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PARTER 

Kärande Svarande  

Marie-Louise Grettve Staten genom JK 

Ombud: juristerna Elsa Haggård och 
Henrietta Cahn, 

Centrum för rättvisa 

Ombud: juristerna och 
 

JK 

 
SAKEN 

Skadestånd 

 

BAKGRUND 

Marie-Louise Grettve äger fastigheten i Salems kommun. Under 2007 
anslöts fastigheten till det kommunala VA-nätet och vägarbeten utfördes på och intill 
fastigheten. Marie-Louise Grettve ansåg att det medförde att vägen och 
vägbanken höjdes med drygt en meter, samt att infarten till hennes fastighet därför inte 
längre kunde användas.  
 
2014 begärde hon att bygg- och miljönämnden skulle förelägga kommunen i egenskap 
av fastighetsägare att vidta rättelsen enligt 10:1 ÄPBL (äldre plan- och bygglagen) och 
återställa hennes infart. Nämnden beslutade till hennes nackdel samma år, varefter hon 
överklagade till Länsstyrelsen i Stockholm, som avslog överklagandet 2015. Hon 
överklagade till MMD, som 2016 undanröjde Länsstyrelsens beslut och visade målet 
åter till kommunen. Kommunen överklagade återförvisningsbeslutet till MÖD, som 
2017 avvisade överklagandet.  
 
Nämnden återupptog handläggningen och beslutade 2018-09-18 att lämna hennes 
anmälan utan åtgärd då preskription enligt 10:27 ÄPBL inträtt medan målet väntade på 
avgörande i MÖD. Hon överklagade till Länsstyrelsen, som avslog överklagandet, och 
sedermera till MMD, som också avslog, och slutligen MÖD, som nekade 
prövningstillstånd.  
 
Hon begär nu skadestånd av staten på den grunden att hennes rätt enligt artikel 6 
EKMR har kränkts. Parterna är ense om att artikel 6 är tillämplig, att preskriptionen 
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innebär en inskränkning av hennes rätt enligt artikel 6, och att inskränkningen har ett 
legitimt syfte. De är däremot inte ense om ifall inskränkningen är proportionerlig.  
 
YRKANDE OCH INSTÄLLNING  

Kärande Svarande  
Kapitalbelopp 
20 000 kr jämte ränta enligt 6 § 
räntelagen från delgivning av stämning 
till dess full betalning sker.  
  

 
Bestrids. Inget belopp vitsordas. Räntan 
vitsordas.  

Rättegångskostnader 
Yrkar ersättning för 
rättegångskostnader med belopp som 
senare kommer att anges. 
 

Rättegångskostnader 
Yrkar ersättning för rättegångskostnader 
med belopp som senare kommer att 
anges. 
 

 
 
 
RÄTTSFAKTA M. M.  

 Kärande 
 

Svarande  

1 Marie-Louise Grettve inledde ett 
rättsligt förfarande 2014-09-02 där 
hon begärde att kommunen skulle 
föreläggas att vidta rättelse maa att 
åtgärder som krävt marklov har 
vidtagits utan sådant lov.  
 

Erkänns att Marie-Louise Grettve 
inledde sådant rättsligt förfarande.  

2 Länsstyrelsen i Stockholm 
bedömde i beslut 2019-05-22 att 
möjligheten att besluta om rättelse 
av olovliga markåtgärder hade 
fallit bort pga. preskription enligt 
10:27 ÄPBL, trots att det rättsliga 
förfarandet inletts inom 
preskriptionsfristen. MMD 
instämde i länsstyrelsens 

Erkänns.  
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bedömning i dom 2019-10-15, och 
MÖD nekade pt 2020-10-14. 
 

3 Genom att Marie-Louise Grettves 
anspråk har kunnat preskriberas 
under pågående rättsligt förfarande 
– vilket har kommit till uttryck 
genom besluten/domarna i punkten 
2 – har hennes rätt enligt art 6 
kränkts.  
 
Erkänns att inskränkningen har ett 
legitimt syfte. Förnekas att den är 
proportionerlig.  
 

 
 
 
Erkänns att art 6 är tillämplig och att 
preskriptionen innebär en inskränkning. 
Inskränkningen har ett legitimt syfte 
och är proportionerlig. Marie-Louise 
Grettves rätt enligt art 6 har därför inte 
kränkts.  

4 Överträdelsen har medfört ideell 
skada som mht överträdelsens art 
skäligen kan uppskattas till 20 000 
kr.  

Förnekas. För det fall att en överträdelse 
skulle anses ha skett utgör ett 
erkännande av överträdelsen tillräcklig 
gottgörelse.  
 

 
 
 
 
 


