
Sid 1 (3) 
SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060103 

PROTOKOLL 
2019-05-21 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 11 
Mål nr F 1745-19 

Dok.Id 1506165 
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 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

RÄTTEN 
Hovrättslagmannen Claes-Göran Sundberg samt hovrättsråden Mikael Hagelroth, 
Birgitta Bylund Uddenfeldt och Ingrid Åhman, referent 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Hovrättsfiskalen Emil von Schinkel 

PARTER 

Klagande 
Väja 
vägförening 

Ombud: Advokat H.W. 

Motpart 
Solgläntans behandlingshem i Kramfors Aktiebolag
 

Ställföreträdare: J.E. 

SAKEN 
Rättegångskostnader 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2019-01-25 i mål 
nr F 2698-17 
_____________ 

Genom det överklagade beslutet avvisade mark- och miljödomstolen Solgläntans 

behandlingshems talan och förordnade att vardera parten skulle svara för sina 

rättegångskostnader i målet.  
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Väja vägförening har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska förplikta 

Solgläntans behandlingshem att ersätta föreningens rättegångskostnader i mark- och 

miljödomstolen. Föreningen har vidare yrkat ersättning för rättegångskostnader i 

Mark- och miljööverdomstolen. 

Solgläntans behandlingshem har motsatt sig att mark- och miljödomstolens beslut 

ändras.  

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 

BESLUT (att meddelas 2019-06-19) 

1. Med ändring av punkten 2 i mark- och miljödomstolens beslut förpliktar Mark- och

miljööverdomstolen Solgläntans behandlingshem att ersätta Väja vägförening för 

rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen med 37 750 kr, varav 30 200 kr avser 

ombudsarvode och 7 550 kr mervärdesskatt. Solgläntans behandlingshem ska också 

betala ränta enligt 6 § räntelagen på 37 750 kr från den 25 januari 2019 till dess 

betalning sker. 

2. Solgläntans behandlingshem ska ersätta Väja vägförening för rättegångskostnader i

Mark- och miljööverdomstolen med 12 500 kr, varav 10 000 kr avser ombudsarvode 

och 2 500 kr mervärdesskatt. Solgläntans behandlingshem ska också betala ränta enligt 

6 § räntelagen på 12 500 kr från dagen för detta beslut till dess betalning sker.  

Skälen för beslutet 

Enligt huvudregeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken ska den förlorande parten ersätta 

motparten för dennes rättegångskostnader i denna typ av mål. Om en parts talan 

avvisas anses denne som förlorande, se 18 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken. 

Solgläntans behandlingshems talan har avvisats av mark- och miljödomstolen och 

behandlingshemmet är alltså förlorande part. Att det har funnits formella brister i Väja 

vägförenings hantering av årsavgifterna som behandlingshemmet kan ha haft 
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anledning att reagera på medför inte att det finns skäl att bestämma fördelningen av 

rättegångskostnaderna på något annat sätt än enligt den nämnda huvudregeln. Inte 

heller i övrigt har det framkommit någonting som gör att vägföreningen som vinnande 

part inte ska få ersättning för sina rättegångskostnader. Det innebär att vägföreningens 

överklagande ska bifallas och att behandlingshemmet ska förpliktas att ersätta 

vägföreningen för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen. Den yrkade 

ersättningen är skälig.   

Vid denna utgång ska behandlingshemmet ersätta vägföreningen även för rättegångs-

kostnaderna i Mark- och miljööverdomstolen. Den yrkade ersättningen är skälig.     

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A 

Överklagande senast 2019-07-17 

Emil von Schinkel 

Protokollet uppvisat/ 
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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. 
 

Senaste tid för att överklaga 

Överklagandet ska ha kommit in till Mark- 
och miljööverdomstolen senast den dag 
som anges i slutet av Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande. 
 
Beslut om häktning, restriktioner enligt 
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller rese-
förbud får överklagas utan tidsbegränsning. 
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid, 
skickar Mark- och miljööverdomstolen 
överklagandet och alla handlingar i målet 
vidare till Högsta domstolen. 
 

Prövningstillstånd i Högsta domstolen 

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

1. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen 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 

miljööverdomstolen uppenbarligen beror på 
grovt förbiseende eller grovt misstag. 
 
Överklagandets innehåll 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och 
telefonnummer, 

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

3. den ändring i avgörandet som klaganden 
begär, 

4. de skäl som klaganden vill ange för att 
avgörandet ska ändras, 

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

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

 

Förenklad delgivning 

Om målet överklagas kan Högsta dom-
stolen 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. 
 

Mer information 

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

Bilaga A

http://www.hogstadomstolen.se/

