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Staten lämnar följande svaromål. 
 
INSTÄLLNING 

 
1 Staten bestrider Marie-Louise Grettves talan.  

 
2 Inget belopp kan vitsordas som skäligt i och för sig. Sättet att beräkna 

ränta vitsordas. 
 

BAKGRUND 
 

3 Målet gäller frågan om Marie-Louise Grettves rätt till domstolsprövning 
eller rätt till ett effektivt rättsmedel har överträtts då möjligheten att ut-
verka ett rättelseföreläggande avseende åtgärder som hon anmält för till-
syn har fallit bort innan den saken blivit slutligt avgjord. För förståelsen 
av målet ges här en kort bakgrund till tillsynsanmälan och en redo-
görelse för prövningarna av denna. 

 
Något om markanvändningen på platsen 
 

4 För området där Marie-Louise Grettves två fastigheter är belägna gäller 
detaljplanen för i Rönninge.  
 

5 Den fastighet, , som är anlagd på ägs av 
Salems kommun.  

 
6 Av plankartan1 framgår att norra del står under kom-

munalt huvudmannaskap medan den del av vägen som sträcker sig syd-
väst om vändplan vid , bort till , ska vara 
enskild.  

 
7 Området där den sydvästra delen av är belägen är gul-

markerat på plankartan och har beteckningarna ”g” och ”x”, vilket 
innebär att marken utgörs av kvartersmark samt ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning för väg och allmän gångväg.  

 

 
1 Se Bilaga A 
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8 Av genomförandebeskrivningen2 framgår att detaljplanens genom-
förande förutsätter att det bildas en gemensamhetsanläggning för den 
sydvästra delen av . Fastigheterna som tjänas av den 
vägsträckan bör ha del i gemensamhetsanläggningen liksom Salems 
kommun; då en del av marken hålls tillgänglig för allmän gångväg. 
Vidare framgår av genomförandebeskrivningen att det förutsätts att de 
enskilda fastighetsägarna ansöker om och bekostar fastighetsbildningen 
av gemensamhetsanläggningen.  

 
9 I nuläget har ingen gemensamhetsanläggning inrättats beträffande den 

sydvästra delen av . I vägens sträckning efter 
, gäller dock att två mindre vägavsnitt 

förvaltas av samfälligheterna 
 
VA-utbyggnaden och förbättringsåtgärderna på vägen 
 

10 Ett delmål med detaljplanens antagande var att möjliggöra en utbyggnad 
av det kommunala VA-nätet, vilket projekterades och utfördes 2005–
2007.  
 

11 Under projekteringen av VA-utbyggnaden uppkom bland de boende i 
området frågan om det var möjligt att samordna arbetet på VA-nätet 
med vissa förbättringsåtgärder på den enskilda vägen.  

 
12 De diskussioner som kom att föras om detta involverade till viss del 

kommunen. Vid en tidpunkt upprättades också ett genomförandeavtal 
mellan kommunen och fastighetsägarna till , vilket gav 
kommunen i uppdrag att utföra vissa arbeten på den enskilda vägen i 
samband med VA-utbyggnaden.3 Det avtalet hävdes dock och ersattes 
senare av ett avtal om vägbyggnad mellan NCC Construction Sverige 
AB (”NCC”) och fastighetsägare för .4  

 
13 Av korrespondens från tiden före vägarbetena, som finns hos Salems 

kommun, framgår att Marie-Louise Grettve ställde vissa krav för hennes 
godkännande av de föreslagna åtgärderna med vägen. De kraven har 
gällt bl.a. anläggandet av en infart från den enskilda vägen till hennes 
fastighet (sedermera efter avstyckning i 
september 2007). 

 
14 Företrädare för entreprenören, som anlitades för både VA-utbyggnaden 

och vägarbetena, har uppgett att det gjordes flera försök att anlägga en 
infart åt Marie-Louise Grettve, utan att dessa accepterades av henne. 
Någon sådan infart kom därför inte att anläggas.5 

 
15 Arbetena på VA-nätet och med vägen slutfördes i området kring Marie-

Louise Grettves fastigheter i augusti 2007. 
 

2 Se Bilaga B 
3 Se Bilaga C 
4 Se Bilaga D 
5 Se Bilaga E 
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Prövningen av Marie-Louise Grettves tillsynsanmälan 

 
16 Marie-Louise Grettve lämnade in tillsynsanmälan i september 2014, dvs. 

sju år efter det att VA-nätet byggdes ut och förbättringsåtgärderna utför-
des på den enskilda vägen.  

 
17 I anmälan gjorde Marie-Louise Grettve gällande att det skett en över-

trädelse av den äldre plan- och bygglagen (1987:10), nedan ÄPBL, 
eftersom höjdläget för vägavsnittet närmast hade höjts 
avsevärt utan att det meddelats marklov för åtgärden.  

 
18 Bygg- och miljönämnden6 bedömde att det inte hade skett någon avse-

värd förändring av höjdläget. Mot den bakgrunden beslutade nämnden 
att inte vidta någon åtgärd med anledning av anmälan. 

