringen intagits 25 fakturor utställda av Tilia Corporation (Tilia) på till-
sammans 987 901 kr samt två bankallegat på tillsammans 97 456 kr. Enligt
bankallegaten har utbetalningarna avsett fakturor utställda av Telia, Enligt
de bokförda fakturorna har beloppen dels avsett olika uppdrag som Tilja
skall ha utfört åt AFAB, dels också månatliga ersättningar för av Tilia till-
handahållna konsulttjänster, sistnämnda benämnda "License fe", De av Tilia
utställda fakturorna är osanna, eftersom Tilia inte tillhandahållit påstådda
tjänster.
Fakturorna och betalningsallegaten har bokförts i AFAB för att dölja
Brömsters egna uttag ur rörelsen och för att dölja utbetalningar till två
arbetstagare anställda hos AFAB:s största uppdragsgivare.
2003
Brömster har i AFAB bokfört kostnader för inköp av tjänster (tjänster från
annat EG-land, konto 4620) med sammanlagt 1 004 976 kr. Som underlag
har i bokföringen intagits 23 fakturor utställda av Tilia Corporation (Tilia)
på tillsammans 940 177 kr samt ett bankallegat på beloppet 64 799 kr, Enligt
bankallegatet har utbetalningen avsett faktura utställd av Tilia. Enligt de
bokförda fakturorna har beloppen dels avsett olika uppdrag som Tilia skall
ha utfört åt AFAB, dels också månatliga ersättningar för av Tilia tillhanda-
hållna konsulttjänster, sistnämnda benämnda "License fe". De av Tilia ut-
ställda fakturorna är osanna, eftersom Tilia inte tillhandahållit påstådda
tjänster. Fakturorna och betalningsallegatet har bokförts i AFAB för att dölja
Brömsters egna uttag ur rörelsen och för att dölja utbetalningar till två
arbetstagare anställda hos MAB:8 största uppdragsgivare.

2004
Brömster har i AFAB bokfört kostnader för inköp av tjänster (tjänster från
annat EG-land, konto 4620) med sammanlagt 1 071 244 kr. Som underlag
har i bokföringen intagits 21 fakturor utställda av Tilia Corporation (Tilia)
på tillsammans 913 889 kr samt fyra banlcallegat på tillsammans 157 355 kr.
Enligt bankallegaten har utbetalningarna avsett fakturor utställda av Tilia,
Enligt de bokförda fakturorna har beloppen dels avsett olika uppdrag som
Tilja ska ha utfört åt AFAB, dels också månatliga ersättningar för av Tilia
tillhandahållna konsulttjänster, sistnämnda benämnda "License fe". De av
Tilia utställda fakturorna är osanna, eftersom Tilia inte tillhandahållit på-
stådda tjänster. Fakturorna och betalningsallegaten har bokförts i AFAB för
att dölja Brömsters egna uttag ur rörelsen och för att dölja utbetalningar till
två arbetstagare anställda hos AFAB:s största uppdragsgivare.
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Brömster har under 2004 även bokfört en faktura utställda av RC Ljud &
Bild AB enligt vilken AF AB erhållit varor och hyrt utrustning för tillsam-
mans) 92 125 kr. Fakturan har i bokföringen kostnadsförts på kontona Hyra
av Maskiner respektive Inventarier. Fakturan är förfalskad och de affärs-
händelser som bokförts har aldrig inträffat.

2005
Brömster har i AFAB bokfört kostnader för inköp av tjänster (tjänster från
annat EG-land, konto 4620) med sammanlagt 678 934 kr, Som underlag har
i bokföringen intagits 15 fakturor utställda av Tilja Corporation (Tilia) på
tillsammans 599 904 kr samt två bankallegat på tillsammans 79 030 kr.
Enligt bankallegaten har utbetalningarna avsett fakturor utställda av Tilia,
Enligt de bokförda fakturorna har beloppen dels avsett olika uppdrag som
Tilja ska ha utfört åt AFAB, dels också månatliga ersättningar för av Tilia
tillhandahållna konsulttjänster, sistnämnda benämnda "License fe". De av
Tilja utställda fakturorna är osanna, eftersom Tilia inte tillhandahållit på-
stådda tjänster. Fakturorna och betalningsallegaten har bokförts i AFAB för
att dölja Brömsters egna uttag ur rörelsen och för att dölja utbetalningar till
två arbetstagare anställda hos AFAB:s största uppdragsgivare.

Till följd av Brömsters åsidosättande av AFAB:s bokföringsskyldighet har
rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning under åren 2002-2005
inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Brotten är att
bedöma som grova eftersom åsidosättandet sammantaget avsett mycket
betydande belopp, skett genom användande av osanna fakturor och i ett fall
en falsk handling och ingått som ett led i en brottslighet som utövats
systematiskt och i skatteundandragande syfte.

Genom att Brömster uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten i AFAB
under åren 2002-2005, har han givit upphov till fara för att myndighets
kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvar-
ligt försvårats. Beslut om skatterevision i AFAB har fattats vid följande
tillfällen:
2004-09-09 avseende tidsperioden 2003-01-01 — 2004-06-30
2005-10-05 avseende Tilia fakturorna och fakturan RC Ljud & Bild
2007-02-16 beslutades att skatterevisionen skulle omfatta tidsperioden
2001-2005,

Brottet är att bedöma som grovt, eftersom åsidosättandet sammantaget avsett
mycket betydande belopp, skett genom användande av osanna fakturor och i
ett fall en falsk handling och ingått som ett led i en brottslighet som utövats
systematiskt och i skatteundandragande syfte.

Lagrum: 11 kap 5§ brottsbalken och 10§ skattebrottslagen (1971:69)
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2. G RO VT  BOKFORINGSBROTT och FÖRSVARANDE AV SKATTE-
KONTROLL (grovt brott)
Brömster har under tiden 2003-2005 varit styrelse i Brömsters Transport &
Miljösanering AB (BTMAB) och ansvarat för bolagets bokföring. BTMAB
försattes i konkurs den 4 december 2006 vid Umeå tingsrätt. Under 2003
och 2004 har Brömster uppsåtligen åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet
enligt bokföringslagen.

