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Hans TIMOTHY Christian Kombrecht, 19960429-7813
Frihetsberövande: Häktad
c/o Hatice Akdag
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Offentlig försvarare:
Advokat Magnus Nyström
Advokatfirman Arne de Bourgh
Box 2174
750 02 Uppsala

Åklagare
Kammaråklagare Anne Sjöblom
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uppsala
Box 1424
751 44 Uppsala

Målsägande
1. Alexandra Andersson

Jumkils-Dalkarlsbo 9
743 86 Bälinge

Målsägandebiträde:
Advokat Magnus Isaksson
Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå HB
Box 1013
751 40 Uppsala

2. Daniélle Andersson
Källparksgatan 11 D Lgh 1301
754 32 Uppsala

Målsägandebiträde:
Advokat Magnus Isaksson
Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå HB
Box 1013
751 40 Uppsala
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3. Melina Andersson
Sågverksvägen 2 F
762 97 Edsbro

Målsägandebiträde:
Advokat Magnus Isaksson
Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå HB
Box 1013
751 40 Uppsala

4. BRF Stabbygårdarna
c/o c/o Gustaf Hellsing
Prästgårdsgatan 9 A Lgh 1301
752 30 Uppsala

5. If Skadeförsäkring AB, 516401-8102
F 200
106 80 Stockholm

6. Carina Rosebjerg Andersson
Rasbo Allmänning 67
747 94 Alunda

Målsägandebiträde:
Advokat Magnus Isaksson
Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå HB
Box 1013
751 40 Uppsala

7. Nicklas Åberg
c/o Sten Andersson
Wennerbergsgatan 8 Lgh 1102
754 21 Uppsala

Målsägandebiträde:
Advokat Magnus Isaksson
Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå HB
Box 1013
751 40 Uppsala
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8. Anders Örnberg
Sjungarbacksvägen 6
743 82 Bälinge

Målsägandebiträde:
Advokat Roger Häggquist
Advokatfirman Ericksson & Häggquist AB
Smedsgränd 2 A
753 20 Uppsala

Målsägandebiträde genom substitution:
Advokat Leif Ericksson
Advokatfirman Ericksson & Häggquist AB
Smedsgränd 2 A
753 20 Uppsala

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Mord, 3 kap 1 § brottsbalken

2016-12-13
2. Mordbrand, 13 kap 1 § 1 st brottsbalken

2016-12-13
3. Brott mot griftefrid, 16 kap 10 § brottsbalken

2016-12-13

Påföljd m.m.
Fängelse 14 år

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
29 kap 7 § 2 st brottsbalken

Skadestånd
1. Timothy Kombrecht ska betala skadestånd till IF Skadeförsäkring AB med 300 000 kr.
2. Timothy Kombrecht ska betala skadestånd till

 a) Carina Rosebjerg Andersson med 50 000 kr,
b) Alexandra Andersson med 50 000 kr, samt
c) BRF Stabbygårdarna med 15 000 kr
jämte ränta på samtliga belopp enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 december
2016 till dess betalning sker.
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3. Daniélle Anderssons, Melina Anderssons, Nicklas Åbergs och Anders Örnbergs
skadeståndsyrkanden ogillas.

Häktning m.m.
Timothy Kombrecht ska stanna kvar i häktet till dess att domen på fängelse kan verkställas
mot honom.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Magnus Nyström får ersättning av allmänna medel med 315 913, 50 kr varav 63 182,70

kr utgör mervärdesskatt. Det sammanlagda beloppet avser ersättning för arbete med 256
657,50 kr, ersättning för tidsspillan med 56 090 kr och ersättning för utlägg med 3 166
kr.

2. Roger Häggquist får ersättning av allmänna medel för arbete med 107 360 kr varav 21
472 kr utgör mervärdesskatt.

3. Magnus Isaksson får ersättning av allmänna medel med 111 484 kr varav 22 297 kr
utgör mervärdesskatt. Det sammanlagda beloppet avser ersättning för arbete med 110
715 kr och ersättning för tidsspillan med 769 kr.

Övrigt
Staten ska stå för kostnaden för försvarare och målsägandebiträde.

___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

 

Skuld  

  

Åklagaren har, med instämmande av Anders Örnberg, yrkat att Timothy Kombrecht 

ska dömas för mord, brott mot griftefrid och mordbrand enligt 3 kap 1 §, 16 kap  

10 § och 13 kap 1 § 1 st brottsbalken under följande påstående. 