 
19 Länsstyrelsen7 fann att området där vägen anlagts inte utgjorde tomt-

mark och bedömde att åtgärderna utförts på mark för allmän plats inom 
vilken marklov krävs. Vidare bedömde länsstyrelsen att utredningen var 
tillräcklig för att konstatera att åtgärderna hade inneburit en avsevärd 
förändring av höjdläget och att de därmed var lovpliktiga. Enligt läns-
styrelsen innebar höjningen av vägen dock inte sådana störningar eller 
betydande olägenheter för Marie-Louise Grettve att det hindrar att förut-
sättningarna för att bevilja marklov anses uppfyllda. Enligt länsstyrelsen 
hade bygg- och miljönämnden därmed grund för beslutet att lämna 
anmälan utan åtgärd. Länsstyrelsen avslog därför Marie-Louise Grettves 
överklagande. 

 
20 Mark- och miljödomstolen8 bedömde att marklov endast krävts för 

åtgärder på mark som inte ska vara tillgänglig för gemensamhets-
anläggning och allmän gångväg. Sådan mark bedömdes utgöra tomt. 
Mark med begränsningen att den ska vara tillgänglig för gemensamhets-
anläggning och allmän gångväg bedömdes i stället utgöra kvartersmark 
avsett för allmänt ändamål. Åtgärder utförda inom det senare området 
förklarades därför vara inte lovpliktiga. Enligt mark- och miljödom-
stolen var det inte klarlagt av utredningen i målet om någon del av den 
anmälda överträdelsen hade vidtagits inom tomtmark, vilket skulle 
kunna utlösa lovplikt. Domstolen visade därför målet åter till bygg- och 
miljönämnden för fortsatt handläggning. I ett medskick till nämnden 
framhöll domstolen att det, för det fall en åtgärd som kräver marklov har 
vidtagits, ankommer på nämnden att utreda vem som kan anses som 
ägare och som därmed kan föreläggas att ansöka om marklov i 
efterhand, om det framstår sannolikt att lov kommer att beviljas.  

 

 
6 Bygg- och miljönämndens i Salems kommun beslut den 11 november 2014 i BoM § 115, 
dnr 2014/0455 (aktbilaga 4) 
7 Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 20 november 2015 i dnr 4034-39-2015 
(aktbilaga 5) 
8 Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 18 oktober 2016 i mål nr P 679-16 
(aktbilaga 6) 
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21 Bygg- och miljönämnden överklagade mark- och miljödomstolens dom. 
Det överklagandet avvisades av Mark- och miljööverdomstolen,9 vart-
efter handläggningen fortsatte i bygg- och miljönämnden. 

 
22 Bygg- och miljönämnden10 gjorde nya höjdmätningar men fann inte 

något underlag som visade att marken hade höjts med mer än 50 cm, 
vilket i rättspraxis har ansetts utgöra gränsen för när höjdläget ändrats 
avsevärt. Den bedömningen försvårades dock av att Marie-Louise 
Grettve låtit sänka marken inom hennes fastighet. Något som även 
framkom var att den enskilda vägens slänt i kurvan mot 
går in på den fastigheten. Vidare konstaterade nämnden att den var 
förhindrad att ingripa mot de aktuella vägarbetena då mer än tio år hade 
förflutit sedan åtgärderna vidtogs. Mot den bakgrunden beslutade 
nämnden att lämna anmälan utan åtgärd. 

 
23 Även länsstyrelsen11 och mark- och miljödomstolen12 konstaterade att 

det förflutit mer än tio år sedan åtgärderna vidtogs och avslog därför 
Marie-Louise Grettves överklaganden. Mark- och miljööverdomstolen13 
beslutade att inte meddela målet prövningstillstånd. Det innebär att 
bygg- och miljönämndens beslut att lämna tillsynsanmälan utan åtgärd 
står fast.  

 
HUR STATEN UPPFATTAR KÄRANDENS TALAN  

 
24 Marie-Louise Grettve har gjort gällande att hennes rätt till domstols-

prövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen alternativt hennes rätt 
till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 i Europakonventionen har 
överträtts ”genom att” hennes ”anspråk har preskriberats under pågående 
rättsligt förfarande” (se p. 3.3 i stämningsansökan).  

 
25 Det är för staten inte helt klart vad Marie-Louise Grettve påstår utgör 

själva överträdelsen som skulle medföra skadeståndsskyldighet för 
staten. Detta särskilt vad gäller artikel 13 där Marie-Louise Grettve även 
anfört att det i första hand är ”preskriptionen i sig” och i andra hand att 
”myndigheterna inte erbjudit en slutlig prövning […] innan preskription 
har inträtt” som innebär att hon inte erbjudits ett effektivt rättsmedel (se 
p. 6.2.10 i stämningsansökan). Staten uppfattar dock att Marie-Louise 
Grettve menar att den aktuella överträdelsen av artikel 6.1 alternativt 
artikel 13 utgörs av: 

 
9 Svea hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, beslut den 10 oktober 2017 i mål nr 
P 9609-16 (aktbilaga 7) 
10 Bygg- och miljönämndens i Salems kommun beslut den 18 september 2018 i BoM § 57, 
dnr 2014/0455 (aktbilaga 8) 
11 Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 22 maj 2019 i dnr 403-49579-2018 
(aktbilaga 9) 
12 Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 25 oktober 2019 i mål nr P 4454-
19 (aktbilaga 10) 
13 Svea hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, beslut den 14 oktober 2020 i mål nr 
P 7930-20 (aktbilaga 11) 
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- Länsstyrelsens beslut den 22 maj 2019 att avslå hennes överklagande 
med hänvisning till att det förflutit mer än tio år sedan markåtgärder-
na vidtogs och att nämnden därför enligt 10 kap. 27 § ÄPBL var för-
hindrad att åstadkomma rättelse genom föreläggande,  

- den efterföljande domen från mark- och miljödomstolen den 
25 oktober 2019 där domstolen instämde i länsstyrelsens bedömning 
och avslog överklagandet, samt 

- Mark- och miljööverdomstolens beslut den 14 oktober 2020 att inte 
bevilja målet prövningstillstånd. 
 

