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HÖGSTA DOMSTOLENS
DOM Mål nr

meddelad i Stockholm den 27 december 2007 T 1851-05

HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-617 64 00 Expeditionstid

Telefax 08-617 65 21Riddarhustorget 8 Box 2066
103 12 Stockholm E-post: hogsta.domstolen@dom.se

www.hogstadomstolen.se

08:45-12:00
13:15-15:00

KLAGANDE

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681

106 50 Stockholm

Ombud: RJ

MOTPART

JT

Ombud: Advokat BT

SAKEN

Försäkringsersättning

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Göta hovrätts dom den 11 april 2005 i mål T 2448-04

__________
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DOMSLUT

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag skall ersätta JT för hans

rättegångskostnader i Högsta domstolen med niotusentrehundrasjuttiofem

(9 375) kr avseende ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen från

dagen för Högsta domstolens dom till dess betalning sker.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag har yrkat att Högsta domstolen,

med undanröjande av hovrättens dom, befriar Länsförsäkringar från att till

JT utge dels trafikskadeersättning med anledning av olyckan den

23 december 1999, dels ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten

och i hovrätten, samt förpliktigar JT att ersätta Länsförsäkringars

rättegångskostnader vid tingsrätten, i hovrätten och tidigare i Högsta

domstolen.

JT har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta

domstolen.

DOMSKÄL

De ostridiga omständigheterna i målet är följande. JT skulle en decemberdag

åka i väg med sin personbil som stod parkerad utanför hans fastighet. Han
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satte sig i bilen och startade motorn. Därefter steg han ur bilen för att skrapa

bilrutorna fria från is. Bilen stod då stilla. När han skulle skrapa bakrutan

halkade han till följd av att marken var isbelagd. Han ramlade omkull och

ådrog sig nack- och huvudskador.

JT skadades alltså medan han utförde en förberedande åtgärd för att

bilen omedelbart därefter skulle kunna framföras på ett trafiksäkert sätt.

Skadorna får därför anses ha sådant samband med hur en bil normalt brukas

att de skall anses ha uppkommit i följd av trafik med bilen.

Vid denna utgång skall Länsförsäkringar betala JTs rättegångs-

kostnader i Högsta domstolen. Om beloppets storlek råder inte tvist.

__________

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________

I avgörandet har deltagit: justitieråden Leif Thorsson, Severin Blomstrand
(referent), Ann-Christine Lindeblad, Kerstin Calissendorff och Gudmund
Toijer
Föredragande revisionssekreterare: Helga Hullmann


