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SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060106 

PROTOKOLL 
2019-05-24 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 27 
Mål nr P 375-19 

Dok.Id 1506030 
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 
Hovrättsråden Fredrik Ludwigs och Gösta Ihrfelt, referent, samt tekniska rådet 
Mats Kager 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Föredraganden Leonard Örner 

PARTER 

Sökande M.H. 

Ombud: Biträdande jurist J.D. 

Motparter 
1. M.M.

2. Kommunstyrelsen i Tjörns kommun
 

SAKEN 
Återställande av försutten tid 

TIDIGARE AVGÖRANDE 
Kommunstyrelsens i Tjörns kommun beslut 2018-09-18, dnr 2018/0132 

____________ 

Kommunstyrelsen i Tjörns kommun beslutade den 18 september 2018 att bevilja 

bygglov på fastigheten XX i Tjörns kommun. M.H. har ansökt om återställande av 

försutten tid för att överklaga bygglovsbeslutet och anfört i huvudsak följande: 

Enligt 9 kap. 41 § b plan- och bygglagen (2010:900) ska ett bygglovsbeslut senast den 

dag då kungörelse sker skickas till ägare av fastighet som gränsar till den fastighet som 



Sid 2 
SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL P 375-19 
Mark- och miljööverdomstolen 

lovet avser. Detta har inte gjorts. Eftersom han inte på föreskrivet sätt underrättats om 

bygglovsbeslutet har han haft laga förfall för underlåtenheten att överklaga. 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 

BESLUT (att meddelas 2019-06-03) 

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

Skälen för beslutet 

Av kommunens diariekort framgår att meddelande om beslut skickats till grannar den 

21 september 2018. M.H. finns upptagen på en lista över grannar till fastigheten XX 

som upprättats i bygglovsärendet. Det får därför anses utrett att meddelandet om 

bygglov skickats till M.H. och att nämnden därmed fullgjort sin 

underrättelseskyldighet (jfr NJA 2014 s. 267). Han har således inte haft laga förfall 

för att inte i rätt tid överklaga beslutet. M.H.s ansökan om återställande av försutten 

tid ska därför avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A 

Överklagande senast 2019-07-01 

Leonard Örner 

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/