 

Timothy Kombrecht har den 13 december 2016 på Hällbygatan i Uppsala:  

 

Berövat Victoria Örnberg livet genom att utsätta henne för omfattande skarpkantat 

och trubbigt våld. Yttre förblödning till följd av skarpkantad skada på halsen med 

skärskada i vänstra halspulsådern och total delning av vänstra inre halsvenen har 

orsakat döden.  

 

Skadat och skymfligen behandlat Victoria Örnbergs lik. Det har han gjort genom att 

med skarpt våld åstadkomma en närmast total delning av mjukdelarna på hennes 

båda överarmar med inskärningar i båda överarmsbenen och genom att anlägga 

brand som orsakat henne bl.a. hudskador. 

 

Anlagt en brand som innebar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande 

förstörelse av annans egendom. 

 

Skadestånd 

 

BRF Stabbygårdarna 

 

BRF Stabbygårdarna har yrkat att Timothy Kombrecht ska betala skadestånd till 

föreningen för självrisk med 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen 

från den 13 december 2016 till dess betalning sker. 
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Anders Örnberg 

 

Anders Örnberg har yrkat att Timothy Kombrecht ska betala skadestånd till Anders 

Örnberg för sveda och värk i form av psykiskt lidande i form av kränkning med 

75 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 13 december 2016 

till dess betalning sker. 

 

Carina Rosebjerg Andersson, Nicklas Åberg, Melina Andersson, Daniélle 

Andersson och Alexandra Andersson 

 

Carina Rosebjerg Andersson, Nicklas Åberg, Melina Andersson, Daniélle Anders-

son och Alexandra Andersson har yrkat att Timothy Kombrecht ska betala skade-

stånd till var och en av dem för kränkning eller tredjemans ersättning för sveda och 

värk och psykiskt lidande med 75 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § ränte-

lagen från den 13 december 2016 till dess betalning sker. 

 

IF Skadeförsäkring AB 

 

IF Skadeförsäkring AB har yrkat att Timothy Kombrecht ska betala skadestånd till 

bolaget med 557 975 kr efter åldersavdrag med 155 420 kr för reparationskost-

naderna i bostadsrättslägenheten. Det yrkade beloppet avser ersättning för repa-

rationskostnader, både material och arbete, i lägenheten och fastigheten. 

 

Övrigt 

 

Timothy Kombrecht har i målet varit berövad friheten som anhållen eller häktad 

sedan den 13 december 2016, se bifogat avräkningsunderlag. Åklagaren har yrkat 

att Timothy Kombrecht ska stanna kvar i häktet. 
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Skuld 

 

Timothy Kombrecht har varken erkänt eller förnekat gärningarna och förklarat att 

han inte minns händelserna. 

 

Åklagaren har som bevisning åberopat information om busskort, undersöknings-

protokoll, kopia på brev, protokoll över analys av digital information, promemoria 

med tillhörande fotografier, rapport, yttrande Rättsmedicinalverket, sakkunnig-

utlåtanden, protokoll över brottsplatsundersökning, protokoll över spårsäkring, 

protokoll över blodbildsanalys, rapport över utvidgad rättsmedicinsk obduktion, 

beslagsprotokoll och protokoll över analys av bärbar dator. Åklagaren har vidare 

som bevisning åberopat målsägandeförhör med Alexandra Andersson, vittnesförhör 

med poliserna Sandra Axebäck och Madeleine Larsson, rökdykaren Tobias Berg-

lund, brandingenjören Fredrik Nilsson, blodspårsanalytikern Tony Möörk, över-

läkare Ingemar Thiblin samt Carina Hallbert, Mona Danielsen, Oscar Ringström 

och Sven Wikström. 

 

Carina Rosebjerg Andersson, Nicklas Åberg, Alexandra Andersson, Daniélle 

Andersson och Melina Andersson har som bevisning åberopat målsägandeförhör 

med Carina Rosebjerg Andersson. 

 

Timothy Kombrecht har som bevisning åberopat protokoll över analys avseende 

bärbar dator, utskrift av annons, journalblad, artikel, utskrift från Flashback, utdrag 

från FASS för allmänhet, brev och sakkunnigutlåtande. Timothy Kombrecht har 

även som bevisning åberopat vittnesförhör med Bo Lindbom, Julio Coronel och 

Marcus Sedvall. Timothy Kombrecht har vidare åberopat ett förhör som polisen höll 

med honom samt uppgifter i polisförhör med Bo Lindbom.    
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Utredningen 

 

Till en början är följande utrett. Victoria Örnberg var hos sin syster Alexandra 

Andersson den 12 december 2016 och åkte därifrån under kvällen. Victoria Örnberg 

steg kl. 21.58 på en buss från Storvreta. Hon hade ett 17 minuter långt telefonsamtal 

med Timothy Kombrecht innan hon kom hem till hans bostad på Hällbygatan. Det 

gjordes sökningar efter bostad på en dator i hans lägenhet på natten till den 13 de-

cember 2016. Det började brinna i lägenheten på förmiddagen den 13 december 

2016. Det första larmet kom till polisen kl. 12.46. När räddningspersonal gick in i 

lägenheten hittade de Victoria Örnberg i sängen. Det gjordes en sökning i datorn i 

lägenheten kl. 11.24. 

