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PROTOKOLL
2017-11-08
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 7
Mål nr P 8604-17

RÄTTEN
Hovrättsråden Per Sundberg och Malin Wik, referent, samt tf. hovrättsassessorn
Josefin Holmgren
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE
Föredraganden Julia Nyberg
PARTER
Sökande
TVA

SAKEN
Återställande av försutten tid
TIDIGARE AVGÖRANDE
Miljö- och byggnämnden i Hagfors kommuns beslut 2016-09-14, ärendenummer MB
2016-000116
_____________
Miljö- och byggnämnden i Hagfors kommun (nämnden) beslutade den 14
september 2016 att ge bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus på
fastigheten XXX. Beslutet har fått laga kraft.
TVA har nu ansökt om att få en ny tid för att överklaga nämndens beslut om bygglov
och startbesked (återställande av försutten tid). Hon har i huvudsak anfört följande:
Nämnden underlät att skicka underrättelse om beslutet om bygglov och startbesked till
henne, trots att hon är att anse som känd sakägare. Hennes fastighet och den på vilken
bygglovet beviljats skiljs åt endast av en mindre vattenväg som används av fiskebåt
och kanoter. Hon är berörd av bygglovsbeslutet bl.a. eftersom tillbyggnaden innebär
att hemfridszonen ökar. Det påverkar strandskyddet och den ostörda naturen i området
och minskar därmed värdet på hennes fastighet.

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande
Dok.Id 1378385
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–15:00
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BESLUT (att meddelas 2017-12-05)

Mark- och miljööverdomstolen avvisar ansökan om återställande av försutten tid.

Skäl

Det är endast den som har rätt att överklaga det aktuella beslutet som är behörig att
ansöka om återställande av försutten tid. Om det står klart att sökanden inte tillhör den
klagoberättigade kretsen ska ansöka avvisas (se NJA 2017 s. 3). Enligt fast praxis
anses beslut i fråga om lov beröra ägare till fastighet som direkt angränsar den
fastighet som avses med lovet. Även om en gata eller väg skiljer klagandens fastighet
från den i ärendet aktuella brukar rätt att överklaga anses föreligga. Därutöver anses
beslutet angå ägare till fastigheter i nära grannskap, om de är särskilt berörda med
hänsyn till arten och omfattningen av den aktuella åtgärden, natur- eller
trafikförhållandena på platsen m.m.
TVA fastighet ligger i nära grannskap med den fastighet som bygglov beviljats för.
Fastigheterna gränsar emellertid inte till varandra. Vad TVA har anfört om att
fastigheterna skiljs åt av en vattenväg eller vad hon i övrigt anfört i målet innebär inte
att hon är att anse som berörd av den aktuella åtgärden på ett sådant sätt att hon skulle
haft rätt att överklaga bygglovs-beslutet. Hon är därmed inte behörig att ansöka om
återställande av försutten tid. Hennes ansökan ska därför avvisas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A
Överklagande senast 2018-01-02

Julia Nyberg
Protokollet uppvisat/

Bilaga A

www.domstol.se

Hur man överklagar Mark- och miljööverdomstolens avgörande

______________________________________________________
Den som vill överklaga Mark- och
miljööverdomstolens avgörande ska göra
det genom att skriva till Högsta domstolen.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas
till Mark- och miljööverdomstolen.

miljööverdomstolen uppenbarligen beror på
grovt förbiseende eller grovt misstag.

Senaste tid för att överklaga

1. klagandens namn, adress och
telefonnummer,

Överklagandet ska ha kommit in till Markoch miljööverdomstolen senast den dag
som anges i slutet av Mark- och
miljööverdomstolens avgörande.

2. det avgörande som överklagas
(domstolens namn och avdelning samt
dag för avgörandet och målnummer),

Anvisning för överklagande HR - MÖD, avgörande, med pt • Producerat av Domstolsverket • 2017-07

Beslut om häktning, restriktioner enligt
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

3. den ändring i avgörandet som klaganden
begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att
avgörandet ska ändras,

Om överklagandet har kommit in i rätt tid,
skickar Mark- och miljööverdomstolen
överklagandet och alla handlingar i målet
vidare till Högsta domstolen.

5. de skäl som klaganden vill ange för att
prövningstillstånd ska meddelas, samt

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Förenklad delgivning

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta
domstolen ska pröva ett överklagande.
Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid
utskick av handlingar i målet, under
förutsättning att mottagaren där eller i
någon tidigare instans har fått information
om sådan delgivning.

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan
prövning, så som att det finns grund för
resning, att domvilla förekommit eller att
målets utgång i Mark- och

6. de bevis som klaganden åberopar och
vad som ska bevisas med varje bevis.

Mer information

För information om rättegången i Högsta
domstolen, se www.hogstadomstolen.se

www.domstol.se