26 Staten uppfattar således att Marie-Louise Grettves talan inte grundas på 
något agerande eller någon underlåtenhet från kommunens sida. En 
sådan talan skulle under alla förhållanden vara riktad mot fel part efter-
som den bör riktas mot kommunen. Statens skadeståndsansvar enligt 
3 kap. 4 § skadeståndslagen omfattar endast överträdelser från statens 
sida.  
 

27 Marie-Louise Grettve har i bl.a. p. 6.2.5, 6.2.6 och 6.2.9–11 i stämnings-
ansökan skrivit om handläggningstider och dess betydelse för prövning-
en av en eventuell överträdelse av artikel 13. Hon har också i p. 5.3.9–10 
i stämningsansökan skrivit om handläggningstider i relation till påstådd 
överträdelse av artikel 6.1. 

 
28 Staten uppfattar dock att Marie-Louise Grettve inte gör gällande att 

hennes rätt till en rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 har över-
trätts. Vidare uppfattar staten att Marie-Louise Grettve inte gör gällande 
att överträdelsen av rätten till domstolsprövning enligt artikel 6.1 utgörs 
av långsam handläggning som medfört att tioårsfristen passerats. Staten 
uppfattar inte heller att Marie-Louise Grettve gör gällande att det är 
långsam handläggning som utgör överträdelsen av artikel 13, utan att 
den påstådda överträdelsen utgörs av de avgöranden som angetts ovan 
(se p. 25). 

 
29 Staten uppfattar också att den konventionsöverträdelse som Marie-

Louise Grettve gör gällande att hon har saknat ett effektivt rättsmedel 
mot är kommunens påstådda överträdelse av hennes rätt till egendoms-
skydd enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonvention-
en.  

 
30 Staten har i svaromålet utgått från att Marie-Louise Grettves talan ska 

förstås på det sätt som beskrivs ovan. För det fall Marie-Louise Grettves 
talan ska förstås på något annat sätt bör hon klargöra det.  

 
31 Härutöver är det för staten inte helt klart om parterna har samma upp-

fattning om vad den tvist som artikel 6.1 i Europakonventionen är 
tillämplig på har handlat om (se statens uppfattning i p. 56–58 nedan). 
Detta bl.a. mot bakgrund av vad Marie-Louise Grettve anfört om att 
kommunen skulle ”föreläggas att […] återställa hennes fastighet” (se 
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p. 3.1 i stämningsansökan). Staten efterfrågar ett förtydligande från 
Marie-Louise Grettve i denna del.  

 
32 Vidare finns det enligt statens mening vissa oklarheteter beträffande vad 

Marie-Louise Grettve menar utgör kommunens påstådda överträdelse av 
hennes rätt till egendomsskydd. Hon anger att ”[d]e markåtgärder som 
Salems kommun vidtog, i anslutning till och på Marie-Louise Grettves 
fastighet, har utgjort en inskränkning i hennes egendomsskydd” (se 
p. 6.1.3 i stämningsansökan). På den aktuella platsen har det vidtagits 
flera olika åtgärder i samband med VA-utbyggnaden och ombyggnaden 
av vägen, på uppdrag av olika aktörer (se p. 11–14 och 69–71). Staten 
efterfrågar därför, om Marie-Louise Grettve alltjämt gör gällande att en 
överträdelse av artikel 13 har skett, ett förtydligande av vilka åtgärder 
från kommunens sida som avses samt på vilket sätt de har inneburit ett 
ingrepp i hennes äganderätt. Även om målet inte handlar om kom-
munens påstådda konventionsöverträdelse har en sådan precisering 
betydelse för statens möjlighet att bemöta det som Marie-Louise Grettve 
gör gällande i denna del.  

 
GRUNDER FÖR STATENS INSTÄLLNING 

 
33 Marie-Louise Grettves rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i 

Europakonventionen har inte överträtts.  
 

34 Staten godtar att artikel 6.1 är tillämplig på den tvist som uppstått i och 
med bygg- och miljönämndens beslut den 11 november 2014.  

 
35 Staten godtar att Marie-Louise Grettves rätt till domstolsprövning har 

begränsats genom länsstyrelsens beslut att avslå hennes överklagande 
med hänvisning till att preskription inträtt samt de efterföljande dom-
stolsavgöranden som upprätthållit denna bedömning. 

 
36 Denna begränsning har dock legitima syften och är proportionerlig. Den 

står därmed inte i strid med artikel 6.1, utan är en tillåten begränsning.  
 

