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Stockholm den 5 september 2022 

Stockholms tingsrätt 
stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se 
Översänds endast per e-post 

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

Med anledning av tingsrättens föreläggande, aktbilaga 24, och statens 

svaromål, aktbilagor 18–23, får Marie-Louise Grettve anföra följande. 

1 FÖRTYDLIGANDEN AV MARIE-LOUISE GRETTVES 
TALAN 

1.1 Marie-Louise Grettve får med anledning av vad staten har anfört, 

samt för att renodla målet, göra följande förtydliganden och 

justeringar av sin talan. 

1.2 Marie-Louise Grettve frånfaller påståendet om att hennes 

rättigheter enligt artikel 13 i Europakonventionen har överträtts. 

Detta eftersom parterna är överens om att samma omständigheter 

innebär att hennes rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i 

Europakonventionen har begränsats.  

1.3 Staten anser att det inte är helt klart vad Marie-Louise Grettve 

påstår utgör själva överträdelsen som skulle kunna medföra 

skadeståndsskyldighet för staten (se stycke 25 i svaromålet).  
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1.4 Till undvikande av oklarheter i det avseendet godtar Marie-

Louise Grettve statens beskrivning av vad som utgör 

överträdelsen av artikel 6.1 i Europakonventionen, det vill säga 

de beslut och bedömningar som anges i stycke 25 i svaromålet. 

1.5 Det innebär att stycke 3.3 i stämningsansökan kan förtydligas på 

följande sätt: ”På grund av dessa beslut och bedömningar, som 

innebär att hennes anspråk preskriberats under pågående rättsligt 

förfarande, har hennes rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1 

i Europakonventionen överträtts. Överträdelsen har medfört ideell 

skada, som med hänsyn till överträdelsens art och 

omständigheterna i övrigt skäligen kan uppskattas till det yrkade 

beloppet.” 

1.6 Skälet till att Marie-Louise Grettve valde en mer öppen 

formulering av grunden i det avseendet är för att undvika en 

diskussion om det är lagstiftningen eller rättstillämpningen som 

har orsakat rättighetsöverträdelsen. Med hänsyn till att staten inte 

har gjort någon sådan distinktion, och att det är så statens talan 

ska uppfattas, kan talan preciseras på ovan angivet sett. 

1.7 Marie-Louise Grettve kan vidare förtydliga att hennes talan inte 

grundar sig på att kommunen skulle ha gjort sig skyldig till en 

överträdelse av hennes rätt till domstolsprövning (se stycke 26 i 

svaromålet). 

1.8 Staten har på ett korrekt sätt uppfattat att Marie-Louise Grettve 

inte gör gällande att hennes rätt till rättegång inom skälig tid 

enligt artikel 6.1 i Europakonventionen har överträtts (se stycke 

28 i svaromålet). 
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1.9 Staten har vidare anfört att det för staten inte är helt klart om 

parterna har samma uppfattning om vad den tvist som artikel 6.1 i 

Europakonventionen är tillämplig på har handlat om (se stycke 31 

i svaromålet).  

1.10 Marie-Louise Grettve instämmer i att tvisten som artikel 6.1 i 

Europakonventionen är tillämplig på kan beskrivas på det sätt 

som staten har gjort (se stycke 56 i svaromålet). En tvist har 

därmed förelegat mellan Marie-Louise Grettve och Bygg- och 

miljönämnden i Salems kommun om huruvida nämnden har haft 

att utfärda ett rättelseföreläggande mot åtgärder som kräver 

marklov men vidtagits utan sådant lov. 

1.11 Marie-Louise Grettve gör i målet inte längre gällande att 

preskriptionen helt saknar ett legitimt syfte.  

1.12 Med ovanstående förtydliganden och justeringar, samt eftersom 

parterna är överens om att preskriptionen har inneburit en 

begränsning av Marie-Louise Grettves rätt till domstolsprövning 

enligt artikel 6.1 i Europakonventionen, är nu den avgörande 

frågan i målet om begränsningen har varit proportionerlig. 

