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Med anledning av tingsrättens föreläggande yttrar sig staten enligt 
följande. 
 
Hänvisningar i texten nedan avser Marie-Louise Grettves senaste 
yttrande, aktbil. 31, om inte annat anges. 
 
STATENS INSTÄLLNING OCH BESTRIDANDEGRUNDER  
 

1 I det senaste yttrandet har Marie-Louise Grettve förtydligat att påstådd 
överträdelse av hennes rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i 
Europakonventionen har utgjorts av länsstyrelsens beslut och mark- och 
miljödomstolarnas domar (i enlighet med vad staten har angett i svaro-
målet p. 25) samt justerat grunden för käromålet i enlighet med detta. 
Vidare har Marie-Louise Grettve förtydligat att hon inte längre gör 
gällande att hennes rättigheter enligt artikel 13 i Europakonventionen 
har överträtts.  

 
2 Det anförda påverkar inte statens inställning i målet.  

 
3 Staten vidhåller de grunder som anförts i svaromålet i fråga om påstådd 

överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen och, ifall tingsrätten 
skulle anse att en överträdelse av artikel 6.1 har skett, vad som bör anses 
utgöra tillräcklig gottgörelse.  

 
VAD TVISTEN MELLAN MARIE-LOUISE GRETTVE OCH 
SALEMS KOMMUN HANDLAT OM  

 
Parternas beskrivning av tvisten 

 
4 Marie-Louise Grettve har bekräftat att tvisten mellan henne och Salems 

kommun kan beskrivas i enlighet med vad staten har angett i svaromålet 
(p. 56). Där anges: 
 
”Tvisten har handlat om huruvida kommunen ska ingripa, genom ett 
rättelseförläggande enligt 10 kap. 14 § ÄPBL, mot åtgärder som påstås 
ha vidtagits utan marklov trots att sådant lov krävts.”  
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5 Tvisten har alltså handlat om en eventuellt förekommande marklovsplikt 
och Marie-Louise Grettves möjligheter att utverka ett rättelseföre-
läggande avseende påstådd markhöjning på och intill hennes fastighet 
inom ramen för det administrativa förfarande som initierades hos kom-
munen genom hennes tillsynsanmälan (svaromålet p. 56 och not 15). 
Tvisten har däremot inte handlat om intrång eller begränsningar i Marie-
Louise Grettves äganderätt. 
 
Markarbetena och deras påstådda konsekvenser för Marie-Louise 
Grettves infart  
 

6 Staten har i svaromålet skiljt på å ena sidan arbeten med utbyggnaden av 
kommunalt VA i området kring Marie-Louise Grettves fastigheter och å 
andra sidan de förbättringsåtgärder som utförts på den enskilda vägen i 
samma område. En anledning till detta är att arbetena har haft olika be-
ställare. Staten har också lämnat in utredning som visar bl.a. att förbätt-
ringsåtgärderna på den enskilda vägen inte var beställda av kommunen 
(se svaromålet p. 12 och bilagorna C och D). En andra anledning är att 
arbetet med VA-utbyggnaden inte kan ha föranlett påstådd markhöjning 
eftersom det arbetet endast avser nedläggning av VA-ledningar och inte 
uppbyggnad av någon anläggning. Marie-Louise Grettve har dock inte 
kommenterat svaromålet i detta avseende.  

 
7 I sitt senaste yttrande har Marie-Louise Grettve fortsatt att behandla 

arbetena utan inbördes åtskillnad, hon hänvisar där bl.a. till ”kommun-
ens markarbeten”, att ”de omtvistade åtgärderna har utförts av kom-
munen” och att ”kommunen på ett rättsstridigt sätt har utfört arbeten på 
och i anslutning till hennes fastighet” (p. 2.3, 2.12 och 2.13). Hon bör 
därför precisera vilka arbeten som avses i yttrandet. Hon bör också 
förtydliga på vilket sätt hon menar att arbetena har varit rättsstridiga, 
dvs. om det är hennes uppfattning i frågan om lovplikt eller något annat 
förhållande som hon syftar på.  

 
8 Mot denna bakgrund är det heller inte helt klart för staten om parterna 

har samma uppfattning om vilka åtgärder som tvisten mellan käranden 
och Salems kommun handlat om eller, annorlunda uttryckt, vilka 
åtgärder som ett presumtivt rättelseföreläggande hade träffat. Statens 
uppfattning är att ett sådant föreläggande enbart hade träffat förbätt-
ringsåtgärderna, vilka kommunen alltså varken har beställt, bekostat 
eller utfört. 
 