Åsidosättandet har bestått i följande:

2003
Brömster har för räkenskapsåret 2003 tillsett att två fakturor utställda av
Tmcknet Corporation på tillsammans 1 033 200 kr bokförts i BTMAB så-
som kostnader för varor och tjänster. Enligt de bokförda fakturorna har
fakturerade belopp avsett dataprogram och marknadsundersökningar i Ryss-
land och Balticum. De av Trucknet utställda fakturorna är osanna, eftersom
Tmclmet inte tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla det som angivits i
fakturorna. Fakturorna har bokförts i BTMAB för att dölja uttag ur rörelsen.

2004
Brömster har för räkenskapsåret 2004 tillsett att en faktura utställd av jur,
kand Bo Lind på 193 030 kr bokförts i BTMAB såsom kostnad för juridisk
rådgivning. Enligt den bokförda fakturan har fakturerat belopp avsett juri-
disk rådgivning 140 timmar å 1200 kr. Fakturan är osann eftersom fakture-
rat belopp inte avsett påstådd tjänst. Fakturan har bokförts i BTMAB för att
dölja uttag urrörelsen.

Till följd av Brömsters åsidosättande av BTMAB:s bokföringsskyldighet har
rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning under åren 2003 och
2004 inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Brotten
är att bedöma som grova eftersom åsidosättandet sammantaget avsett myck-
et betydande belopp, skett genom användande av osanna fakturor och ingått
som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i skatteundandrag-
ande syfte.

Genom att Brömster uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten i
BTMAB under åren 2003 -2004, har han givit upphov till fara för att
myndighetskontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller
avgift allvarligt försvårats. Beslut om skatterevision i AFAB har fattats den
9 september 2004.

Brottet är att bedöma som grovt, eftersom åsidosättandet sammantaget avsett
mycket betydande belopp, skett genom användande av osanna fakturor och

8



ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i skatte-
undandragande syfte.

Lagrum: 11 kap 5§ brottsbalken och 10§ skattebrottslagen (1971:69)

3. G RO VT  SKATTEBROTT
Brömster har i sina till skattemyndigheten i Umeå ingivna självdeklarationer
för taxeringsåren 2003, 2004 och 2005 uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter
och därigenom givit upphov till fara för att skatt undandragits det allmänna.
De oriktiga uppgifterna har bestått i följande:

Taxeringsåret 2003
Brömster har i sin självdeklaration upptagit sina löneinkomster med i vart
fall omkring 802 000 kr för lågt belopp, vilket medfört fara för att skatt
undandragits det allmänna med i vart fall omkring 457 000 kr.

Taxeringsåret 2004
Brömster har i sin självdeklaration upptagit sina löneinkomster med i vart
fall omkring 1 133 000 kr för lågt belopp, vilket medfört fara för att skatt
undandragits det allmänna med i vart fall omkring 645 000 kr.

Taxeringsåret 2005
Brömster har i sin självdeklaration upptagit sina löneinkomster med i vart
fall omkring 494 000 kr för lågt belopp, vilket medfört fara för att skatt
undandragits det allmänna med i vart fall omkring 282 000 kr.

Gärningarna är att bedöma som grova, eftersom det sammantaget rört sig om
mycket betydande belopp och förfarandet ingått som ett led i en brottslighet
som utövats systematiskt och med begagnande av osanna fakturor till
döljandelöneuttagen ur AFAB och BTMAB.

Lagrum: 2§ och 4§ skattebrottslagen (1971:69)

4. BESTICKNING  (grovt brott)
Brömster har under tiden juli 2004 — september 2005 via en mellanhand ut-
betalat sammanlagt i vart fall 377 032 kr till Djärv och Lindgren. Utbetal-
ningarna har skett vid 21 tillfällen från AFAB:s konton med belopp som
varierat mellan 34 000 kr och 35 000 kr per månad enligt vad som framgår
nedan av Bilaga 1. De belopp som utlovats och erbjudits av Brömster och
som är att bedöma som muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutöv-
ning, har på Brömsters uppdrag utbetalats till de två arbetstagarna av en
mellanhand. Gärningarna är att bedöma som grova, dels med hänsyn till det
sammanlagda beloppets storlek, dels också med hänsyn till det systematiska
förfarandet.
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Lagrum:17 kap 7§ brottsbalken

2005

Belopp B r  pund Bet till L Djärv Bet till L Djärv
2004-07-14 34 000 kr 1 383,80 1 320 18  266 kr 1 030 1 4  248 kr, eul
2004-08-20 34 000 kr 1 362,30 1 560 21 251 kr 1 360 18 5271«
2004-09-15 35 000 kr 1 356,00 1 397 18 943 kr 1 140 15 4581e
2004-10-20 35 000 kr 1 356,00 1360 18 441 kr 1155 156621e
2004-11-18 35 000 kr 1 278,80 1370 17 5191e 1 180 15 0901e
December 35 000 kr

18 000 kr 15

18 000 kr

35 000 kr

15 000 kr, ber
Summa

000 kr
Summa

7 007 112 420 kr 5 865 93 9851a

2005 Bel. enl fakt Bet till L Djärv Bet till L Djärv
jan 35 000 kr 18 000 kr 15 000 kr, ber
feb 35 000 kr 18 000 kr 15 000 kr
mar 35 000 kr 18 000 kr 15 000 kr
apr 35 000 kr 18 000 kr 15 000 kr
maj 35 000 kr 18 000 kr 15 000 kr
jun 35 000 kr 18 000 kr 15 000 kr
jul 35 000 kr 18 000 kr 15 000 kr
aug 35 000 kr 18 000 kr 15 000 kr
sep 35 000 kr 18 000 kr 15 000 kr
Summa 162 000 kr 135 000 kr

Bilaga 1.

5. G RO VT  MUTBROTT och SKATTEBROTT
Djärv har under tiden maj 2002 — september 2005 varit anställd hos Ragn-
Sells Norr AB. Under angiven tid har Djärv från en av arbetsgivarens under-
entreprenörer vid 45 tillfällen mottagit sammanlagt 843 220 kr såsom muta
eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Gärningarna är att
bedöma som grova, dels med hänsyn till det sammanlagda beloppets storlek,
dels också med hänsyn till att det systematiska förfarandet.