2 BEMÖTANDE AV STATENS GRUNDER FÖR DESS 
INSTÄLLNING 

2.1 I det följande bemöter Marie-Louise Grettve vad staten har anfört 

till stöd för att begränsningen av hennes rätt till domstolsprövning 

har varit proportionerlig. På det här stadiet av målets 

handläggning begränsar sig Marie-Louise Grettve till de 

invändningar och påståenden som staten lägger fram och som 

avser faktiska förhållanden.  
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2.2 Staten har för det första angett att det inte kan uteslutas att ett 

rättelseföreläggande hade kunnat riktas mot någon annan än 

kommunen samt att ett rättelseföreläggande, även om det skulle 

riktas mot kommunen, skulle kunna påverka även andra enskilda 

(se stycke 70 och 73 i svaromålet).  

2.3 Marie-Louise Grettve kan inte se att ett rättelseföreläggande hade 

kunnat riktas mot någon annan än kommunen i detta fall. 

Kommunen är ägare till fastigheten som är 

förlagd på och någon gemensamhetsanläggning har inte bildats 

för den aktuella vägsträckan. Kommunen är således även 

väghållaren. De omtvistade åtgärderna har utförts av kommunen 

uteslutande på kommunens och på Marie-Louise Grettves 

fastighet. Åtgärderna på Marie-Louise Grettves fastighet utgjorde 

dock en mycket liten del av de totala arbetena. Kommunen måste 

således vara den enda som har förutsättningar ett efterkomma ett 

sådant föreläggande. 

2.4 Med det sagt gör Marie-Louise Grettve dock gällande att 

preskriptionsinträdet skulle ha varit oproportionerligt även om 

föreläggandet hade kunnat riktas mot någon enskild. Detta med 

hänsyn till de starka rättssäkerhets- och förutsebarhetsskäl som 

talar mot att preskription ska kunna inträda efter att ett rättsligt 

förfarande har inletts. Därtill vidgår Marie-Louise Grettve att ett 

föreläggande gentemot kommunen skulle kunna ha 

följdverkningar även för andra parter än kommunen. Av samma 

rättssäkerhets- och förutsebarhetsskäl som nämnts ovan gör 

emellertid inte heller den omständigheten preskriptionsinträdet 

proportionerligt. 
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2.5 Staten har för det andra påpekat att Marie-Louise Grettve gjorde 

sin tillsynsanmälan först cirka sju år efter att de anmälda 

åtgärderna hade vidtagits, samt anfört att detta bidragit kraftigt till 

att preskription hann inträda under pågående handläggning och 

innan frågan slutligt avgjorts (se stycke 80 i svaromålet). 

2.6 Marie-Louise Grettve uppfattar vad staten har anfört i det här 

avseendet som att den anser att hon inte har agerat med den 

skyndsamhet som kan krävas för att undvika preskription. Marie-

Louise Grettves uppfattning är att hon har varit i hög grad aktiv i 

sina kontakter med kommunen, av kommunen för 

fastighetsägarna utsedd kontaktperson och externa experter i syfte 

att lösa de problem som uppstod i samband med vägbygget och 

att hon agerat med den skyndsamhet som skäligen har kunnat 

krävas av henne. I rättsligt hänseende anser hon dock inte att vad 

staten har anfört i det avseendet har någon relevans. 

2.7 Staten har för det tredje anfört att den aktuella preskriptionsfristen 

framgår tydligt av lagtexten, att Marie-Louise Grettve har känt till 

den och i vart fall sedan augusti 2007 haft kännedom om de 

åtgärder som vidtogs på vägen (se stycke 81 i svaromålet). 

2.8 Marie-Louise Grettve vitsordar att hon har känt till att det funnits 

en preskriptionstid på tio år, men hon bestrider att det framgår 

tydligt av lagtexten att det inte är möjligt att göra 

preskriptionsavbrott samt att hon skulle ha känt till detta. Att 

preskriptionsavbrott skulle ske vid inlett domstolsförfarande är 

också i enlighet med den bedömning som även tidigare juridiska 

biträden har redovisat för Marie-Louise Grettve och som 

föranledde henne att överklaga den motsatta bedömningen. Såvitt 

Marie-Louise Grettve känner till finns det vare sig inom 
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civilrätten eller förvaltningsrätten några andra preskriptionsfrister 

som inte avbryts genom att ett domstolsförfarande inleds inom 

den angivna tiden.  

