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SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
Rotel 060207 

PROTOKOLL 
2020-12-08 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 12 
Mål nr P 13153-20 

Dok.Id 1656630 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00
08-561 675 50 

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

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

RÄTTEN 
Hovrättslagmannen Ylva Osvald, hovrättsrådet Ralf Järtelius, referent, och 
hovrättsassessorn Erik Stålhammar 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Föredraganden David Sandberg 

PARTER 

Sökande 
AH 

SAKEN 
Återställande av försutten tid samt resning 

TIDIGARE AVGÖRANDE 
Byggnadsnämnden i Lunds kommuns beslut 2017-07-25, dnr L2017-000891 
_____________ 

Byggnadsnämnden i Lund (nämnden) beslutade den 25 juli 2017 att bevilja bygglov 

för ändrad användning från butik till studentbostäder på fastigheten XX i Lunds 

kommun. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 31 juli 2017. AH 

överklagade beslutet den 21 juni 2020, men nämnden avvisade hennes överklagande 

som för sent inkommet. Avvisningsbeslutet överklagades till Länsstyrelsen i Skåne 

län och mark- och miljödomstolen, som avslog överklagandet. 

AH har nu ansökt om återställande av försutten tid och resning avseende 

bygglovsbeslutet. 

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande 
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BESLUT (att meddelas 2020-12-17) 

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

avseende Byggnadsnämnden i Lunds kommuns beslut 2017-07-25, dnr L2017-000891. 

2. Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan om resning avseende

Byggnadsnämnden i Lunds kommuns beslut 2017-07-25, dnr L2017-000891. 

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

och resning i den del den avser Byggnadsnämnden i Lunds kommuns beslut 

2018-05-08, dnr L2017-000891, och överlämnar en kopia av handlingen till 

Byggnadsnämnden i Lunds kommun för rättidsprövning. 

Skälen för beslutet 

Av 6 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar och 42 § lagen 

(1996:242) om domstolsärenden följer att en ansökan om återställande av försutten tid 

ska ges in inom den tid som stadgas i 58 kap. 12 § första stycket rättegångsbalken. 

Ansökan ska göras skriftligen hos Mark- och miljööverdomstolen inom tre veckor från 

det att förfallet upphörde och sist inom ett år från det att tiden gick ut. 

Bygglovsbeslutet den 25 juli 2017 kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 31 juli 

2017 och vann laga kraft fyra veckor därefter. Ansökan om återställande av försutten 

tid gavs in till Mark- och miljööverdomstolen den 25 november 2020 och har därför 

inkommit för sent. Ansökan ska därför avvisas. 

Ansökan om resning avseende beslutet den 25 juli 2017 har inte getts in inom den tid 

som föreskrivs i 58 kap. rättegångsbalken och det föreligger inte heller synnerliga skäl 

för resning enligt 42 § lagen om domstolsärenden. Ansökan ska därför avslås. 

AH ansökan och tidigare överklagande tar tydligt sikte på en trappa och terrass som 

uppförts på grannfastigheten. Av nämndens akt framgår det att dessa åtgärder inte 

omfattas av bygglovsbeslutet den 25 juli 2017 utan av ett annat beslut om bygglov den 

8 maj 2018 i samma ärende. Det beslutet har, såvitt framgår av nämndens 
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akt i bygglovsärendet, inte kungjorts och AH tidigare överklagande har inte 

rättidsprövats mot detta beslut. Eftersom beslutet av allt att döma inte har fått laga 

kraft saknas det förutsättningar att pröva hennes ansökan om återställande av försutten tid 

och resning mot det beslutet. Ansökningarna ska därför avvisas. 

Eftersom AH ansökan om återställande av försutten tid och resning även får anses 

innefatta ett överklagande av beslutet den 8 maj 2018 ska handlingen överlämnas till 

nämnden för rättidsprövning i den delen. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 

Överklagande senast den 2021-01-14 

David Sandberg 

Protokollet uppvisat/ 



 
 

www.domstol.se   
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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 reseförbud får 
överklagas utan tidsbegränsning. 

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

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, samt 

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

Förenklad delgivning 

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. 
 

Mer information 

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

Bilaga A

http://www.hogstadomstolen.se/