Beträffande de belopp som Djärv mottagit under 2004 och 2005 görs alter-
nativt gällande skattebrott enligt följande:

Djärv har för taxeringsåren 2005 och 2006 till skatteverket lämnat inkomst-
deklarationer i vilka han uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter genom att för
taxeringsåret 2005 utelämna skattepliktiga inkomster uppgående till 199 850
kr och för taxeringsåret 2006 utelämna skattepliktiga inkomster uppgående
till 162 000 kr. Härigenom har fara uppkommit för att skatt undandragits det
allmänna. Undanhållen skatt för taxeringsåret 2005 har uppgått till 116 803
kr och för taxeringsåret 2006 till 96 001 kr.

Lagrum: 20 kap 2§ brottsbalken och 2§ skattebrottslagen (1971:69)
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Särskilt yrkande: Att utbytet av mutbrotten, 843 220 kr, förverkas jämlikt 36
kap. 1 § brottsbalken.

6. G RO VT  MUTBROTT och SKATTEBROTT
Lindgren har under tiden maj 2002 — september 2005 varit anställd hos
Ragn-Sells Norr AB. Under angiven tid har Lindgren från en av arbetsgiv-
arens underentreprenörer vid i vart fall 34 tillfällen mottagit sammanlagt i
vart fall 451 571 kr såsom muta eller annan otillbörlig belöning för sin
tjänsteutövning. Gärningarna är att bedöma som grova, dels med hänsyn till
det sammanlagda beloppets storlek, dels också med hänsyn till att det
systematiska förfarandet.

Beträffande de belopp som Lindgren mottagit under 2004 och 2005 görs
alternativt gällande skattebrott enligt följande:

Lindgren har för taxeringsåret 2005 till skatteverket lämnat inkomstdeklara-
tioner i vilka han uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter genom att för taxer-
ingsåret 2005 utelämna skattepliktiga inkomster uppgåendetill 178 027 kr.
Härigenom har fara uppkommit för att skattundandragits det allmänna,
Undanhållen skatt för taxeringsåret 2005 har uppgått till 103 604 kr.

Lagrum: 20 kap 2§ brottsbalken och 2§ skattebrottslagen (1971:69)

Särskilt yrkande: Att utbytet av mutbrotten, 451 571 kr, förverkas jämlikt 36
kap. 1 § brottsbalken.

UTREDNINGEN VID TINGSRÄTTEN
Åtalspunkt 1 - 3
Bo Brömster har vad avser åtalspunkt 1 förnekat brott avseende samtliga år och
därvid bestritt att de utställda fakturorna är osanna. Han har vitsordat de belopp som

åklagaren angett i gärningsbeskrivningama.

Vad avser åtalspunkt 2 har Bo Brömster förnekat brott avseende samtliga år och
därvid bestritt att de utställda fakturorna är osanna. Han har vitsordat de belopp som
åklagaren har angett i gämingsbeskrivningama.

Vad därefter avser åtalspunkt 3 har Bo Brömster erkänt skattebrott bestående i att
han för ett vart av åren upptagit sina löneinkomster med i vart fall omkring 200 000
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kr för lågt belopp vilket medfört fara för att skatt undandragits det allmänna med i
vart fall omkring ca 100 000 kr.

Åklagaren har sakframställningsvis anfört bl .a. följande. Samarbetsavtalet som
AFAB träffade i februari år 2001 med Orbit skulle avse utvecklande av ny teknik
och nya processer inom miljö- och avfallshanteringssystem. Avtalet undertecknades
för Orbits räkning av Leif Djärv. I september samma år träffade Orbit, sedermera
Ragnsells Norr AB, ett funktionsavtal med MAB. Det avtalet omfattade tiden 1

januari 2002 till den 31 december 2008 och ersatte alla tidigare avtal och överens-
kommelser mellan parterna. Avtalets giltighet förutsatte att ett tidigare avtal mellan
parterna avseende fräsning av verksamhetsavfall med bandschaktare m.m., träffat år
1992, övergick från Orbit till Umeå Vatten och Avlopp AB, UMEVA, som avtals-
part fr.o.m. 1 januari 2002. Enligt funktionsavtalet skulle AFAB för Orbits räkning
svara för drift och skötsel av Orbits behandlingsanläggning beläget inom Dåva
industriområde, AFAB skulle vidare tillhandahålla erforderliga maskiner och per-
sonella resurser för att utföra förekommande arbetsuppgifter enligt Orbits direktiv
och intentioner som under avtalstiden kunde komma att förändras och anpassas till
varierande behov. Uppdraget ersattes med ett fast belopp, ca 2 500 000 kr, per år.
Därtill kom en rörlig del som enligt Bo Brömster var betydligt större, Avtalet under-
tecknades för Orbits räkning av dess vd Kjell Sandström

För utförande av de arbeten som AFAB åtagit sig enligt funktionsavtalet anlitade
AFAB i sin tur underentreprenörer. En av dessa underentreprenörer var Tilja. Av-
talet med Tilia träffades den 1 juni 2001. Enligt det avtalet, som för Tilias del hade
undertecknats av en James Pattersson, skulle AFAB erlägga en månatlig avgift med
31 000 kr. En annan underentreprenör var Trucknet. Avtalet med Trucknet träffades
den 6 juni 2003, Enligt det avtalet, som för Tmcknets del hade undertecknats av en
S• Kusnetsov, skulle Trucknet utföra två projekt för BTMAB till en summa av
1 400 000 kr. Av utredningen har framkommit att båda bolagen Tilia och Trucicnet
ägdes av en jur,kand Bo Lind, bosatt i London, I målet är upplyst att såväl Kjell
Sandström som Bo Lind är avlidna,

Bo Brömster samt vittnet Marlene Engman Karlsson har hörts.
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Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat promemorior över betalningar
AFAB — Tilia respektive BTMAB — Trucknet med tillhörande bilagor, Revisions-
promemoria BTMAB och Revisionspromemoria AFAB samt Granskningspro-
memoria avseende Brömster och bilagor till revisionspromemorior.

Åtalspunkt 4 - 6

Bo Brömster har vad avser åtalspunkt 4 förnekat brott och i det sammanhanget
även ifrågasatt om brottet är att bedöma som grovt brott.