 

Tobias Berglund är rökdykare och den som gick först in i lägenheten. Han har 

berättat följande. Det var rökfyllt från golv till tak i hela lägenheten. Det var ingen 

sikt. Han hörde hur det brann till vänster om honom och att han började släcka den 

eldhärden. Han kom fram till ett smalt vädringsfönster som stod öppet och att han 

försökte öppna det andra fönstret. Han lyckades inte och fortsatte leta. Rökdykaren 

som kom efter honom fick upp fönstret och bad att få en fläkt. Tobias Berglund 

hittade till vänster i lägenheten en flicka i sängen. Hon låg med fötterna mot fönstret 

och hade huvudet mot pentryt. Hon hade vitblå hud och hennes högerarm var svårt 

skadad. Han ropade ut att livräddning var på gång. Han såg även att hennes vänster-

arm var svårt skadad när han tog tag om den bäddmadrass som hon låg på. Han bar 

ut henne i trappan och mötte ambulansen. Han gick tillbaka in i lägenheten. Det 

brann till höger i lägenheten i en hylla. I pentryt på den vänstra sidan av lägenheten 

stod spisen på med både plattorna. De var glödheta. Ugnen och mikrovågsugnen var 

också igång. En granne talade om att han hade hört barnskrik och Tobias Berglund 

fortsatte leta. Det brann på två ställen och nere på golvet. Den ena brandhärden hade 

inte startat den andra. Branden i lägenheten skulle inte ha slocknat av sig själv 

eftersom fönstret stod öppet. Inom någon minut skulle lägenheten ha blivit över-
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tänd. Victoria Örnberg levde inte när han gick in i lägenheten men det kallas ändå 

livräddning.  

 

Fredrik Nilsson är brandingenjör. Han har beskrivit en brandhärd om 1 m x 1 m i 

golvet och en brandhärd i bokhyllan. Han har sagt att det är högst sannolikt att det 

hade blivit en övertändning med allt brännbart som fanns i lägenheten samt att 

branden då hade spritt sig till trapphuset och andra lägenheter genom ventilationen 

och det öppna fönstret. Han har förklarat att det först och främst hade blivit rök-

spridning, att det efter ett tag även hade blivit en brand, att ett stängt fönster inte har 

någon betydelse i det långa loppet samt att det vid en övertändning kan slå ut lågor 

genom fönstret. 

 

Tony Möörk är blodspårsanalytiker. Han undersökte de fasta föremålen i lägenheten 

eftersom det hade brunnit och det var stor oreda med sot på väggar och golv. Han 

har förklarat att det finns tre olika kategorier av blodspår. Aktiva som är när ett 

föremål eller en kroppsdel utsätts för våld och blod skvätter. Passiva som är då 

gravitationskraften verkat och det droppat blod samt kontaktspår som är spår av en 

kontakt av en blodig kroppsdel. Han har berättat följande. Det fanns inte möjlighet 

att undersöka passiva spår eftersom det hade brunnit. Innanför entredörren till 

lägenheten fanns aktiva blodspår i form av blodstänk. Undersökningen visade att 

det var Victoria Örnbergs blod. Spåren visade att en blödande skadad person eller 

ett föremål hade blivit utsatt för våld eller svingats. Det var blodstänk i cirklar. Lite 

längre ned fanns kontaktspår. De var speciella och han kunde se linjer. Spåren 

visade att något hårigt hade varit i kontakt med dörren. Han tolkade spåren vid 

dörren som att dörren vid något tillfälle hade stått öppen eftersom det fanns blod-

stänk utanför dörren. Spåren visade att Victoria Örnberg hade utsatts för våld 

innanför entredörren när hon både hade stått upp och i något skede hade legat eller 

stått på knä. Det fanns kontaktspår på flera platser i lägenheten, på väggar och på 

föremål. I det sydvästra hörnet av lägenheten fanns både blodstänk och kontaktspår. 

