
    

 

SVEA HOVRÄTT 

Mark- och miljööverdomstolen 

Rotel 060107 

DOM 
2012-07-27 

Stockholm 

Mål nr 

P 3443-12 

 

 

 

Dok.Id 1026937     
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 

 

 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr P 690-12, 

se bilaga A 

 

KLAGANDE 

K O

 

MOTPART 

Miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun 

435 80 Mölnlycke 

  

SAKEN 

Föreläggande om rivning av olovlig tillbyggnad av garage samt påförd byggnadsavgift 

på fastigheten X i Härryda kommun 

 

___________________ 

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

 

Mark- och miljööverdomstolen ändrar miljö- och bygglovsnämndens beslut endast på 

följande sätt: Rivningen ska vara utförd senast sex månader efter dagen för denna dom. 

Om rivningen underlåts ska K O förpliktigas att utge ett vite om 2 000 kr 

för varje kalendermånad, räknat från nio månader från dagen för denna dom, under 

vilken tillbyggnaden står kvar. 
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SVEA HOVRÄTT DOM P 3443-12 

Mark- och miljööverdomstolen  

 

 

YRKANDE I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

 

Ke O har yrkat att föreläggandet ska upphävas och har vidhållit vad han 

tidigare anfört. 

 

Miljö- och bygglovsnämnden har bestritt ändring utom såvitt avser punkten 3 i beslutet 

och har i den delen anfört följande. Punkten 3 i nämndens beslut är uppenbart felaktig. 

Vite ska rätteligen utges varje kalendermånad räknat från nio månader efter 

lagakraftvunnet beslut. 

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

 

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i underinstansernas bedömning vad gäller 

föreläggandet om rivning och den påförda byggnadsavgiften.  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut bör dock ändras i enlighet med vad nämnden här 

medgivit. 

 

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Ulla Bergendal, tekniska rådet Cecilia Undén, h 

hovrättsrådet Peder Munck och tf. hovrättsassessorn Helen Blomberg, referent. Domen 

är enhällig. Föredragande har varit Karl Göransson. 
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2012-03-21 

meddelad i 

Vänersborg 

Mål nr P 690-12 

 

  

  
 

 

Dok.Id 195810 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1070 

462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00  0521-27 02 30 måndag – fredag 

09:00-16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

 

 

 

KLAGANDE 

K Ol

  

MOTPART 

Miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun 

435 80 Mölnlycke 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut 2012-01-31 i ärende nr 403-350-2011, 

se bilaga 1 

 

SAKEN 

Föreläggande om rivning av olovlig tillbyggnad av garage samt påförd 

byggnadsavgift på fastigheten X i Härryda kommun 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

 

Byggnadsavgiften ska betalas till Länsstyrelsen, bankgirokonto 5042-1313, inom 

två månader från det denna dom får laga kraft. 

 

_____________ 
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Bilaga A



   

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM P 690-12 

Mark- och miljödomstolen  

 

YRKANDEN M.M. 

K O har överklagat länsstyrelsens beslut och framställt samma yrkanden 

samt anfört i huvudsak samma skäl som i länsstyrelsen. 

 

Miljö- och bygglovsnämnden har bestritt ändring. 

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har gått igenom materialet i målet och funnit att det inte 

har kommit fram något som skulle vara skäl att ändra länsstyrelsens beslut. 

Överklagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 11 april 2012 

 

 

Gunnar Bergelin  Hans Ringstedt 

_____________ 

 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Gunnar Bergelin, ordförande, och 

tekniska rådet Hans Ringstedt. Föredragande har varit beredningsjuristen Giedre 

Mateikaite.  
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