9 På samma tema konstaterar staten att Marie-Louise Grettve tidigare har 
anfört (stämningsansökan p. 4.2) att infarten till ”rent 
fysiskt inte längre kunde användas” efter vägarbetena på och intill 
hennes fastighet, medan hon nu har anfört (p. 2.10 och 2.12) att det inte 
varit möjligt för henne att ”själv […] åtgärda slänten och återställa in-
farten” eller ”på egen hand återskapa en funktionellt och estetiskt lik-
värdig infart”. Det senare anförda har enligt statens mening inte samma 
innebörd som det som anfördes i stämningsansökan. Staten efterfrågar 
därför ett förtydligande av vad som görs gällande i detta avseende. 
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10 Under alla förhållanden vidhåller staten att det inte framgår av någon 

utredning i målet att Marie-Louise Grettve, genom den preskription som 
inträtt, har blivit av med möjligheten att få sin infart återställd eller att 
preskriptionen påverkat hennes möjlighet att ta infart över 

, erhålla slutbevis och slutbesked, eller värdet på hennes fastighet. 
 

Kommunen som presumtiv mottagare av rättelseföreläggandet 
 

11 Staten finner skäl att bemöta det som Marie-Louise Grettve har anfört 
om att hon ”inte [kan] se att ett rättelseföreläggande hade kunnat riktas 
mot någon annan än kommunen i detta fall” (p. 2.3). 

 
12 Staten har redogjort för vilka ett presumtivt rättelseföreläggande hade 

kunnat riktas mot och godtagit att kommunen – liksom Marie-Louise 
Grettve i hennes egenskap av ägare till – vore en av flera 
möjliga mottagare av ett sådant föreläggande (svaromålet p. 50, 58 och 
69–71).  

 
13 Det förhållandet att det vore möjligt att rikta ett presumtivt rättelseföre-

läggande mot kommunen innebär dock inte att det också vore lämpligt.  
 

14 Som staten redan framhållit har kommunen varken beställt, bekostat 
eller utfört förbättringsåtgärderna på den enskilda vägen, vilka är de 
arbeten som kan ha föranlett markens påstådda höjning. Dessa åtgärder 
har i stället beställts och, till ett ansenligt belopp, bekostats av enskilda. 
Det förhållandet att så har skett utan att någon gemensamhetsanläggning 
bildats, med ansvar för vägens drift och underhåll, har lett till den kom-
plicerade situation som nu har uppstått, i vilken det är osäkert om kom-
munen kunnat förfoga över de massor som tillförts den enskilda vägen. 

 
PRESKRIPTIONSINTRÄDET UTGÖR EN TILLÅTEN 
BEGRÄNSNING AV MARIE-LOUISE GRETTVES RÄTT TILL 
DOMSTOLSPRÖVNING  
 
Marie-Louise Grettve bör förtydliga sin talan 

 
15 Marie-Louise Grettve gör inte längre gällande att preskription enligt 

10 kap. 27 § ÄPBL helt saknar ett legitimt syfte (p. 1.11). Hon har även 
vidgått att ett rättelseföreläggande som riktas mot kommunen kan få 
följdverkningar för andra parter (p. 2.4). Marie-Louise Grettve bör 
därför förtydliga om detta innebär någon ändring av det hon anfört om 
att preskriptionsregeln kan ha ett berättigande i förhållande till enskilda 
men inte det allmänna (stämningsansökan p. 5.3.5 och 5.3.6).  
 

16 Marie-Louise Grettve har också anfört att preskriptionsinträdet är 
oproportionerligt oberoende av i vilken utsträckning kommunens mark-
arbeten faktiskt har påverkat hennes egendom (p. 2.13). Hon har vidare 
gjort gällande att det som staten har anfört om hennes valda angreppssätt 
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och andra möjligheter för henne att begränsa den uppkomna situationens 
påverkan på hennes egendom saknar relevans i målet (p. 2.6, 2.14 och 
2.17). En inte obetydlig del av stämningsansökan och det senaste yttran-
det ägnas dock åt att beskriva vad Marie-Louise Grettve menar är de 
negativa konsekvenser som drabbat hennes egendom till följd av mark-
arbeten hon påstår att kommunen har utfört. Något hon numera även 
avser att åberopa bevisning om (p. 3.1).  

 
17 Mot denna bakgrund bör Marie-Louise Grettve närmare ange vilka om-

ständigheter som hon menar har medfört att preskriptionsinträdet varit 
oproportionerligt samt klargöra vilken betydelse hon anser att det som 
anförts om markarbetena och deras påstådda konsekvenser har för 
frågan i målet, dvs. om preskriptionsinträdet har utgjort en legitim och 
proportionerlig begränsning av kärandens rätt till domstolsprövning. 
 
Ändamålen med preskriptionsbestämmelsen 

 
18 Bestämmelsen i 10 kap. 27 § ÄPBL infördes av hänsyn till fastighets-

ägare och med beaktande av omsättningsintresset. I de avgöranden från 
högsta instans där bestämmelsen hittills har tillämpats har fristen tolkats 
som absolut, till skydd för enskilda fastighetsägare (RÅ 82 2:61 och 
NJA 2010 s. 96). I förarbetena till ÄPBL:s föregångare uttrycks att det 
”för sådana fall då en olovligt vidtagen åtgärd upptäcks på staten, lands-
tingskommun eller kommun tillhörig egendom […] saknas […] anled-
ning att ha särbestämmelser” (prop. 1975/76:164 s. 59). Något som talar 
för att lagstiftaren avsett en annorlunda tillämpning av bestämmelsen 
bara för att det är det allmänna som äger fastigheten eller anläggningen 
har således inte framkommit.  