Sådana spår fanns också vid sängen. På båda platserna hade Victoria Örnbergs 

9



   

UPPSALA TINGSRÄTT 

Avdelning 1 

Enhet 2 

DOM 

2017-07-28 

B 6941-16 

 

 

 

 

 

 

blödande huvud varit i kontakt med väggen eftersom det syntes att blodigt hår hade 

varit i kontakt med väggarna. Vid sängen fanns avkastat blod som om hon hade 

svingats. 

 

Ingemar Thiblin utförde den utvidgade obduktionen av Victoria Örnberg. Enligt 

honom hade hon hade väldigt många skador av olika skadetyper. Hon hade 21 

skarpkantade stick- eller skärskador. Hon hade utsatt för trubbigt våld med blå-

märken, skrapmärken och sår. Hon hade utsatts för någon typ av kvävning. Han har 

förklarat att dödsorsaken inte var strypning utan att döden orsakades av att en 

pulsåder och en blodåder på vänster sida av halsen hade skurits av. Han har sagt att 

hon med stor säkerhet var död innan branden startade eftersom det inte fanns sot 

eller koloxid i hennes lungor. Han har även förklarat att mjukdelarna på hennes 

båda överarmar hade skurits av in till benet och att detta skett efter döden samt att 

hennes hud också hade blivit skadad av brand. 

 

Timothy Kombrecht minns inte något av händelsen. Han minns hur Victoria 

Örnberg kom hem till honom på kvällen, att hon hade köpt tabletter, Iktoviril, i 

Storvreta, att hon hade tagit några tabletter, att han senare tog två tabletter, att de åt 

mat tillsammans varvid han drack vodka samt att de vid något tillfälle gick ut och 

rökte cannabis. Han minns också att de tillsammans gjorde sökningar på datorn 

efter bostad och att Victoria Örnberg svarade på en annons och då skrev att hon var 

ensam. Han har förklarat det med att deras avsikt vara att bo tillsammans men att 

det är lättare om en ensam tjej svarar. Hans nästa minnesbild är när han är på polis-

stationen. Han minns inte något av de uppgifter som han lämnade i det första 

förhöret med polisen. Det har hänt förr att han fått minnesluckor när han druckit 

alkohol.  

 

Carina Hallbert bor högst upp i trapphuset där Timothy Kombrecht hade sin 

lägenhet och Victoria Örnberg hittades död. Carina Hallbert har berättat om hur hon 

på morgonen hörde upprörda röster i trapphuset och att hon såg en halvklädd ung 
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man springa ned mot ytterdörren och som skrek att en person skulle stanna och att 

han bara ville prata. Carina Hallbert har förklarat att dörren till lägenheten stod 

öppen, att mannen hade kommit ut från den lägenheten och att det inte var någon av 

de andra som bor i huset som rusade ned. Mona Danielsen stod på innergården vid 

Hällbygatan och låste upp sin cykel. Hon har berättat att klockan var ungefär 07.30 

när porten slogs upp, att en fullt påklädd kvinna med ytterkläder, sjal och ryggsäck 

kom ut genom porten och att strax efter kom en halvklädd man. Mona Danielsen 

har sagt att kvinnan väldigt bestämt sa något i stil med ”du drar inte ner mig något 

mer och du slår mig inte mer”. Mona Danielsen har förklarat att hon inte tolkade 

situationen mellan kvinnan och mannen så allvarlig att hon skulle ingripa och att de 

båda sedan gick tillbaka in i trapphuset. 

 

Oscar Ringström bor i lägenheten ovanpå lägenheten som brann. Han har berättat 

om hur han vaknade någon gång mellan kl. 08-09 och att han då hörde något slags 

oljud och att det lät som om någon kastade runt möbler eller renoverade. Han har 

också berättat att han hörde ett skrikande högfrekvent ljud som av en borrmaskin 

och tillagt att det inte är omöjligt att det var av skrik. Han har sagt att han lämnade 

sin lägenhet mellan kl. 10 och kl. 11 och att han då kände röklukt i trapphuset.  

 

Sven Wikström bodde två trappor upp i en liknande lägenhet som Timothy Kom-

brecht hade. Sven Wikström har berättat om att han var hemma en kort stund 

mellan kl. 10.15 och 10.45 för att hämta tvätt och att han kände röklukt i trapp-

huset. Han har sagt att han återvände till huset kl 12.25 och att det då var ordenlig 

rök i trapphuset. Han har därefter berättat följande. Han undersökte trapphuset och 

sprang sedan ner till en lägenhet som det hördes hostningar och ljud ifrån. Han 

träffade en granne på det våningsplanet. Båda skrek in till lägenheten och hörde en 

mansröst svara. De bad mannen öppna dörren och de ryckte i dörren. De fick inte 

något tydligt svar från mannen men denne sa att dörren hade gått i baklås och 

försökte själv öppna dörren. Grannen gick in i sin lägenhet för att leta efter nycklar. 