37 Marie-Louise Grettves rätt till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 i 
Europakonventionen har inte överträtts.  

 
38 Artikel 6.1 är lex specialis i förhållande till artikel 13. Artikel 13 är 

därmed inte tillämplig i målet.  
 

39 Vidare har Marie-Louise Grettve tillgång till ett effektivt rättsmedel i 
förhållande till kommunens påstådda överträdelse av hennes rätt till 
egendomsskydd enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europa-
konventionen.  

 
40 Eftersom Marie-Louise Grettves rättigheter enligt Europakonventionen 

inte har överträtts har hon inte rätt till skadestånd. För det fall att en 
överträdelse skulle anses ha skett ska ersättning för ideell skada inte 
utgå. Ett erkännande av överträdelsen utgör tillräcklig gottgörelse. 
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UTVECKLING AV GRUNDERNA FÖR STATENS 
BESTRIDANDE 
 
Rättsliga utgångspunkter 
 
Skadeståndslagen 

 
41 Staten ska ersätta bl.a. annan ideell skada som uppkommit till följd av 

att den skadelidandes rättigheter enligt Europakonventionen har över-
trätts från statens sida, om det är nödvändigt för att gottgöra överträdel-
sen (3 kap. 4 § skadeståndslagen). Skadeståndet bestäms efter vad som 
är skäligt med hänsyn till överträdelsens art och omständigheterna i 
övrigt (5 kap. 8 § skadeståndslagen).  
 
Artikel 6.1 i Europakonventionen 

 
42 Var och en har vid prövning av hans eller hennes civila rättigheter och 

skyldigheter rätt till en rättvis rättegång (artikel 6.1). Detta innefattar 
bl.a. en grundläggande rätt till domstolsprövning eller, med Europa-
domstolens terminologi, en rätt att få tillträde till domstol (”access to 
court”).  

 
43 Rätten till domstolsprövning är dock inte absolut och undantagslös, utan 

kan begränsas. Medlemsstaterna har i detta avseende en viss bedöm-
ningsmarginal (”margin of appreciation”). För att vara tillåtna måste 
begränsningar i rätten till domstolsprövning ha ett legitimt syfte och stå i 
rimlig proportion till detta syfte. (Se bl.a. Danelius, Mänskliga rättig-
heter i europeisk praxis, 5 uppl., s. 183, Europadomstolens handbok, 
Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights, Right 
to a fair trial (civil limb), uppdaterad den 31 december 2021, p. 99–102 
och 127–129, samt Stubbings m.fl. mot Förenade Konungariket, dom 
den 22 oktober 1996, no. 22083/93 och 22095/93, p. 50.) 
 

44 För att artikel 6.1. ska vara tillämplig krävs att 1) det föreligger en reell 
och seriös tvist mellan en enskild person och en annan person eller en 
myndighet, 2) tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den 
nationella rätten, och 3) denna rättighet är en civil rättighet (se bl.a. 
Danelius, s. 161 f.). 

 
Artikel 13 i Europakonventionen 

 
45 Var och en, vars i Europakonventionen angivna fri- och rättigheter har 

överträtts, har rätt till ett effektivt rättsmedel (artikel 13).  
 

46 Kravet på ett effektivt rättsmedel innebär i korthet att den som på rim-
liga grunder påstår sig ha blivit utsatt för en konventionsöverträdelse ska 
ha möjlighet att få påståendet prövat inför en nationell myndighet och att 
få rättelse eller gottgörelse för konstaterade överträdelser. Ett rättsmedel 



8 

måste dock inte garantera framgång för att det ska betraktas som effek-
tivt. (Se bl.a. SOU 2010:87 s. 156–158 och prop. 2017/18:7 s. 17.) 
 
Den äldre plan- och bygglagen 

 
47 Som framgår av bygg- och miljönämndens, länsstyrelsens och mark- 

och miljödomstolarnas beslut i Marie-Louise Grettves ärende har den 
äldre och numera upphävda plan- och bygglagen varit tillämplig på 
sakfrågan.  
 

48 Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i 
planen, marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget 
för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt (8 kap. 9 § första 
stycket, första meningen). 

 
49 När en åtgärd som kräver marklov har vidtagits utan lov ska byggnads-

nämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt 
rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand (10 kap. 1 § andra 
stycket). För att åstadkomma detta får nämnden förelägga ägaren av den 
fastighet, byggnad eller anläggning som frågan gäller att inom viss tid 
vidta rättelse (10 kap. 14 § första stycket).  

 
50 När det gäller lokutionen ”ägaren av den fastighet, byggnad eller 

anläggning som frågan gäller” är avsikten att föreläggandet bör riktas 
mot den med faktiska och rättsliga möjligheter att efterkomma 
föreläggandet (jfr prop. 1985/86:1 s. 777 f.). I rättspraxis har det även 
uttalats att föreläggandet bör riktas mot den med bäst möjlighet att följa 
föreläggandet (se bl.a. Svea hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, 
dom den 4 april 2019 i mål nr P 2452-18). 

 
51 Innan ett sådant föreläggande meddelas ska byggnadsnämnden, om det 

framstår som sannolikt att lov kan meddelas till åtgärden, bereda ägaren 
tillfälle att inom viss tid ansöka om lov (10 kap. 19 § första stycket). 