 
19 Bestämmelsen i 10 kap. 27 § ÄPBL utgör en särskild typ av preskrip-

tion. Staten anser visserligen att Europadomstolens praxis när det gäller 
preskriptionsfrister och rätten till domstolsprövning har relevans i detta 
fall, men anser i övrigt att försiktighet bör iakttas vid jämförelser med 
preskription av anspråk på pengar (jfr p. 2.9 i Marie-Louise Grettves 
senaste yttrande). I äldre förarbeten till bestämmelsen hänvisas, i fråga 
om preskriptionstiden, till att ledning bör sökas i vad som gäller för 
byggnadsavgifter (numera byggsanktionsavgift; ett straff i Europa-
konventionens mening, se MÖD 2020:31) och de principer som utveck-
lats inom straffrätten för bedömning av preskriptionsfrågor (prop. 
1975/76:164 s. 263 f.).  

 
20 I motiven till bestämmelsen om absoluta preskriptionstider i 35 kap. 6 § 

brottsbalken anges bl.a. att intresset ur såväl individual- som allmänpre-
ventiv synpunkt att beivra (bagatellartade) brott rimligen avtar ju längre 
tid som förflutit. Dessutom anförs att lagföring är förenat med praktiska 
svårigheter, inte minst i bevishänseende, för både parter och domstolar 
när det förflutit lång tid sedan brottet (NJA II 1971:16 s. 741 och NJA II 
1971:114 s. 35). Samma motiv gör sig i högsta grad gällande även 
beträffande 10 kap. 27 § ÄBPL.  

 



5 

21 De motiv som i övrigt ligger bakom preskriptionsbestämmelsen i ÄPBL 
kan inte sägas vara främmande för civilrätten. Preskriptionsbestämmel-
ser syftar över lag till att skydda omsättningsintresset. Vidare kan en 
jämförelse göras med det närbesläktade hävdeinstitutet i 16 kap. jorda-
balken, vars främsta syfte – likt ändamålen med bestämmelsen i 10 kap. 
27 § ÄPBL – är att undanröja ovisshet om rättsläget och skapa trygghet i 
äganderättsförhållandena.  

 
22 De motiv som bär upp bestämmelsen i 10 kap. 27 § ÄPBL är således väl 

förankrade i svensk rättsordning och förenliga med Europadomstolens 
praxis i fråga om legitima begränsningar av enskildas rätt till domstols-
prövning. Preskriptionsbestämmelsen tillämpas dessutom fortfarande 
och motsvaras i alla här relevanta avseenden av 11 kap. 20 § andra 
stycket nya plan- och bygglagen (2010:900). Bestämmelsens tillämp-
ning i Marie-Louise Grettves fall har även av dessa anledningar varit 
proportionerlig.  

 
Preskriptionsbestämmelsens innebörd har hela tiden varit till-
gänglig för käranden 

 
23 I det senaste yttrandet har Marie-Louise Grettve vitsordat att hon känt 

till preskriptionsbestämmelsen i 10 kap. 27 § ÄPBL (p. 2.8).  
 

24 För tydlighets skull gör staten inte gällande att det av själva preskrip-
tionsbestämmelsen framgår att preskriptionsavbrott inte är möjligt. Det 
framgår dock inte heller av bestämmelsen, eller den relevanta lagstift-
ningen i övrigt, att preskriptionsavbrott kan ske. Det finns därmed en 
betydelsefull skillnad mellan å ena sidan preskriptionsregeln i ÄPBL 
och å andra sidan de övriga bestämmelser om preskription som Marie-
Louise Grettve har hänvisat till (p. 2.9) och av vilka det framgår att det 
är möjligt att avbryta preskriptionen. 

 
25 Enligt staten ledde också Högsta förvaltningsdomstolens (dåvarande 

Regeringsrätten) avgörande i rättsfallet RÅ 82 2:61 till att rättsläget 
klargjordes beträffande möjligheten till preskriptionsavbrott. Det av-
görandet bekräftades senare genom Högsta domstolens avgörande i 
rättsfallet NJA 2010 s. 96. Dessa rättskällor har varit tillgängliga för 
Marie-Louise Grettve, i vart fall genom ombud.  

 
ÖVRIGT 
 

26 kommer att avsluta sin anställning hos Justitiekanslern. 
Föredraganden är nytt medombud i målet. Fullmakt 
ges in inom kort.  
 
På Justitiekanslerns vägnar 
 
 

 