Sven Wikström sprang ut för att hitta något att slå sönder fönstret med. Han såg att 
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lägenhetens fönster var stängda. Han hittade inget föremål utan sprang tillbaka och 

bad grannen ringa 112. Sven Wikström fick upp dörren. Det var mycket rök i 

lägenheten och han såg några eldsflammor. Han såg inte mannen och tänkte att 

denne hade hoppat ut genom fönstret. Han sprang ut och snett nedanför fönstret låg 

en man. Det var tydligt att denne hade pressat sig ut genom fönstret eftersom det 

lilla vädringsfönstret nu var öppet. Det var svårt att få ordentlig kontakt med 

mannen. Det rykte lite om honom, han var varm och hade lätt sot på kläderna. Det 

var ingen tvekan om att han hade kommit från lägenheten som brann. Han sa att han 

var ok. Sven Wikström frågade mannen om det fanns någon mer i lägenheten. Han 

var väldigt tydlig med frågan. Mannen svarade undvikande och gav ett nekande 

svar. Sven Wikström gick tillbaka in i trapphuset och stängde dörren till lägenheten. 

När han kom tillbaka var mannen borta. Sven Wikström såg mannen springa och 

följde efter. När mannen slängde sig över ett staket insåg Sven Wikström att 

mannen var desperat. De hade ordentlig ögonkontakt med varandra innan Sven 

Wikström avbröt sitt efterföljande. Han lämnade signalement på mannen till 

polisen. Mannen hade haft någon slags underlig väst på sig. Senare såg Sven 

Wikström mannen när han satt i en polisbil. Sven Wikström hade sett mannen i 

trapphuset tidigare. De hade hälsat. Mannen som var i lägenheten och den som 

hoppade ut genom fönstret var Timothy Kombrecht.  

 

Sandra Axebäck är hundförare och har berättat om hur hon grep Timothy Kom-

recht ute på Stabbyfälten efter att hon spårat med hund. Hon har beskrivit hur hon 

längs spåren hittade en skyddsväst, en tändare samt Victoria Örnbergs pass under en 

container. Sandra Axebäck har förklarat att man inte kunde kasta in passet från en 

bil samt att det var uppenbart att skyddsvästen kom från den misstänkte eftersom 

den var torr och hade svart sot på. Madeleine Larsson är polis och har berättat om 

att när Timothy Kombrecht klädde av sig på polisstationen vid avvisiteringen föll en 

tändare ut ur hans kalsonger. 
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Julio Coronel har berättat om att han vid 12-tiden den 13 december 2016 mötte en 

ung kille som hade en skada efter ett slag på vänster öga medan Markus Sedwall har 

berättat att han såg en bil köra i hög hastighet ut på vägen från Hällbygatan mot och 

under Bärbyleden. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Utifrån vad Tobias Berglund och Ingemar Thiblin berättat är det utrett att Victoria 

Örnberg var död när rökdykare gick in i lägenheten och utrett att hon var död innan 

branden startade. Det är utifrån brottsplatsundersökningen, fotografier och Tony 

Möörks berättelse vidare utrett att hon hade utsatts för våld innanför ytterdörren till 

lägenheten, och vid något tillfälle när ytterdörren var öppen, i det sydvästra hörnet 

vid lägenheten samt vid sängen. Av Ingemar Thiblins redogörelse över den utvid-

gade obduktionen framgår att hon hade utsatts för omfattande våld, med stick- och 

skärskador, trubbigt våld och någon typ av kvävning samt att hon dödades när en 

pulsåder och en halspulsåder skars av. Det är genom hans redogörelse också utrett 

att hennes kropp skadades och behandlades skymfligen genom att någon med 

skarpkantat våld åstadkommit en närmast total delning av mjukdelarna på hennes 

båda överarmar samt genom att anlägga brand som orsakat henne bland annat 

hudskador. Det är slutligen genom Tobias Berglunds och Fredrik Nilssons 

berättelser utrett att någon anlagt en brand som innebar fara för annans liv eller 

hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom.  

 

Timothy Kombrecht minns inte händelsen. Han lämnade vid det första polisförhöret 

en berättelse som senare inte visade sig vara riktig och han minns inte ens det 

förhöret. Tingsrätten anser inte att det går att avgöra om hans minnesförlust är riktig 

eller inte utan stannar vid att konstatera att han inte kan bidra med några egna 

uppgifter. 
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Av förhören med Carina Hallbert och Mona Danielsen framgår att en halvklädd 

man, en man som bar sådana kläder som fanns i den utbrända lägenheten, var i bråk 

med en kvinna. Enligt Carina Hallbert var mannen den som bodde i lägenheten. 

