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Mål nr FT 3388-22, Marie-Louise Grettve ./. Staten 
genom Justitiekanslern, angående skadestånd 

Marie-Louise Grettve har erhållit protokoll från muntlig förberedelse 

(aktbilaga 41) och processlägesöversikten (aktbilaga 42) och önskar med 

anledning av dessa anföra följande. 

1 ANGÅENDE PROCESSLÄGESÖVERSIKTEN 

1.1 Marie-Louise Grettve begär att vissa justeringar görs i 

processlägesöversikten. 

1.2 I det andra stycket under rubriken ”Bakgrund” anser Marie-

Louise Grettve att den första meningen bör ändras enligt följande: 

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 med anledning av att åtgärder som har krävt marklov har 

vidtagits utan sådant lov. 

1.3 I punkten 2 under rubriken ”Rättsfakta m.m.” har fel datum för 

Mark- och miljödomstolens dom angetts, och Marie-Louise 

Grettve anser därför att den andra meningen i den punkten bör 
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ändras enligt följande: MMD instämde i länsstyrelsens 

bedömning i dom 2019-10-125, och MÖD nekade pt 2020-10-14. 

1.4 I punkten 3 under rubriken ”Rättsfakta m.m.” i första stycket 

anser Marie-Louise Grettve att följande ändring bör göras: 

Genom att Marie-Louise Grettves anspråk har kunnat 

preskriberats under pågående rättsligt förfarande – vilket har 

kommit till uttryck genom besluten/domarna i punkten 2 – har 

hennes rätt enligt art 6 kränkts. 

1.5 Avslutningsvis önskar Marie-Louise Grettve att punkten 4 under 

rubriken ”Rättsfakta m.m.” ändras enligt följande: Överträdelsen 

har medfört ideell skada som mht till överträdelsens art och 

omständigheterna i övrigt skäligen kan uppskattas till 20 000 kr. 

2 BEGÄRAN OM FÖRTYDLIGANDE FRÅN MOTPARTEN 

2.1 Marie-Louise Grettve önskar att staten förtydligar vilka legitima 

syften som staten anser upprätthåller den aktuella 

preskriptionsbestämmelsen och som staten anser är av betydelse 

vid prövningen av om preskriptionsinträdet har varit 

proportionerligt. 

2.2 Marie-Louise Grettve har uppfattat vad staten anförde under den 

muntliga förberedelsen som att staten också ska återkomma med 

ett klargörande av vilka sakomständigheter som den anser är av 

betydelsen för proportionalitetsbedömningen och av vilka skäl. 
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3 SAMLAD OCH SLUTLIG BEVISUPPGIFT 

3.1 Marie-Louise Grettve åberopar partsförhör under 

sanningsförsäkran med sig själv, 

 

3.2 Marie-Louise Grettve ska höras om det rättsliga förfarande som 

inleddes mot Bygg- och miljönämnden i Salems kommun genom 

anmälan den 2 september 2014 samt hur hon har påverkats av att 

hennes anspråk preskriberats under pågående rättsligt förfarande. 

3.3 Förhöret åberopas till styrkande av att den yrkade ersättningen för 

ideell skada är skälig med hänsyn till överträdelsens art och 

omständigheterna i övrigt. 

3.4 Uppskattad tidsåtgång för huvudförhöret är cirka 30 minuter.  

Som ovan, 

Elsa Haggård   Henrietta Cahn   

   

 