 
52 Byggnadsnämndens möjligheter att ingripa mot överträdelser av äldre 

plan- och bygglagen genom ett rättelseföreläggande faller bort (preskri-
beras) när tio år har förflutit från det att åtgärden vidtogs (10 kap. 27 § 
andra stycket).14  

 
53 Preskriptionsbestämmelsen infördes av hänsyn till fastighetsägare och 

med beaktande av omsättningsintresset (se NJA 2010 s. 96, prop. 
1975/76:164 s. 38, 58 f., 213 f. och 264 samt prop. 1985/86:1 s. 787).  

 
54 Om en enskild överklagar byggnadsnämndens beslut, är byggnads-

nämnden, i egenskap av först beslutande instans, motpart till den 
enskilde sedan handlingarna i ärendet överlämnats till mark- och 
miljödomstol (5 kap. 2 § första stycket lag, 2010:921, om mark- och 
miljödomstolar). 

 
14 Bestämmelsen har i detta avseende förts in i 11 kap. 20 § nya plan- och bygglagen 
(2010:900) med endast språkliga ändringar. 
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Marie-Louise Grettves rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i 
Europakonventionen har inte överträtts 
 
Artikel 6.1 är tillämplig  

 
55 Staten godtar att artikel 6.1 är tillämplig på den tvist som uppstått i och 

med bygg- och miljönämndens beslut den 11 november 2014 att inte 
vidta någon åtgärd med anledning av Marie-Louise Grettves anmälan 
om överträdelse av marklovsplikten. Därmed har hon haft rätt till dom-
stolsprövning enligt artikel 6.1 för denna tvist. 
 

56 Staten ser dock anledning att förtydliga vad denna tvist har handlat om. 
Tvisten har handlat om huruvida kommunen ska ingripa, genom ett 
rättelseföreläggande enligt 10 kap. 14 § ÄPBL, mot åtgärder som påstås 
ha vidtagits utan marklov trots att sådant lov krävts. Det är den saken 
som prövats av bygg- och miljönämnden15 samt i efterföljande beslut 
från länsstyrelsen och mark- och miljödomstolarna.  

 
57 Det är möjligheten att besluta om ett sådant rättelseföreläggande som i 

Marie-Louise Grettves ärende har fallit bort på grund av preskription. 
 

58 Härutöver bör framhållas att ett rättelseföreläggande ska utformas så att 
det resulterar i att överträdelsen som legat till grund för föreläggandet 
undanröjs. Om förutsättningarna för att meddela ett rättelseföreläggande 
hade ansetts föreligga i detta fall, vilket innefattar bedömningen att 
marklov inte kunnat meddelas i efterhand, skulle ett sådant föreläggande 
ha utformats så att det tog sikte på att markens höjdläge återställdes eller 
i vart fall sänktes. Föreläggandet hade riktats mot ägaren av den fastig-
het, byggnad eller anläggning som frågan gäller (se härvid även p. 69–
71 nedan).  

 
Marie-Louise Grettves rätt till domstolsprövning har begränsats 
 

59 Marie-Louise Grettve har haft tillgång till domstolsprövning, genom 
möjligheten att överklaga bygg- och miljönämndens och därefter läns-
styrelsens beslut. Genom mark- och miljödomstolens beslut i domen 
från oktober 2016 har hennes överklagande prövats i sak. Även hennes 
överklagande av bygg- och miljönämndens andra beslut har prövats av 
länsstyrelsen och sedan i mark- och miljödomstol. Vid sistnämnda pröv-
ningar har hennes överklaganden dock avslagits med hänvisning till att 
preskription inträtt enligt 10 kap. 27 § ÄPBL.  

 
60 Europadomstolen har i flera avgöranden uttalat att preskriptionsfrister 

utgör begränsningar av rätten till domstolsprövning (se t.ex. Stubbings 
mot Förenade Konungariket, p. 50 och 51 och Sanofi Pasteur mot 
Frankrike, dom den 13 februari 2020, no. 25137/16, p. 49). 

 
15 Se bl.a. vad som angetts i bygg- och miljönämndens beslut den 14 november 2014 angå-
ende att övriga frågor, utöver eventuell marklovsplikt, som tas upp i anmälan får hanteras 
separat, vilket även noterats av mark- och miljödomstolen i dess dom den 18 oktober 2016. 
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61 Mot denna bakgrund godtar staten att Marie-Louise Grettves rätt till 

domstolsprövning har begränsats genom länsstyrelsens beslut att avslå 
hennes överklagande med hänvisning till att preskription inträtt samt de 
efterföljande domstolsavgöranden som upprätthållit denna bedömning. 
Som framgår nedan innebär detta emellertid inte att det skett en över-
trädelse av artikel 6.1. 

 
Begränsningen innebär inte att Marie-Louise Grettves rätt till domstols-
prövning har överträtts 
 

62 Som tidigare nämnts är rätten till domstolsprövning inte absolut och 
undantagslös. Den kan begränsas under förutsättning att begränsningar-
na har ett legitimt syfte och står i rimlig proportion till detta syfte. Den 
nu aktuella begränsningen uppfyller båda dessa krav. 
 