Vad avser åtalspunkt 5 har Leif Djärv förnekat grovt mutbrott men erkänt skatte-
brott. Han har bestritt åklagarens yrkande om förverkande.

Vad därefter avser åtalspunkt 6 har Lars Göran Lindgren förnekat mutbrott. Han
har medgett att han har tagit emot pengar. Pengarna har dock inte kommit från
AFAB och de har inte haft samband med hans tjänsteutövning. Han har medgett att
han för taxeringsåret 2005 utelämnat skattepliktiga intäkter uppgående till det av
åklagaren påstådda beloppet.

Åklagaren har vad avser dessa åtalspunkter sakframställningsvis anfört bl.a. att en-
ligt anteckningar från förhör med Kjell Sandström var det Bo Djärv som förhandla-
de fram funktionsavtalet för Orbits räkning. Han har vidare åberopat att Leif Djärv
och Lars Göran Lindgren den 18 januari 2001 ansökte om konto hos Barclays bank.

Bo Brömster, Leif Djärv och Lars-Göran Lindgren har hörts

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat fakturor Tilia Corporation — AFAB,
kontoutdrag Tilia, kontoutdrag från First Direct Bank, av Tilia utställda checkar
samt anteckningar anträffade vid husrannsakan hos underentreprenören

DOMSKÄL

Skuldfrågor
Åtalspunkterna 1 - 3

Åklagaren har vad avser åtalet avseende bokföringsbrott i AFAB för åren 2002 till
2005 gjort gällande att de fakturor som är utställda av Tilia och som bokförts hos
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AFAB är osanna, eftersom Tilia inte tillhandahållit påstådda tjänster. I det samman-
hanget har åklagaren visat på att överföringar som har gjorts från AFAB:s konton
hos Handelsbanken och S E banken till Tilias konto i Barclays bank har återförts till
Bo Brömster eller till Bo Linds konto vilket disponerades av Bo Brömster. Åklaga-
ren har dessutom pekat på att fakturorna saknar underlag och i det sammanhanget
åberopat anteckningar som tagits i beslag hos Bo Brömster av vilka framgår att Bo
Brömster lämnat detaljerade direktiv till Bo Lind avseende betalningstidpunkt, vad
fakturorna skulle avse samt på vilket belopp i svenska kronor de skulle belöpa. Av
anteckningarna framgår bl.a. att Bo Brömster anfört att det fanns risk för att en
namngiven person skulle skvallra om konton på Barclays bank samt att ett problem
skulle städas undan med ett visst angivet belopp.

Bo Brömster å sin sida har genomgående hävdat att fakturorna avsett utförda tjänst-
er av Tilja och därför är sanna. Anteckningarna som beslagtagits utgjorde i det sam-
manhanget enbart ett avstämningsunderlag mellan honom och Bo Lind. Vad avser
de belopp som överförts till hans konto eller kunnat tas ut av honom från Bo Linds

konto har han hävdat att en ryss vid namn Nicolai krävde att få kontant betalning
för utförda tjänster. Enligt Bo Brömster hade Nicolai kontakt med bolag som hade
teknik som MAB ville tillgodogöra sig. Närmare hörd mot det faktum att Bo
Brömster nämnt Nicolai i förhör först år 2008 har Bo Brömster uppgett att han inte
sade allt vid första förhöret.

Närmare tillfrågad om Tilja erhöll något material av de personer som Tilia anlitat
för tjänster åt AFAB har Bo Brömster svarat "tror det" men i övrigt inte kunnat för-
klara eller peka på vad Tilia erhållit än mindre vad AFAB fått från Tilia. Det bör i
det här sammanhanget anmärkas att Bo Brömster själv uppgett att Bo Lind inte var
något "tekniskt geni". Mot den bakgrunden framstår det som märkligt att Bo Lind
skulle ha haft kännedom om huruvida de personer Tilia anlitade hade erforderlig
kompetens att lösa de problem eller utföra de tjänster som AFAB enligt fakturor-
na efterfrågade.

Bo Brömster har vidare uppgett att han inte vet vem som har utfärdat fakturan från
RC Ljud & Bild. Den har inget med Trucknet att göra. Det gick ganska snabbt, han
måste ha fått hjämsläpp,
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Enligt tingsrättens uppfattning har Bo Brömster inte lämnat någon godtagbar förkla-
ring till det omfattande bevismaterial som åklagaren presenterat, särskilt till de
fakturor och allegat som Tilia ställt ut till MAB. Han har inte heller kunnat visa på
något konkret uppdrag eller resultat av tjänst som Tilia skulle ha presterat enligt
bokförda fakturor.

Vid en samlad bedömning av vad som förekommit finner tingsrätten att det kan
hållas för visst att de av Tilia utställda och bokförda fakturorna är osanna, eftersom
det inte framkommit något som talar för att Tilia tillhandahållit AFAB påstådda
tjänster. Någon annan rimlig förklaring än att fakturorna och betalningsallegaten har
bokförts för att dölja Bo Brömsters egna uttag ur rörelsen och för att dölja utbetal-
ningar till två arbetstagare hos AFAB:s största uppdragstagare framstår för tings-
rätten - i belysning av den utredning som åklagaren presenterat - svår att finna.

Det anförda leder till att tingsrätten genom den utredning som åklagaren presenterat
finner tillförlitligen utrett att Bo Brömster under den tid åtalet avser uppsåtligen
åsidosatt AFAB:s bokföringsskyldighet under de år, i den omfattning samt till de
belopp åklagaren påstått. Genom åsidosättande av bokföringsskyldigheten har rör-
elsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kunnat bedömas
med ledning av bokföringen. Åtalet för bokföringsbrott är följaktligen styrkt. Brott-
en bör på de av åklagaren anförda skälen bedömas som grova.

Genom att Bo Brömster har åsidosatt bokföringsskyldigheten i AFAB under ifråga-
varande år har han också givit upphov till fara för att myndighets kontrollverksam-
het vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvårats i enlighet
med vad åklagaren påstått. Även det brottet bör på de av åklagaren anförda skälen
bedömas som grovt brott.

