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SVEA HOVRÄTT 

Mark- och miljööverdomstolen 

060209 

PROTOKOLL 

2012-09-10 

Föredragning i 

Stockholm 

Aktbilaga 5 

Mål nr M 4874-12 

 

 

 

Dok.Id 1033911     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2290 

103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 

08-561 675 50  

08-561 675 59 måndag – fredag 

09:00-15:00 

E-post: svea.avd6@dom.se 

www.svea.se 

 

 

RÄTTEN 

Hovrättsråden Henrik Löv, Henrik Runeson, referent, och Eywor Helmenius samt  

tf. hovrättsassessorn Helen Blomberg 

 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 

Hovrättsfiskalen Kristina Börjevik Kovaniemi 

 

KLAGANDE 

Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad 

Miljöförvaltningen 

Box 7012 

402 31 Göteborg 

  

MOTPART 

Alioko Handelsbolag, 969697-8973 

Drottninggatan 57 

411 07 Göteborg 

  

SAKEN 
Ansökan om utdömande av vite; nu fråga om återförvisning 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-07 i mål nr  

M 1524-12 

_____________ 

 

Miljö- och klimatnämnden har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva 

mark- och miljödomstolens dom och återförvisa målet till mark- och miljödomstolen 

för prövning. Som grund för sin talan har nämnden anfört att Alioko Handelsbolag 

varit behörigen delgiven vitesföreläggandet och att domen därför är felaktig.  

 

Alioko Handelsbolag har bestritt ändring.  

 

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.  

 

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande  
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SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL M 4874-12 

Mark- och miljööverdomstolen  

 

BESLUT (att meddelas 2012-09-18) 

 

Slut 

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och visar 

målet åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling. 

 

Skäl 

Frågan som Mark- och miljööverdomstolen har att ta ställning till är om Alioko 

Handelsbolag delgetts vitesföreläggandet i laga ordning.  

 

Vid delgivning med juridisk person gäller att den som har rätt att företräda den 

juridiska personen också är delgivningsmottagare i lagens mening. Om flera är 

behöriga tillsammans, är var och en av dem delgivningsmottagare, 13 § 

delgivningslagen (2010:1932). 

 

Av utredningen i målet framgår att L R, som är bolagsman i Alioko Handelsbolag, har 

undertecknat delgivningskvittot avseende vitesföreläggandet. Bolaget har därmed 

delgetts vitesföreläggandet i laga ordning.  

 

Med hänsyn till instansordningens princip bör frågan om utdömande av vitet prövas av 

mark- och miljödomstolen som första instans. 

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 

Överklagande senast 2012-10-16 

 

 

 

Kristina Börjevik Kovaniemi 

Protokollet uppvisat/ 