Begränsningen har flera legitima syften 

 
63 Europadomstolen har i flera avgöranden uttalat att preskriptionsfrister är 

vanligt förekommande och utgör legitima begränsningar av rätten till 
domstolsprövning. Enligt Europadomstolen tjänar de flera viktiga 
syften, nämligen att säkerställa rättssäkerhet (”legal certainty and 
finality”), att skydda potentiella svaranden från inaktuella krav som kan 
vara svåra att bemöta, samt att hindra den orättvisa som kan uppstå om 
domstolarna måste pröva saker som ägt rum långt tillbaka i tiden utifrån 
bevisning som kan ha blivit otillförlitlig och ofullständig på grund av 
tidens gång. (Se bl.a. Stubbings m.fl. mot Förenade Konungariket, p. 51 
och Sanofi Pasteur mot Frankrike, p. 49. Jfr även Lindskog, Preskrip-
tion, 5 uppl., s. 59 ff. angående preskriptionsreglers bevisbegränsnings- 
och avvecklingsfunktion.) 

 
64 Europadomstolens uttalanden i dessa avgöranden har gällt preskription 

av fordringar eller skadeståndskrav, inte den särskilda typ av preskrip-
tion som nu är i fråga. Uttalandena är dock relevanta även i detta fall.  

 
65 Den nu aktuella preskriptionsbestämmelsens särdrag medför att nämnda 

legitima syften framträder med än mer styrka. Ett rättelseföreläggande 
kan vara mycket betungande för den som föreläggandet riktar sig till. 
Det tar också sikte på åtgärder som ska genomföras i den fysiska miljön, 
t.ex. att ta bort en byggnad eller sänka marknivån. Att genomföra sådana 
åtgärder efter allt för lång tid kan medföra stora praktiska problem och 
påverka andra. (Jfr Lindskog, s. 62 ff., angående preskriptionsreglers 
anpassningsfunktion.) 

 
66 Bedömningen av om det skett en lovpliktig åtgärd försvåras också av att 

det har gått lång tid, eftersom andra förändringar i miljön på platsen kan 
ha skett. Detta kan illustreras med bygg- och miljönämndens beslut den 
18 september 2018, i vilket det konstateras att Marie-Louise Grettves 
egna markarbeten försvårade bedömningen av hur mycket höjdläget 
förändrades 2007. 
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67 I förarbetena till 10 kap. 27 § ÄPBL togs det bl.a. upp att praktiska 

bekymmer kunde uppstå om möjligheten att förelägga om rättelse inte 
var begränsad i tiden, exempelvis för en presumtiv ny ägare som kunde 
komma att drabbas av ett föreläggande avseende åtgärder mycket långt 
tillbaka i tiden. Det lyftes också fram att det var angeläget att fastighets-
marknaden och kreditväsendet inte störs av en allt för långvarig osäker-
het om en byggnads fortsatta bestånd. Det framfördes vidare att ju längre 
tid som förflutit från den olovliga åtgärden, desto mindre anledning 
måste det rimligen finnas att kräva rättelse. (Se NJA 2010 s. 96, prop. 
1975/76:164 s. 38, 58 f., 213 f. och 264 samt prop. 1985/86:1 s. 787.)  

 
68 Det är således tydligt att den begränsning som preskriptionsfristen inne-

bär tjänar flera legitima syften.  
 

69 Marie-Louise Grettve har anfört att dessa legitima syften inte gör sig 
gällande i förhållande till en kommun. Staten noterar att Salems kom-
mun är ägare till fastigheten , där den aktuella vägsträck-
an är belägen. Staten godtar därför att kommunen kan ha varit en av 
flera möjliga mottagare av ett föreläggande enligt 10 kap. 14 § ÄPBL, 
om förutsättningarna för att meddela ett sådant bedömts finnas. Staten 
anser att de legitima syften som redogjorts för ovan gör sig gällande 
även i de fall då ett rättelseföreläggande riktar sig mot en kommun i 
egenskap av fastighetsägare. 

 
70 I detta fall kan det inte heller uteslutas att föreläggandet hade kunnat rik-

tas mot någon annan enskild. Det är fråga om arbeten på en enskild väg 
som förutsätts ingå i en gemensamhetsanläggning. I detta fall har 
arbetena på vägen dessutom utförts på uppdrag av en eller flera enskilda.  

 
71 Marie-Louise Grettve har själv anfört att en del av arbetena utfördes på 

hennes fastighet. Ett rättelseföreläggande skulle därmed även kunna 
riktas mot henne.  

 
72 Staten vill i detta sammanhang peka på det som mark- och miljö-

domstolen har anfört i sin dom den 18 oktober 2021; det ankommer på 
bygg- och miljönämnden att utreda vem som kan anses som ägare och 
som därför bör föreläggas att ansöka om lov ifall en åtgärd som kräver 
marklov har vidtagits utan sådant lov.  

 
73 Vidare skulle ett rättelseföreläggande, även om det riktats mot kom-

munen, ha påverkat andra enskilda, t.ex. de fastighetsägare i området 
som nyttjar och förvaltar vägen samt den eller de fastighetsägare som 
beställde och bekostade förbättringsåtgärderna. 