Vad därefter avser åtalet för bokläringsbrott i BMTAB har åklagaren gjort gällande
att de fakturor som utställts av Tmcknet och som bokförts i BTMAB såsom kost-

nader för varor och tjänster är osanna. Åklagaren har i det sammanhanget pekat på
att utredningen har gett vid handen att Truclmet har samma adress som Tilia samt
att utredningen inte har funnit ett spår av att någon produkt som Truclmet åtagit sig
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att utföra levererats till Sverige eller BTMAB, Åklagaren har också visat på att det
av utredningen har framgått att det hos Bo Brömster beslagtagits ett antal varianter
av det avtal som enligt Bo Brömster uppgett har legat till grund för BMT-AB:s
betalningar till Tmcknet så ock de brev som skickats från Tmcknet till BTM-AB, I

det sammanhanget är värt notera att stavningen av namnet på den person som
företrädde Tmcknet vid avtalets undertecknande varierat, Därtill kommer att avtalet

getts in till Skattemyndigheten först i december 2004. Till detta kommer att åklagar-
en visat på att dateringar av brev och fakturor som Tmcknet utställt på BTMAB
skett i tiden innan bolaget enligt ingivna handlingar registrerades. Av registrerings-
handlingarna framgår dessutom att bolaget tillhört den tidigare nämnde Bo Lind.
Dessutom har åklagaren åberopat instruktioner som Bo Brömster skickat till Bo
Lind i december 2004 avseende innehåll i brevkonversation mellan BTMAB och

Truclmet från ett hotellrum i Dominikanska republiken,

Åklagaren har vidare presenterat utredning som visar hur överföringar, insättningar
och uttag skett från Trucknet konto i Latvijas Krajbanka till Bo Linds privata konto
i SE-Banken och First Direkt bank. Utredningen visar också att kontanta insättning-
ar har gjorts på Dan Brömsters och Tilias konto i Barclays bank. Samtliga bank-
händelser i London har dessutom gjorts på ett bankkontor i närheten av Bo Linds
bostad i London.

Bo Brömster å sin sida har uppgett att han och hans bröder efter försäljning av in-
kråmet i BTMAB ville"gå vidare österut" och utveckla den idé om GPS position-
ering som bolaget hade vilket han också nämnde för Bo Lind, Bo Lind uppgav i det
sammanhanget - enligt Bo Brömster - att han hade kontakter som skulle kunna ut-
veckla BTMAB:s idé. Bo Brömster har berättat att han träffade en företrädare, "en
ryss", för det bolaget på Arlanda, Innan BTMAB hade erhållit något från bolaget
som skulle utveckla BTMAB:s idé gjorde BTMAB i december 2003 en insättning
på Trucknets konto i Latvijas Krajbanka, Bo Brömster har berättat att han inte haft
en aning om att Trucknet och Tilia har samma adresser i London, Han uppfattade
dock att BTMAB blivit "blåst" och därför krävde han av Bo Lind att få tillbaka

pengarna. En del av pengarna kom tillbaka. De sattes in på hans och hans broder
Dans konto.
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Bo Brömster har särskilt tillfrågad därom inte haft någon förklaring till att det på
köksbordet i Bo Brömsters bostad påträffats olika varianter av fakturor och brev
utställda av Tmcknet till BTMAB, "jag vet inte " eller "jag kommer inte ihåg" har
han svarat, Närmare hörd mot en uppgift under förundersökningen vid vilken han
uppgett att han skrivit Kuznetsovs namn på breven, har han svarat att han inte
kommer ihåg förhöret, Som förklaring till att det i utredningen påträffats olika
varianter av avtalet mellan BTMAB och Tmcknet har han svarat att de varit utkast

till avtal som han fått sig tillsända, Någon förklaring till varför han undertecknat
utkasten har han inte heller länmat eller svarat med "jag kommer inte ihåg".

Särskilt tillfrågad om han skrivit de instruktioner han sänt till Bo Lind från Domi-
nikanska republiken har Bo Brömster svarat ja men uppgett att han inte kommer
ihåg om han då var i Dominikanska republiken. Bo Brömster har vidare uppgett att
de instruktioner han upprättat och som beslagtagits hos honom upprättats efter det
att han och Bo Linder stämt av med varandra avseende vad som hade gjorts man.
vilka som skulle bära kostnader m.m.

-
Åklagaren har även beträffande åtalet mot Bo Brömster för grovt bokföringsbrott
och försvårande av skattekontroll vad avser BTMAB åberopat en omfattande bevis-
ning som är mycket besvärande för Bo Brömster, Något material i utredningen som
talar för att de av Tmclmet utställda fakturorna avser verkliga händelser har inte
framkommit.

Vid en samlad bedömning av vad som förekommit finner tingsrätten att det kan
hållas för visst att de av Trucknet utställda fakturorna är osanna, Någon annan rim-
lig förklaring i belysning av det utredningsmaterial som åklagaren presenterat än att
fakturorna bokförts för att dölja uttag ur rörelsen står enligt tingsrättens mening inte
att finna,

Till följd av Bo Brömsters åsidosättande av BTMAB:s bokföringsskyldighet har
rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning under åren 2003 och 2004 inte i
huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Brotten bör på de av åklag-
aren anförda skälen bedömas som grova.
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Den av Bo Brömster åsidosatta bokföringsskyldigheten leder också till att han givit
upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd
av skatt eller avgift allvarligt försvårats. Även det brottet bör på de av åklagaren an-
förda skälen bedömas som grovt brott.

Vad sedan avser åtalet för grovt skattebrott har Bo Brömster endast vitsordat de be-
lopp som kommit honom personligen till godo i form av konsultfakturor. Övriga
belopp som han gett bort eller överlämnat kontant till en ryss anser han inte att han
ska skatta för.

Åklagaren har även beträffande denne punkt åberopat ett för Bo Brömster mycket
besvärande material.

Närmare tillfrågad hur de 200 000 kr som han vitsordat fördelats på vart och ett av
taxeringsåren har Bo Brömster svarat att han inte kommer ihåg. Han har inte heller
kunnat lämna besked avseende vem som satt in pengar på hans konton i bl.a. Bark-
leys bank eller Bo Linds konto i samma bank som han hade dispositionsrätt till. Bo
Brömster har nästan genomgående svarat att han inte vet eller minns eller att Bo
Lind har svaret på de frågor som åklagaren har ställt, I något eller några fall har han
i förhör förklarat att insättningen avsett tillfälligt lån, dock utan att någon lånehand-
ling upprättats, och senare förklarat insättningen med att den skulle utgöra betalning
till Nicolai, en person han tidigare inte velat nämna.