2.9 Preskriptionsfristen i 10 kap. 27 § äldre plan- och bygglagen 

(1987:10, ÄPBL) och hur den har tillämpats gör den till en 

absolut preskriptionsfrist. Absolut preskription återfinns i övrigt 

enbart inom straffrätten och motiveras där av helt andra 

överväganden, som inte är tillämpliga på Marie-Louise Grettves 

situation. Huvudregeln i svensk rätt är att preskriptionsfrister kan 

avbrytas, ytterst genom inledandet av ett rättsligt förfarande (se 

t.ex. 5 § preskriptionslagen,1981:130, avseende 

fordringspreskription i allmänhet, 6 kap. 9 § äktenskapsbalken 

och 7 kap. 8 § föräldrabalken avseende underhållsbidrag, 19 kap. 

1 § sjölagen, 1994:1009, avseende fordringar inom sjörätten, 12 § 

produktansvarslagen, 1992:18, avseende 

produktansvarsfordringar, 18 kap. 9 § handelsbalken angående 

klandrande av sysslomans redovisning samt 31 kap. 13 § 

miljöbalken avseende vissa ersättningar enligt miljöbalken; se 

även 10 § lagen, 1982:188, om preskription av skattefordringar 

m.m. enligt vilken indrivandet av statliga fordringar får fullföljas 

efter preskriptionstidens utgång om åtgärder för att få betalt för 

fordran vidtagits innan fristen löpt ut.). 

2.10 När arbetena stod färdiga i augusti 2007 stod det klart för Marie-

Louise Grettve att hennes infart inte längre gick att använda. Det 

var dock först successivt, under de efterföljande åren, som Marie-

Louise Grettve fick kännedom om vad åtgärderna innefattat och 

deras konsekvenser. Exempelvis var det inte förrän år 2011 som 

det stod klart för Marie-Louise Grettve att vägslänten delvis 
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förlagts inom hennes fastighet och att kommunen förlagt sina 

ledningsdragningar i förhållande till den förhöjda marknivån. Det 

senare innebär att anslutningspunkten för Marie-Louise Grettves 

avloppsledningar har legat ovanför den ursprungliga marknivån 

på hennes tomt, med problem i form av bland annat frysta 

ledningar som följd. Det var också först då som Marie-Louise 

Grettve insåg att hon inte själv kunde åtgärda slänten och 

återställa infarten utan att också kommunens dragningar 

åtgärdades. 

2.11 Staten har för det fjärde angett att den inte kan vitsorda att Marie-

Louise Grettve genom den preskription 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. Staten har till utveckling av detta hänvisat till att 

länsstyrelsen i november 2015 bedömde att höjningen av vägen 

inte medfört betydande olägenheter för Marie-Louise Grettve 

samt att de prövningar som skett av Marie-Louise Grettves 

anmälan inte talar för att ett rättelseföreläggande hade utfärdats, 

även om preskription inte hade inträtt (se stycke 82 ff. i 

svaromålet). 

2.12 Marie-Louise Grettve får till bemötande av detta först framhålla 

att hennes uppfattning är att kommunen på ett rättsstridigt sätt har 

utfört arbeten på och i anslutning till hennes fastighet som har 

inneburit att hennes möjligheter att faktiskt och rättsligt förfoga 

över sin fastighet har begränsats. Marie-Louise Grettve vidhåller 

att det sedan markförändringarna skett inte har varit möjligt för 

henne att på egen hand återskapa en funktionellt och estetiskt 
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likvärdig infart, med stora praktiska svårigheter som följd. Att 

hon därför inte har kunnat erhålla slutbevis för sin utbyggnation 

framgår av bilaga 1 till stämningsansökan (aktbilaga 2). Att 

Marie-Louise Grettve under föreliggande omständigheter inte 

heller kan få slutbesked för framtida byggnadsåtgärder framgår 

av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900). Detta har 

självfallet också en menlig inverkan på Marie-Louise Grettves 

möjlighet att sälja fastigheten och till vilket pris. 

2.13 Marie-Louise Grettve vill dock framhålla att preskriptionsinträdet 

är oproportionerligt oberoende av i vilken utsträckning 

kommunens markarbeten faktiskt har påverkat hennes egendom. 

