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ESKILSTUNA TINGSRÄTT 
 

PROTOKOLL 
2020-09-24 
Häktningsförhandling i 
Eskilstuna 
 

Aktbilaga 8 
Mål nr  
B 3248-20 
 

 

Dok.Id 392939     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 363 
631 05 Eskilstuna 

Rademachergatan 8 016-40 30 300  
 

måndag – fredag 
08:15–16:00 E-post: eskilstuna.tingsratt@dom.se 

www.domstol.se 
 

   Tid: 09.00 – 09.39 
RÄTTEN 
rådmannen Bertil Jarl  
 
PROTOKOLLFÖRARE 
tingsnotarien Henning Rönström 
 
PARTER 
 
Åklagare 
kammaråklagaren Maria Edström, närvarande 
Åklagarmyndigheten 
Åklagarkammaren i Eskilstuna 
  
Misstänkt 
anhållne NOEL Michel Vasseur, 20040305-1816, personligen närvarande 
Diamantgången 1 Lgh 1005 
632 34 Eskilstuna 
  
Offentlig försvarare: advokaten Peter Eklund, närvarande 
Advokatfirman Peter Eklund AB 
Kungsgatan 6-8 
632 19 Eskilstuna 
 
SAKEN 
mord m m; nu fråga om häktning  
 
ÖVRIGA  
1. Dennis Us, socialtjänsten, närvarande 
2. Ann-Sofi Berglund, socialtjänsten, närvarande 
______________________ 
 
Åklagaren framställer häktningsyrkandet enligt aktbil 5. Åklagaren tillägger att det 

föreligger synnerliga skäl för häktning med hänsyn till brottslighetens allvar samt att 

betryggande övervakning för närvarande inte kan ordnas på annat sätt.   

 

Advokaten Eklund uppger: Noel Vasseur förnekar gärningarna och bestrider yrkandet 

om häktning. Det föreligger inte sannolika skäl misstänka Noel Vasseur för brotten. 

Noel Vasseur motsätter sig yrkandet om restriktioner. Han har ingen erinran mot att 

förhandlingen hålls inom stängda dörrar. 
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På åklagarens begäran förordnar tingsrätten med stöd av 5 kap 1 § rättegångsbalken 

och 18 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen att förhandlingen ska äga rum inom 

stängda dörrar.   

 

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

hänvisar och hänför sig till aktbil 7. 

 

Advokaten Eklund och Noel Vasseur hänvisar till det som har antecknats i aktbil 7 och 

uppger att det som antecknats i förhörsprotokollen är riktiga uppgifter.  

 

Ordföranden redogör för utdrag ur belastningsregistret, aktbil 6.  

 

Noel Vasseur uppger följande om sina personliga förhållanden. Han praktiserar på ett 

byggföretag. I övrigt sysslar han med musik och umgås med sin tjej. 

 

Parterna slutför sin talan, varvid åklagaren meddelar att åtal kan väckas tidigast om 14 

dagar. 

 

Förhandlingen förklaras avslutad.  

 

Tingsrätten meddelar följande 

 

BESLUT 

 

Noel Vasseur är på sannolika skäl misstänkt för 

1. Mord 2020-09-17 19:45 -- 2020-09-17 19:50 Norra Brogatan 7, Eskilstuna,     

    Eskilstuna kommun 

    Id: POD50-BM2020-1008527055-5C, Ext ärendenr: 5000-K1138882-20 

2. Grovt vapenbrott 2020-09-17 19:45 -- 2020-09-17 19:50 Norra Brogatan 7,    

    Eskilstuna, Eskilstuna kommun 
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    Id: POD50-BM2020-1012237662-57, Ext ärendenr: 5000-K1138882-201.  

 

Det finns risk för att Noel Vasseur genom att undanröja bevis eller på något annat  

sätt försvårar sakens utredning. 

 

För brotten är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte 

uppenbart att skäl till häktning saknas. 

 

Med hänsyn till risken för att utredningen försvåras får det för närvarande anses 

uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas på annat sätt än genom 

häktning. 

 

Vidare får med hänsyn till brottslighetens allvar synnerliga skäl för häktning anses 

föreligga. 

 

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

för Noel Vasseur eller annat motstående intresse. 

 

På grund härav förklarar tingsrätten Noel Vasseur häktad. 

 

Åklagarens begäran om tillstånd att meddela restriktioner bifalles. 

 

Åtal ska väckas senast torsdagen den 8 oktober 2020 kl 11.00. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Beslutet kan överklagas till Svea hovrätt. Rätten att överklaga beslutet om  
häktning eller restriktioner är inte inskränkt till viss tid. 
 

Som ovan 

 

Henning Rönström 

Protokollet uppvisat/ 