Enligt tingsrättens mening är de svar eller förklaringar som Bo Brömster lämnat inte
trovärdiga. Någon rimlig förklaring till eller uppgifter som skulle kunna ge klarhet
bakom det omfattande penningflöde som förekommit till Bo Brömsters eller konton
som Bo Brömster disponerat har inte lämnats av honom. Han har inte heller enligt
tingsrättens mening lämnat en godtagbar förklaring till varför han inte skulle vara
skattepliktig för samtliga belopp som han erhållit.

Vid en samlad bedömning av vad som förekommit finner tingsrätten att den av
åklagaren presenterade utredningen tillförlitligen styrker att Bo Brömster under
aktuella taxeringsår uppsåtligen underlåtit att ta upp betydande belopp till taxering
och därigenom givit upphov till fara för att skatt undandragits det allmänna. De av
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åklagaren sammanlagda påstådda beloppen för varje taxeringsår bör godtas.
Tingsrätten finner således gärningarna styrkta.

Enligt tingsrättens mening bör skattebrotten bedömas var för sig. Vad avser taxer-
ingsåren 2003 och 2004 har den undandragna skatten avsett mycket betydande be-
lopp. Detsamma kan inte anföras avseende taxeringsåret 2005. Å andra sidan har
förfarandet taxeringsåret 2005, i likhet med övriga taxeringsår, ingått som ett led i
en i en brottslighet som utövats systematiskt och med begagnande av osanna faktur-
or till döljande av löneuttagen ur AFAB och BTMAB varför tingsrätten vid en sam-
lad bedömning anser att brotten bör bedömas som grova.

Åtalspunkterna 4 — 6.

I målet är utrett att Leif Djärv och Lars-Göran Lindgren var anställda vid Ragnsells
Norr AB. Ragn-Sells Norr AB hade under våren 2002 förvärvat Orbit Miljölogistik
AB och av visst intresse i det sammanhanget är att AFAB i september 2001 hade
träffat ett Funktionsavtal med Orbit. Funktionsavtalet innehöll som tidigare nämnts
en fast ersättning om ca 2 500 000 kr per år samt en rörlig ersättning som uppgick
till väsentligt högre belopp. I målet är vidare klarlagt att den ersättning AFAB erhöll
enligt avtalet var en betydande intäkt för MAB. Funktionsavtalet hade föregåtts av
ett Samarbetsavtal träffat i februari 2001 mellan Orbit och AFAB och som hade för-

handlats fram för Orbits del av Leif Djärv.

Leif Djärv har vid förhör som hölls med honom i oktober 2005 uppgett att uppgett
att "han" jobbade med det avtalet men vid huvudförhandlingen förnekat någon in-
blandning i det och därvid påpekat att "han" syftade på Kjell Sandström, hans då-
varande chef, Åklagaren har med anledning av de uppgifter Leif Djärv lämnat å-
beropat ett avsnitt ur ett förhör som hölls med Kjell Sandström i december 2009
varvid denne uppgav att det var Leif Djärv som förde förhandlingarna med Bo
Brömster. Åklagaren har också pekat på överenskommelser som träffats mellan
Lars-Göran Lindgren som företrädare för Ragn Sells Norr AB och Bo Brömster
som företrädare för MAB. I det sammanhanget har åklagaren också hänvisat till ett
antal fakturor som AFAB skickat till Ragn Sells NOIT AB med Lars-Göran Lindgren
som Ragn Sells Norr AB:s referens.
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Åklagaren har sakframställningsvis anfört att Skattemyndigheten hösten 2009 i
samband med revision i AFAB kunde konstatera att ersättning för s.k licens fee
fakturor överfördes till Leif Djärv och Lars-Göran Lindgren via Bo Lind. Av in-
tresse i det sammanhanget är att utredningen visat att såväl Leif Djärv som Lars-
Göran Lindgren efter det att Funktionsavtalet hade träffats i slutet av oktober
respektive början av november 2001 ansökt om att få öppna bantdconton i Barclays
bank.

Utredningen avseende det s.k licens fee avtalet visar att det träffats mellan AFAB
och Tilia och undertecknades den 1 juni 2001. Tilia företräddes då av en James
Patterson. Av intresse i det sammanhanget är ett Telefax från Bo Brömster till Bo
Lind, daterat 1 oktober 2004, och som tagits i beslag hos Bo Brömster. Av faxet
framgår att Bo Brömster önskar Bo Lind Gott Nytt År samt att Bo Brömster ger Bo
Lind direktiv att ändra datum i avtalet, till bl.a. Umeå 2001-06-01, "eftersom jag
tror att i början av januari så kommer nog frågan om ett avtal precis som Truclmet".
Bo Brömster har som kommentar till faxet uppgett att innan avtalet fanns ett
"gentlemens agreement". Han insåg dock att det fanns behov av ett avtal i skrift. Bo
Brömster har vidare uppgett att han inte vet något om James Patterson, Enligt Bo
Brömster var avtalet ett sätt för Bo Lind att ta betalt för att vara tillgänglig med att
hitta personer i hans närverk vilket även gav tillgång till Nicolais närverk. Av den
anledningen fakturerade Nicolai honom. Åklagaren har i denna del också åberopat
och visat på månatliga fakturor som utställts av Tilia till AFAB avseende License
fee samt debetavier som utvisar att betalning satts in på Tiljas konto i Barclays
bank. Efter insättningen har Bo Lind skrivit ut checkar till eller fört över pengar till
Leif Djärv och Lars-Göran Lindgren.