Detta med hänsyn till de starka rättssäkerhets- och 

förutsebarhetsskäl som talar mot att preskription ska kunna 

inträda efter att ett rättsligt förfarande har inletts. 

2.14 Eftersom kommunen under flera år motsatte sig att åtgärda de 

otillåtna markarbetena och återställa hennes infart begärde hon 

till slut att bygg- och miljönämnden skulle meddela ett 

rättelseföreläggande med stöd av 10 kap. 14 § ÄPBL, vilket hon 

uppfattade som det korrekta tillvägagångsättet. Huruvida hon vid 

en slutlig domstolsprövning av den aktuella tvisten skulle ha fått 

framgång med sin ansökan, vilket staten ifrågasätter, saknar dock 

relevans för frågan om preskriptionen har inneburit en 

proportionerlig begränsning av hennes rätt till domstolsprövning 

enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. 

2.15 Staten har för det femte hänvisat till att Marie-Louise Grettve haft 

andra sätt att skydda sina rättigheter än genom att få den aktuella 

tvisten prövad i domstol. Staten har till utveckling av detta 

hänvisat till att entreprenören under den tid då vägarbetena 
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utfördes föreslog olika lösningar för att anlägga en infart, som 

dock inte godtogs av Marie-Louise Grettve, att företrädare för 

entreprenören har uppgett att det när vägarbetena avslutades gick 

att köra in med bil på hennes fastighet, att Marie-Louise Grettve 

har låtit sänka marken på sin fastighet, att infarten borde kunnat 

göras tillgänglig i samband med utförande av bygg- och 

marklovet för , samt att hon har haft möjlighet att 

begära skadestånd av kommunen eller annan (se stycke 86 ff. i 

svaromålet). 

2.16 Marie-Louise Grettve bestrider att hon låtit sänka marken på sin 

fastighet i förhållande till platsen där infarten tidigare låg. Hon 

har tvärtom varit tvungen att fylla på med jordmassor för att 

vatten- och avloppsledningar förlagda längs med granhäcken inte 

skulle frysa. Hon bestrider även att det när vägarbetena 

avslutades gick att köra in med bil på hennes fastighet där 

infarten tidigare låg. 

2.17 Marie-Louise Grettves uppfattning är dock även i denna del att de 

omständigheter som staten har hänvisat till saknar relevans för 

proportionalitetsbedömningen. Parterna i målet är överens om att 

det har förelegat en tvist mellan Marie-Louise Grettve och bygg- 

och miljönämnden, samt att Marie-Louise Grettve har haft rätt att 

få den tvisten prövad i domstol. Under sådana förhållanden kan 

det inte tillmätas någon betydelse att det eventuellt har funnits 

utomrättsliga lösningar som hade kunnat förebygga eller avhjälpa 

tvisten, eller att hon i ett annat förfarande hade kunnat begära 

ersättning för de skador som de omtvistade åtgärderna medfört. 

En motsatt bedömning skulle innebära att rätten till 

domstolsprövning undergrävs. 
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3 PRELIMINÄR BEVISUPPGIFT 

3.1 Partsförhör under sanningsförsäkran med Marie-Louise Grettve. 

Hon ska höras om sin fastighet och förhållandena där hennes 

fastighet är belägen, om sina kontakter med kommunen och andra 

angående markarbetena på Fiskaruddsvägen, om vilka 

konsekvenser markarbetena har medfört för henne, vilka åtgärder 

hon har vidtagit med anledning av kommunens markarbeten samt 

hur hon har påverkats av tvisten med bygg- och miljönämnden 

och av preskriptionsinträdet. Förhöret åberopas till styrkande av 

- att preskriptionsinträdet utgjorde en oproportionerlig 

begränsning av Marie-Louise Grettves rätt till 

domstolsprövning samt, 

- att den yrkade ersättningen för ideell skada är skälig med 

hänsyn till de negativa känslor i form av stress, maktlöshet 

och frustration som Marie-Louise Grettve har upplevt på 

grund av preskriptionsinträdet. 

 

Som ovan, 

Elsa Haggård  Alexander Ottosson      

Henrietta Cahn  Emanuel Klerfelt Johansson 

 