 
74 Kravet på att det ska finnas ett legitimt syfte är således uppfyllt, efter-

som det finns flera legitima syften som gör sig gällande både i förhåll-
ande till kommunen och till andra enskilda.  
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Begränsningen är proportionerlig 
 

75 Anförda syften för begränsningen bör också ges betydande vikt vid 
proportionalitetsbedömningen och talar för att begränsningen är propor-
tionerlig.  
 

76 Med hänsyn till de situationer som den aktuella preskriptionsbestäm-
melsen reglerar är det motiverat att preskriptionsavbrott inte kan ske. 
Bestämmelsen är avsedd som en yttersta tidsgräns för när en nämnd kan 
förelägga om rättelse alternativt söka handräckning (se länsstyrelsens 
beslut den 22 maj 2019 med hänvisning till NJA 2010 s. 96 och RÅ 82 
2:61).  

 
77 Europadomstolen har inte heller kategoriskt uttalat att det är otillåtet 

med preskriptionsfrister som inte kan avbrytas. I målet Vrbica mot 
Kroatien, som Marie-Louise Grettve hänvisat till, uttalade sig Europa-
domstolen visserligen kritiskt mot att inledandet av ett förfarande om 
erkännande av en utländsk dom inte hade ansetts utgöra ett preskrip-
tionsavbrott och att talan om verkställighet av domen senare avslogs 
med motiveringen att preskription hade inträtt. Förhållandena i det fallet 
skiljer sig dock från detta mål och uttalandena måste därför ses i sitt 
sammanhang.  

 
78 I Vrbica mot Kroatien var det fråga om verkställighet av en redan laga-

kraftvunnen utländsk dom, den nationella domstolens bedömning att 
preskriptionsavbrott inte skedde genom inledandet av förfarandet om 
erkännande stod i strid med inhemsk praxis och Europadomstolen ansåg 
att klaganden rimligen hade kunnat förvänta sig att inledandet av det 
aktuella förfarandet skulle innebära ett preskriptionsavbrott. Klaganden 
hade också tidigare, inom preskriptionsfristen, begärt verkställighet av 
domen. Denna begäran hade dock avvisats p.g.a. att den nationella 
domstolens beslut om erkännande av domen innehöll ett skrivfel och 
klaganden inte gav in en rättad version i tid. (Se Vrbica mot Kroatien, 
dom den 1 april 2010, no. 32540/05, p. 53–56, 66 och 72.) 
 

79 Den nu aktuella preskriptionsfristen, om tio år, är också väl tilltagen (jfr 
t.ex. Stubbings m.fl. mot Förenade Konungariket, p. 53, där en frist på 
sex år inte bedömts vara orimligt kort).  

 
80 Handläggningstiden efter det att tvisten uppstått, dvs. från bygg- och 

miljönämndens beslut i november 2014, har inte heller varit anmärk-
ningsvärt lång eller präglats av perioder av inaktivitet. Marie-Louise 
Grettve gjorde däremot sin tillsynsanmälan först cirka sju år efter att de 
anmälda åtgärderna hade vidtagits. Detta bidrog kraftigt till att preskrip-
tion hann inträda under pågående handläggning och innan frågan slutligt 
avgjorts.  

 
81 Preskriptionsfristen framgår tydligt av lagtexten och det framgår bl.a. av 

Marie-Louise Grettves tillsynsanmälan att hon redan då den ingavs har 
känt till fristen. Hon har också i vart fall sedan augusti 2007 haft känne-
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dom om de åtgärder som vidtogs på vägen. Det är således inte fråga om 
en situation där hon blivit medveten om de relevanta förhållandena först 
senare (jfr Sanofi Pasteur mot Frankrike, p. 52 och 53 med 
hänvisningar). 

 
82 Staten kan inte vitsorda att Marie-Louise Grettve genom den preskrip-

tion som inträtt har blivit av med möjligheten att få sin infart återställd 
eller att preskriptionen har påverkat hennes möjlighet att ta infart över 

, erhålla slutbevis och slutbesked, eller påverkat värdet 
av hennes fastighet (jfr p. 5.3.11. i stämningsansökan).  

 
83 I detta sammanhang vill staten bl.a. peka på den bedömning som läns-

styrelsen har gjort i beslutet i november 2015, dvs. att höjningen av 
vägen inte medfört betydande olägenheter för Marie-Louise Grettve.  

 
84 Därtill ser staten anledning att återigen erinra om vad tvisten har handlat 

om och vad ett eventuellt rättelseföreläggande hade inneburit, om förut-
sättningarna för ett sådant bedömts föreligga (se ovan p. 56–58).  

 
85 Härvid konstateras också att de prövningar som skett av Marie-Louise 

Grettves anmälan inte talar för att ett rättelseföreläggande hade utfärdats, 
även om preskription inte hade inträtt. Mark- och miljödomstolen har i 
domen i oktober 2016 konstaterat att marklov inte krävts för åtgärder 
inom mark som ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning och 
allmän gångväg. Marklovsplikt förelåg endast inom mark som utgjorde 
tomt, dvs. i den mån åtgärder utförts på Marie-Louise Grettves fastighet. 
Vidare har bygg- och miljönämnden, efter genomförda höjdmätningar, 
inte funnit något som styrker att åtgärderna var marklovspliktiga. Om 
åtgärderna ändå hade varit marklovspliktiga är det möjligt att de kunnat 
meddelas lov i efterhand. 