Genom Mona Danielsens berättelse är det utrett att kvinnan hade blivit slagen av 

mannen eftersom kvinnan bestämt sa att mannen aldrig mer fick slå henne. Det är 

följaktligen klarlagt att Carina Hallbert och Mona Danielsen såg Victoria Örnberg 

och Timothy Kombrecht tidigt på morgonen och att hon då hade blivit slagen av 

honom.  

 

Victoria Örnberg gick sedan tillbaka in i lägenheten där hon på flera platser i 

lägenheten, vid ytterdörren, vid bokhyllan i hörnet och vid sängen, utsattes för 

omfattande våld innan hon dödades. Oscar Ringström har berättat om hur han hörde 

ljud som om möbler kastades och han hörde ett skärande ljud som av en borrmaskin 

eller av skrik. Det är genom hans och Sven Wikströms uppgifter om att de redan 

strax efter kl. 10.00 kände röklukt i trapphuset utrett att branden då hade startats. 

Genom Sven Wikströms berättelse är det ingen tvekan om att det var Timothy 

Kombrecht som hoppade ut från den brinnande lägenheten, att han svarade nekande 

på om det fanns någon person kvar i lägenheten och att han sedan sprang från 

platsen för att senare gripas av polis. Den omständigheten att Julio Coronel i 

närheten av lägenheten som brann såg en ung man med ett skadat öga eller att 

Markus Sedwall såg en bil köra hastigt från platsen är två separata händelser som 

inte har någon avgörande betydelse. 

 

Det är alltså klarlagt att Timothy Kombrecht är den som försvann från den brin-

nande lägenheten där Victoria Örnberg hittades död. Utredningen visar att någon 

hade gjort en sökning på datorn i lägenheten kl. 11.24 och enligt Timothy Kom-

brecht var det bara han och Victoria Örnberg som kände till koden till datorn. Vid 

den tidpunkten var hon död och han måste alltså ha gjort sökningen på datorn. Han 

har alltså funnits i lägenheten efter att det hade börjat brinna. Det framgår av 

undersökningen att det fanns en svart sopsäck i lägenheten som det rann blod från 
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och som följaktligen någon hade använt för att göra sig av med Victoria Örnbergs 

döda kropp. Timothy Kombrecht har förklarat att han hade en rulle svarta sopsäckar 

under sängen och sagt att det bara var han som kände till det. Han hade vid den 

rättsmedicinska undersökningen av honom Victoria Örnbergs blod sig. I lägenheten 

har hans fingeravtryck hittats på blodfläckar från Victoria Örnberg. Det finns inte 

några spår av någon annan människa i lägenheten än av Timothy Kombrecht och av 

Victoria Örnberg. De nyss redovisade omständigheterna innebär att det är ställt 

utom rimligt tvivel att det är Timothy Kombrecht som berövade Victoria Örnberg 

livet genom att utsätta henne för omfattande skarpkantat och trubbigt våld, att han 

skadade och behandlade hennes lik skymfligen samt att han anlade en brand som 

innebar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans 

egendom.  

 

Åtalet är alltså styrkt. Timothy Kombrecht ska följaktligen dömas för brott mot 

griftefrid och för mordbrand. När det gäller bedömningen av gärningen som innebär 

att Victoria Örnberg dödades är det inte fråga om något hastigt förlopp som skett 

oöverlagt. Även om Timothy Kombrecht inte hade planerat att döda Victoria 

Örnberg är det fråga om ett utdraget händelseförlopp där hon på flera ställen i 

lägenheten, bland annat vid ytterdörren där hon både stått upp och legat eller stått 

på knä samt i sängen, utsatt för omfattande våld bestående av 21 stick- och skär-

skador, av trubbigt våld och av någon typ av kvävning innan angreppet med kniv 

slutade med att hon dog. Gärningen ska därför bedömas som mord.  

 

PÅFÖLJD 

 

Timothy Kombrecht är 21 år och var 20 år vid gärningen. Han finns under sex 

avsnitt i belastningsregistret. Kriminalvården Frivården Uppsala har i ett yttrande 

anfört att man inte föreslår skyddstillsyn eller kontraktsvård eftersom Timothy 

Kombrecht inte frågat efter hjälp och stöd.  Det framgår av ett rättspsykiatriskt 

utlåtande att han inte har begått de misstänkta gärningarna under påverkan av en 
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allvarlig psykisk störning, att han inte lider av en allvarlig psykisk störning och att 

det inte finns medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk 

vård enligt 31 kap 3 § brottsbalken. 