Leif Djärv har såvitt här är av intresse berättat att Bo Brömster i samband med en
förevisning av deponin på Dåva frågade honom och Lars-Göran Lindgren om de var
intresserad av att göra några rapporter avseende förorenade områden åt ett engelskt
företag. Leif Djärv har i det sammanhanget uppgett att arbeten med sanering var
värdefulla, det kunde röra sig om uppdrag som uppgick till mångmiljonbelopp. De
förklarade att de var intresserade under förutsättning att arbetet inte skulle ske på
arbetstid. Han och Lars-Göran Lindgren upprättade en första rapport som de över-
lämnade till Bo Brömster. Betalning uteblev dock vilket ledde till att de vid nästa
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kontakt krävde att ersättning skulle sättas in på ett konto i utlandet. Enligt Leif
Djärv tog Bo Brömster "med sig frågan" och återkom. Då fick de uppgifter om vad
som krävdes för att öppna ett konto. Enligt Leif Djärv ställde de frågor "hur det här
va". Bo Brömster svarade att han bara förmedlade uppdrag. Sedan "ramlade" det
på. Månatliga ersättningar sattes in. Beroende av efterfrågan lämnade de rapporter
till Bo Brömster som sedan lämnade rapporterna vidare, Ingen av dem har någon
rapport bevarad.

Åklagaren har i det sammanhanget också åberopat ena handling som tagits i beslag
hos Bo Brömster varav framgår bl.a. att Bo Brömster ger Bo Lind direktiv att för-
dela 35 000; "Kan du fördela dessa 35 000 - Kan du dra bankkostnaderna från dom
båda + dina omkostnader - Leif 19 000:- minus bankkostnader + dina °ink. Lars-
Göran 16 000.- minus bankkostnader + dina omkostnader. Bo Brömster har för-

klarat att det inte finns något samband mellan Licens fee fakturorna och uppgifterna
i anteckningarna. Anteckningarna är enligt honom bara en kontroll av betalning för
utförda arbeten. Bo Brömster har förklarat att även andra anteckningar om fördel-
ning "var väl för utfört arbete". Närmare hörd mot en uppgift som Bo Brömster
lämnat vid förhör om att en insättning på Leif Djärvs konto var avbetalning på ett
personligt lån till Bo Brömster har Bo Brömster förklarat att "man säger inte all-
ting". På en liknande fråga avseende en fördelning av insättningen på 35 000 har Bo
Brömster svarat att han inte ville berätta vad de avsåg. Åklagaren har också åberop-
at andra handlingar som visar att Bo Brömster gett Bo Lind instruktioner att sätta in
eller överföra pengar till Leif Djärv och Lars-Göran Lindgren. Närmare hörd angå-
ende uppgifter som lämnats under förundersökningen i denna del har Bo Brömster
svarat att han inte ville lämna ut någon information, Därtill kommer att åklagaren
åberopat en redogörelse över belopp som satts in på Leif Djärvs respektive Lars-
Göran Lindgrens konton. Av redogörelsen framgår att första insättningen på Leif
Djärvs respektive Lars-Göran Lindgrens konto gjordes av Bo Lind den 13 februari
2002. Insättningar på Leif Djärvs konto görs därefter fram till oktober 2005 och på
Lars-Göran Lindgrens fram till januari 2005. Åklagaren har i det sammanhanget
pekat på att insättningarna visar ett tydligt mönster och på fråga till Bo Brömster
från vilken annan än AFAB pengarna kan ha kommit har Bo Brömster svarat att han
inte har någon uppfattning och hänvisat till Bo Linds bokföring.
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Den av åklagaren presenterade utredningen avseende framförallt månatliga utbetal-
ningar från AFAB till Leif Djärvs och Lars-Göran Lindgrens konton i Barclays
Bank är mycket besvärande för såväl Bo Brömster som Leif Djärv och Lars-Göran
Lindgren,

Såväl Leif Djärv som Lars-Göran Lindgren har ingående berättat om vad de tidigare
arbetat med och vilka kontakter de haft med bl.a. AFAB. Det framstår som uppen-
bart att var och en av dem har haft tjänsteställningar som inneburit att de kunnat på-
verka eller fatta beslut som har gynnat MAB. Till bilden hör också att inkomsterna
från arbetet med deponi synes ha varit AFAB:s största inkomstkälla. Av Leif Djärvs
och Lars-Göran Lindgrens uppgifter att döma har deras kunskap och erfarenhet rört
framförallt transporter och produktion. Ingen av dem synes besitta egen kunskap
teknisk om nya eller kommande metoder att ta hand om deponi. Ingen av dem har
heller närmare kunnat beskriva vilka uppdrag de hade annat än att det var att beskri-
va presumtiva saneringsområden i de nordligaste länen i Sverige. Ingen av dem har
presenterat något konkret material eller lämnat någon uppgift som bekräftar att de
utfört några sådana uppdrag. Till detta kommer de övriga uppgifter som framkom-
mit i målet avseende träffade avtal och Bo Brömsters agerande i samband med
faktureringar av license fee avtalet, Enligt tingsrättens mening har, i belysning av
vad som förekommit i målet, någon annan rimlig förklaring till varför AFAB haft
anledning att avlöna Leif Djärv och Lars-Göran Lindgren inte framkommit, än att
AFAB hade fått eller räknade med att på grund av Leif Djärvs och Lars-Göran
Lindgrens tjänsteutövning få fördelar av dem.

I målet är antalet tillfällen då ersättning utbetalats och de sammanlagda belopp som
Bo Brömster via en mellanhand utbetalat till Leif Djärv och Lars-Göran Lindgren
samt Leif Djärv och Lars-Göran Lindgren mottagit ostridiga.

Vid en samlad bedömning av det ovan sagda finner tingsrätten tillförlitligen utrett
att de belopp som utlovats och erbjudits av Bo Brömster är att bedöma som muta
eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning. På grund av det anförda finner
tingsrätten åtalet mot Bo Brömster för bestickning styrkt.
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Vad därefter avser åtalen mot Leif Djärv och Lars-Göran Lindgren för grovt mut-
brott alternativt skattebrott finner tingsrätten tillförlitligen utrett att de mottagit de
aktuella beloppen såsom muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutöv-
ning. Tingsrätten finner således även dessa gärningar styrkta.

Såväl bestiekningsbrottet som mutbrotten bör på de av åklagaren anförda skälen
bedömas som grova.

Påföljd

Bo Brömster förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret avseende ett beslut
från den 23 mars 2011 angående åtalsunderlåtelse för två fall av grovt skattebrott.
Leif Djärv förekommer under två avsnitt avseende föreläggande av ordningsbot för
trafikförseelser vilka för påföljden i detta mål saknar betydelse. Lars-Göran
Lindgren förekommer inte tidigare i belastningsregistret.