 
86 Under tiden då vägarbetena utfördes föreslogs vidare olika lösningar för 

att anlägga en infart, som dock inte godtogs av Marie-Louise Grettve. 
Företrädare för entreprenören har också uppgett att det, när vägarbetena 
avslutades, gick att köra in med bil på hennes fastighet.16 Dessutom har 
länsstyrelsen i beslutet i november 2015 bedömt att infarten borde 
kunnat göras tillgänglig i samband med utförandet av bygg- och 
marklovet för . 

 
87 Såvitt framgår har det alltså inte funnits något hinder mot att anordna en 

infart från den enskilda vägen till Marie-Louise Grettves fastighet. För 
det fall anläggandet av en sådan infartsväg innebär ekonomisk skada för 
Marie-Louise Grettve som hon anser att någon annan bör ansvara för 
kan hon rikta anspråk mot denne. Detsamma gäller i fråga om annan 
skada som hon anser uppkommit. Exempelvis har hon möjlighet, för det 
fall att hon anser att kommunen har överträtt hennes rätt till egendoms-
skydd enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonvention-
en, att föra en skadeståndstalan mot kommunen på denna grund. 

 
16 Se Bilaga E 
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88 Att Marie-Louise Grettve har andra sätt att skydda sina rättigheter ger 

ytterligare stöd för att den nu aktuella begränsningen av hennes rätt till 
domstolsprövning är proportionerlig.  

 
89 Vid proportionalitetsbedömningen ska också hänsyn tas till den bedöm-

ningsmarginal som staten har när den reglerar tillgången till domstols-
prövning och avgör vilka begränsningar i denna som ska finnas. Då det 
är fråga om avvägningar mellan olika intressen är statens bedömnings-
marginal särskilt bred. (Se bl.a. Stubbings m.fl. mot Förenade Konunga-
riket, p. 50 och 55, samt Sanofi Pasteur mot Frankrike, p. 56 och 57.) 

 
90 Det nu anförda innebär att den begränsning som har skett av Marie-

Louise Grettves rätt till domstolsprövning är proportionerlig.  
 

91 Sammanfattningsvis har den aktuella begränsningen flera legitima syften 
och är proportionerlig. Den utgör således en tillåten begränsning. Det 
har därmed inte skett någon överträdelse av Marie-Louise Grettves rätt 
till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.  

 
Marie-Louise Grettves rätt till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 
13 i Europakonventionen har inte överträtts 
 

92 Artikel 6.1 är lex specialis i förhållande till artikel 13. Detta innebär att 
krav på ytterligare prövning enligt artikel 13 inte kan ställas i de fall där 
artikel 6.1 har aktualiserats (Se bl.a. *��2� mot Polen, dom [stor-
kammare] den 26 oktober 2000, no. 30210/96, p. 146, Arneskans mot 
Sverige, beslut den 23 november 2021, no. 46544/19, p. 41 och 
Danelius, s. 543 f.). 
 

93 Staten godtar att målet rör frågan om Marie-Louise Grettves rätt till 
domstolsprövning enligt artikel 6.1 har överträtts. Artikel 13 är därmed 
inte tillämplig i målet.  

 
94 Under alla förhållanden står det klart att Marie-Louise Grettve, oavsett 

hur man ser på prövningen av hennes tillsynsanmälan, har haft ett 
effektivt rättsmedel att tillgå.   

 
95 Den konventionsöverträdelse som Marie-Louise Grettve gör gällande att 

hon saknat ett effektivt rättsmedel mot är kommunens påstådda över-
trädelse av hennes rätt till egendomsskydd enligt artikel 1 i första 
tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Vad gäller en sådan över-
trädelse har hon möjlighet att föra en skadeståndstalan mot kommunen 
enligt 3 kap. 4 § skadeståndslagen eller, såvitt avser tid före den 1 april 
2018, enligt Högsta domstolens praxis (se bl.a. rättsfallet NJA 2007 
s. 584).  

 
96 Europadomstolen har slagit fast att den möjlighet som finns i Sverige att 

i domstol få ett skadeståndsanspråk för en påstådd konventionsöver-
trädelse prövad utgör ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 (se t.ex. 
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Eriksson mot Sverige, dom den 12 april 2012, no. 60437/08, och 
Ruminski mot Sverige, beslut den 21 maj 2013, no. 10404/10).  

 
97 Genom en sådan skadeståndstalan har således Marie-Louise Grettve haft 

tillgång till ett effektivt rättsmedel avseende den påstådda överträdelsen.  
 

98 Sammanfattningsvis är artikel 13 inte tillämplig i målet och under alla 
förhållanden har Marie-Louise Grettve haft tillgång till ett effektivt 
rättsmedel avseende den påstådda överträdelsen. Eftersom Marie-Louise 
Grettves rätt till ett effektivt rättsmedel redan av dessa skäl inte har 
överträtts, samt mot bakgrund av de förtydliganden av hennes talan som 
staten efterfrågar, ser staten inte anledning att i nuläget ytterligare 
bemöta det som anförs i denna del av stämningsansökan.  

 
Bevisning 

 
99 Staten åberopar för närvarande ingen bevisning. 
 
På Justitiekanslerns vägnar 
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