 

Timothy Kombrecht döms för mord, mordbrand och brott mot griftefrid. Påföljden 

för mordbrand är fängelse, lägst två och högst åtta år, medan påföljden för brott mot 

griftefrid är böter eller fängelse högst två år. Påföljden för mord är fängelse på viss 

tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på 

livstid.  

 

Det framgår av de båda rättsfallen NJA 2013 s. 376 och NJA 2016 s. 3 att utgångs-

punkten är att straffet för mord ska bestämmas till fängelse i fjorton år. Om 

omständigheterna sammantaget i någon mån talar för ett lägre straff ska straffet 

normalt bestämmas till fängelse i tolv år och om omständigheterna är förmildrande 

till fängelse i tio år. Det krävs att omständigheterna sammantaget tydligt talar för ett 

högre straff för att bestämma påföljden till fängelse sexton år medan fängelse i 

arton år bara ska tillämpas i de fall då omständigheterna är mycket försvårande. 

Livstids fängelse ska bara tillämpas i de undantagsfall då ett tidsbestämt straff på 

arton år inte är tillräckligt och som exempel nämns fall då gärningsmannen har 

mördat mer än en person eller då omständigheterna annars är synnerligen 

försvårande.  

 

Det mord som Timothy Kombrecht döms för utgörs av ett utdraget händelseförlopp 

där Victoria Örnberg utsatts för omfattande våld innan hon slutligen dödades. Om-

ständigheterna är synnerligen försvårande och till detta kommer straffvärdet för 

mordbrand. En vuxen person hade för motsvarande gärningar fått livstids fängelse. 

Timothy Kombrecht var dock bara 20 år vid gärningarna. Han får då inte dömas till 

livstids fängelse utan det längsta straff som kan dömas ut är fängelse fjorton år. Det 

finns inte något alternativ till en sådan påföljd och påföljden bestäms till fängelse 

fjorton år.   
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Häktning 

 

Timothy Kombrecht har inte yrkat att bli försatt på fri fot. Det lindrigaste före-

skrivna straffet för mord och för mordbrand understiger inte fängelse i två år och 

det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas. Han ska därför vara kvar i häktet 

till dess att fängelsestraffet kan verkställas. 

 

Skadestånd 

 

BRF Stabbygårdarna 

 

Timothy Kombrecht har motsatt sig yrkandet. Han har godtagit det begärda 

beloppet som skäligt i sig och accepterat den begärda räntan.  

 

Timothy Kombrecht döms för brott mot BRF Stabbygårdarna och ska då också 

ersätta föreningen med det belopp som han accepterat. 

 

IF Skadeförsäkring AB 

 

Timothy Kombrecht har motsatt sig yrkandet. Han har godtagit att bolaget har lidit 

skada på grund av branden i lägenheten men inte accepterat något belopp som 

skäligt i sig. Han har yrkat att skadeståndet ska jämkas till 100 000 kr med stöd av  

6 kap 2 § skadeståndslagen. Försäkringsbolaget har förklarat att om tingsrätten 

skulle finna att det finns skäl för jämkning ska beloppet inte ska jämkas till lägre än 

300 000 kr. 

 

Om skyldigheten att betala skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den 

skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden kan skadeståndet jämkas efter vad 
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som är skäligt, varvid även den skadelidandes behov av skadestånd och övriga 

omständigheter ska beaktas.  

 

Timothy Kombrecht har gjort sig skyldig till ett uppsåtligt brott av allvarligt slag 

som orsakat skada motsvarande det yrkade beloppet och inneburit fara för ytter-

ligare förstörelse av egendom till betydande värde. Det är bara i undantagsfall som 

det då kan bli aktuellt med jämkning. Han var emellertid bara 20 år vid gärningen 

och han ska verkställa ett mycket långt fängelsestraff. Han ska dessutom betala 

skadestånd till anhöriga och till bostadsrättsföreningen. På grund av detta och då 

försäkringsbolagets behov av skadestånd inte talar mot en jämkning ska skade-

ståndet sättas ned till det av försäkringsbolaget föreslagna beloppet 300 000 kr.  