Av den samlade brottsligheten som Bo Brömster gjort sig skyldig till är bokför-
ingsbrotten och skattebrotten av sådan art att på följden i allmänhet bestäms till
fängelse. Därtill kommer att det samlade straffvärdet för brottsligheten är betyd-
ande. Enligt tingsrättens bedömning uppgår det samlade straffvärdet till drygt två
års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse bör därför inte komma ifråga. Vid
bestämmande av fängelsestraffets längd ska tingsrätten dock beakta att lång tid
förflutit sedan gärningarna begicks och till det förhållandet att Bo Brömster efter-
taxerats och ådömts skattetillägg. Vid den samlade bedömning som tingsrätten
således har att göra vid påföljdsval och straffmätning bestämmer tingsrätten
fängelsestraffets längd till ett år åtta månader.

Vad därefter avser påföljdsvalet och straffmätningen avseende det mutbrott en var
av Leif Djärv och Lars-Göran Lindgren gjort sig skyldig till kan anföras att det
av ett avgörande från Högsta Domstolen den 11 maj 2012, mål B 3673-10 framgår
att det inte finns någon praxis som innebär att mutbrott generellt är av sådan art att
påföljden bör bestämmas till fängelse även i de fall straffvärdet inte är särskilt högt.
Det nyss anförda utesluter enligt avgörandet dock inte att brotten under vissa om-
ständigheter kan vara att anse som artbrott (se bl.a. Berg m.fl., Brottsbalken, suppl.
26, s. 30:21, jfr NJA 1999 s. 561, NJA 2006 s. 339 och NJA 2009 s. 559).
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Enligt tingsrättens mening kan det inte uteslutas att de mutbrott och besticknings-
brott som målet rör riskerar eller har medfört att kostnaden för den slutliga upp-
dragsgivaren, kommunen och dess medlemmar har påverkats i negativ riktning. Till
bilden hör att det här är fråga om en brottslighet som är svår att upptäcka och gene-
rellt måste anses medföra betydande skadeverkningar för en sund konkurrens och
att allmänhetens förtroende för att kommunens verksamhet bedrivs kostnadseffek-

tivt rubbas. Enligt tingsrättens mening är det därför angeläget att stävja denna typ av
brottslighet. Av den anledningen får det enligt tingsrättens mening föreligga en pre-
sumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse vid korruptionsbrottslighet av
detta slag.

Med denna utgångspunkt anser tingsrätten att påföljden för Leif Djärv och Lars-
Göran Lindgren ska bestämmas till fängelse. Straffvärdet för de aktuella mutbrotten
uppgår enligt tingsrätten uppfattning till ca ett år. Vid straffmätningen ska dock
beaktas att lång tid förflutit sedan gärningarna begicks och att en var av Leif Djärv
och Lars-Göran Lindgren tidigare är ostraffad. För tingsrätten är det okänt om de
dessutom har varit föremål för eftertaxering och skattetillägg. Det anförda leder till
att tingsrätten bedömer att fängelsestraffets längd för en vara av Leif Djärv och
Lars-Göran Lindgren ska bestämmas till åtta månader.

Förverkande

Såsom utbyte av brott kan enligt 36 kap 1 § brottsbalken förverkas muta och annan
otillbörlig förmån vars mottagande är brott samt vederlag för brott. Bestämmelsen
om förverkande av utbyte av brott är såtillvida fakultativ att förverkande ska ske,
om åtgärden inte framstår som uppenbart oskälig (jfr 16 §), Enligt kommentaren till
stadgandet i brottsbalken har domstolen alltså möjlighet att av billighetsskäl för-
klara endast en del av utbytet förverkat,

Av utredningen har framgått att utbytet av mutbrotten varit betydande, Leif Djärvs
och Lars-Göran Lindgrens personliga och ekonomiska förhållanden har påverkats
av aktuella brott. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt beslutats förpliktar
tingsrätten Leif Djärv att såsom förverkat värde av utbytet av mutbrottet utge
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200 000 kr och vad avser Lars Göran Lindgren förpliktar tingsrätten honom att
såsom förverkat värde av utbytet av mutbrottet utge 100 000 kr.

Övrigt.

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för något av brotten ska en var av Bo
Brömster, Leif Djärv och Lars-Göran Lindgren åläggas att utge lagstadgad avgift
till brottofferfonden. Vad som av allmänna medel utgått till deras försvarare ska
dock stanna på staten.

För tingsrätten
/
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Avrälcningsunderlag, se aktbilaga /  ,f2 »

Anvisning för överklagande, se bilaga 1 (DY 400)

Den som vill överklaga domen ska göra detta skriftligen. Överklagandet, som ska
vara adresserat till Hovrätten för Övre Norrland, ska ha inkommit till tingsrätten
senast den 12 juli 2012. Det krävs inte prövningstillstånd.

I avgörandet, som är enhälligt, har deltagit rådmannen Anders Carlbaum och tre
nämndemän.
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Underlaget avser

Person-isamordningsnummerifödelsetid
500615-8579

Datum för dom/beslut
2012-06-21

Efternamn
Brömster

Förnamn
BO Göran

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad

Datum
2005-09-27

Datum
2005-10-12

Särskild anteckning
Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos
kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om
beräkning av strafftid m.m.).

UMEÅ TINGSRÄTT A V R Ä K N I N G S U N D E R L A G
2012-06-21

Umeå
Målenhet 1

Särskild upplysning till kriminalvården m.fl. myndigheter

Underskrift

Aktbil. 7 j ,  S ida  1 ( )

Mål nr B 1925-05

Frihetsberövandet hävt/upphörtfavbrutet

Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa
brottmål, m.m.).A

Postadress B e s ö k s a d r e s s  T e l e f o n  T e l e f a x  E x p e d i t i o n s t i d
Box 138 N y g a t a n  45 0 9 0 - 1 7  21 00 0 9 0 - 7 7  18 30 m å n d a g  - fredag
901 04 Umeå E - p o s t :  umea.tingsratt@donse 0 9 : 0 0 - 1 2 : 0 0

www.domstol.se 1 3 : 0 0 - 1 5 : 0 0


