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103 17 Stockholm 

 

Mål nr FT 2665-22, Staten genom Justitiekanslern ./. 

Lars Erik Larsson, angående skadestånd 

Staten har medgett att till Lars Erik Larsson betala hela det yrkade beloppet 

jämte ränta samt att utge ersättning för Lars Erik Larssons rättegångs-

kostnader i tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen (se statens yttrande, 

aktbilaga 3). Lars Erik Larsson har fått tillfälle att slutföra sin talan i målet. 

Med anledning av detta får han anföra följande.  

1 YRKANDEN 

1.1 Lars Erik Larsson yrkar att hovrätten, med ändring av tingsrättens 

dom, ska meddela dom i enlighet med statens medgivande och 

därigenom förplikta staten att till honom betala 8 640 kronor 

tillsammans med ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen 

(1976:635) från den 29 mars 2019 till dess betalning sker samt att 

till honom utge ersättning för rättegångskostnader enligt nedan. 

1.2 Lars Erik Larsson yrkar ersättning för rättegångskostnader i 

tingsrätten med 1 950 kronor, varav 900 kronor avser 

ansökningsavgift till tingsrätten och 1 050 kronor avser arvode 

för en timmes rättslig rådgivning, i hovrätten med 1 068 kronor 



 

 
2 

avseende arvode för en timmes rättslig rådgivning och i Högsta 

domstolen med 1 097 kronor avseende arvode för en timmes 

rättslig rådgivning, sammanlagt 4 115 kronor. På beloppet ska det 

inte utgå mervärdesskatt. 

 

Som ovan, 

 

Erik Scherstén              Erica Wide 
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