 

Alexandra Andersson, Anders Örnberg, Carina Rosebjerg Andersson, Nicklas 

Åberg, Melina Andersson och Daniélle Andersson   

 

Timothy Kombrecht har motsatt sig yrkandena. Han har som skäligt i sig godtagit 

50 000 kr när det gäller Alexandra Andersson. Han har när det gäller de övriga 

anhöriga gjort gällande att de inte ska anses som särskilt närstående och ersättnings-

berättigade men om tingsrätten skulle finna att de är det har han för var och en av 

dem accepterat 50 000 kr.  

 

När en nära anhörig har dödats genom brott kan en efterlevande få ersättning för 

personskada enligt 5 kap 2 § skadeståndslagen. Ersättning enligt bestämmelsen 

utgår till någon som är särskilt närstående och i första hand tar rätten till skadestånd 

sikte på make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. Här avser framförallt 

medlemmar i samma etablerade hushållsgemenskap som den avlidne. Syskon 

nämns inte särskilt men kan någon gång komma ifråga för ersättning.  

 

Timothy Kombrecht har medgett att Alexandra Andersson ska ses som särskilt 

närstående och att hon är berättigad till skadestånd men han har motsatt sig att de 
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andra anhöriga ska ha sådan rätt. När det gäller Melina Andersson och Daniélle 

Andersson konstaterar tingsrätten att de som systrar till Victoria Örnberg inte kan 

anses som särskilt närstående och att de inte är berättigade till skadestånd. Det 

gäller även för Niclas Åberg som inte är förälder utan styvpappa. Han är inte 

särskilt närstående och han har inte rätt till skadestånd. Carina Rosebjerg Andersson 

och Anders Örnberg är som föräldrar till Victoria Örnberg att anse som särskilt 

närstående. Utredningen visar dock att Anders Örnberg inte hade kontakt med 

Victoria Örnberg under flera år utan att de återknöt kontakten först under senare år. 

De bodde inte tillsammans. Mot den bakgrunden kan inte heller Anders Örnberg 

anses som särskilt närstående. Han är inte berättigad till skadestånd. När det gäller 

Carina Rosebjerg Andersson växte Victoria Örnberg upp hos sin mamma och de 

hade nära kontakt även om Carina Rosebjerg Andersson tog avstånd från Victoria 

Örnbergs bruk av narkotika. Carina Rosebjerg Andersson är särskilt närstående och 

hon har rätt att få skadestånd. 

 

När det gäller storleken på ersättningen uttalade Högsta domstolen i rättsfallet NJA 

2004 s. 26 att det fanns skäl att tillämpa schabloner när skadestånd bestäms för 

psykiska besvär i form av dödsfall. Högsta domstolen uttalade vidare att det kan 

finnas skäl att tillämpa olika schabloner beroende på omständigheterna i det en-

skilda fallet och att det låg i sakens natur att gärningens beskaffenhet kunde vara av 

betydelse för skadans intensitet. I ett senare rättsfall, NJA 2006 s.738, utvecklade 

Högsta domstolen resonemanget om schabloner. Högsta domstolen anförde att ett 

syfte med schablonerna var att rättstillämpningen skulle förenklas och att detta syfte 

skulle motverkas om många olika schabloner skulle gälla vid sidan av varandra be-

roende på förhållandena i olika fall.  

 

Mot bakgrund av Högsta domstolens uttalande, och då schablonen enligt fastlagd 

praxis är 50 000 kr, finner tingsrätten att det inte finns möjlighet att frångå den 

fastlagda praxisen. Timothy Kombrecht ska därför betala skadestånd till var och en 
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av Alexandra Andersson och Carina Rosebjerg Andersson med 50 000 kr jämte 

ränta. 

 

Övrigt 

 

På grund av påföljden samt Timothy Kombrechts ekonomiska förhållanden ska 

staten stå för kostnaden för målsägandebiträde och försvarare. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga DV 400 

Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast 

den 22 augusti 2017. 

 

 

Annika Folkeson 
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Kungsgatan 49

Telefon
018-431 60 00
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www.uppsalatingsratt.domstol.se

Telefax
018-431 60 99

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19960429-7813

  Datum för dom/beslut
  2017-08-01

  Efternamn
  Kombrecht

  Förnamn
  Hans TIMOTHY Christian

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 Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2016-12-13

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.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£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.).
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas 
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den 
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade  

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer 
än 6 månaders fängelse i straffskalan. 

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel 
gäller följande undantag: 

Överklagas domen även i brottmålsdelen och 
avser överklagandet frågan om den tilltalade 
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte 
prövningstillstånd för ett till denna gärning 
kopplat enskilt anspråk i de fall  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Bilaga 1
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Beslut i övriga frågor 

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs 
även prövningstillstånd vid beslut som endast 
får överklagas i samband med överklagande av 
domen. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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