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

Marie-Louise Grettve har fått möjlighet att bemöta vad staten har anfört i 

sitt yttrande den 17 oktober 2022 (aktbilaga 35). Med anledning av detta får 

Marie-Louise Grettve anföra följande. 

1 INLEDNING 

1.1 Staten har i sitt yttrande efterfrågat ytterligare förtydliganden av 

Marie-Louise Grettves talan. Hon gör därför sådana 

förtydliganden i avsnitt 2 nedan. Marie-Louise Grettve bemöter 

vidare statens påstående om att preskriptionsinträdet har utgjort 

en tillåten begränsning av Marie-Louise Grettves rätt till 

domstolsprövning i avsnitt 3. 

1.2 Marie-Louise Grettve vill återigen betona vikten av att det här 

målet inte tyngs av frågor som har varit eller skulle ha varit av 

betydelse i den rättsprocess som avsåg Bygg- och miljönämnden i 

Salems kommuns beslut att inte vidta några åtgärder med 

anledning av anmälda markarbeten, men som saknar betydelse för 
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frågan om hennes rätt till domstolsprövning har överträtts (se t.ex. 

avsnitt 2.2 och 2.3, samt avsnitt 2.6 nedan). 

2 EFTERFRÅGADE FÖRTYDLIGANDEN 

2.1 Staten anser att det måste göras skillnad på å ena sidan arbeten 

som har avsett vatten och avlopp och å andra sidan arbeten som 

har syftat till att förbättra vägbanan (se statens yttrande, aktbilaga 

35, stycke 6). Staten önskar därför att Marie-Louise Grettve 

förtydligar vilka arbeten hon syftar på i sitt senaste yttrande och 

på vilket sätt arbetena har varit rättsstridiga (se statens yttrande, 

aktbilaga 35, stycke 7).  

2.2 Marie-Louise Grettve ställer sig frågande till betydelsen av 

distinktionen mellan olika åtgärder av det här slaget när det ska 

prövas om hennes rätt till domstolsprövning har överträtts. Med 

arbeten avser Marie-Louise Grettve de arbeten som har utmynnat 

i att vägen har höjts, och hon menar att arbetena har varit 

rättsstridiga eftersom de utförts utan erforderligt marklov. Det är 

alltså mot den olovliga markhöjningen som Marie-Louise Grettve 

har velat utverka ett rättelseföreläggande. Huruvida höjningen har 

skett som en del av VA-arbetena, förbättringsåtgärderna eller 

både och spelar i det här sammanhanget ingen roll. Staten verkar 

dock mena att detta har betydelse för vem ett rättelseföreläggande 

skulle ha riktats mot (se statens yttrande, aktbilaga 35, styckena 

11–14).  

2.3 Vem som har varit rätt mottagare av ett rättelseföreläggande var 

en av de frågor som skulle ha avgjorts slutligt inom ramen för 

rättsprocessen avseende Bygg- och miljönämnden i Salems 

kommuns beslut att inte vidta åtgärder till följd av Marie-Louise 
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Grettves anmälan om utförda markarbeten. Frågan är däremot 

inte av betydelse eller föremål för prövning i det här målet. 

Marie-Louise Grettve vill dock påpeka att ett rättelseföreläggande 

enligt 10 kap. 14 § äldre plan- och bygglagen (1987:10, ÄPBL) 

ska riktas mot ägaren av den fastighet, byggnad eller anläggning 

som frågan gäller. Det är därvid inte av betydelse vem som har 

varit beställare av, utförare av eller bekostat vissa åtgärder. 

2.4 Staten konstaterar att Marie-Louise Grettve har anfört att hennes 

infart rent fysiskt inte längre kunde användas efter vägarbetena, 

men också att hon inte själv kunnat återställa infarten. Staten 

efterfrågar därför ett förtydligande av vad som görs gällande i 

detta avseende (se statens yttrande, aktbilaga 35, stycke 9).  

2.5 Det är riktigt att skrivningarna i fråga inte har samma innebörd. 

Den förstnämnda (att infarten ”rent fysiskt inte längre kunde 

användas” efter vägarbetena) klargör att det var vägarbetena och 

höjningen av marken som omintetgjorde Marie-Louise Grettves 

infart. Att hon dessutom inte har haft möjlighet att själv återställa 

infarten har framförts mot bakgrund av att staten inte anser sig 

kunna vitsorda att Marie-Louise Grettve genom preskriptionen 

blivit av med möjligheten att få sin infart återställd (se statens 

yttrande, aktbilaga 35, stycke 10).  

2.6 Marie-Louise Grettve vill dock återigen framhålla att frågan om 

hon själv kunnat åtgärda eller gottgöra överträdelsen på ett 

utomrättsligt sätt inte har relevans för frågan om 

preskriptionsinträdet har varit proportionerligt. Inte heller 

omfattningen av egendomsintrånget är avgörande för 

preskriptionsinträdets tillåtlighet (jfr. statens yttrande, aktbilaga 

35, stycke 10, samt Marie-Louise Grettves senaste yttrande, 
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aktbilaga 31, p. 2.13 och 2.17). Inom ramen för 

proportionalitetsbedömningen är den faktiska påverkan som 

markarbetena har haft på Marie-Louise Grettves fastighet av 

sekundär betydelse i förhållande till begränsningens menliga 

inverkan på hennes rättssäkerhet. Marie-Louise Grettves 

inställning är således att preskriptionsinträdet är 

oproportionerligt, oavsett omfattningen av egendomsintrånget. 

2.7 Tvistens direkta påverkan på Marie-Louise Grettves 

egendomsskydd är dock av betydelse för tillämpligheten av 

artikel 6 i Europakonventionen. Arbetenas och tvistens påverkan 

på hennes egendomsskydd kan också ha betydelse för det ideella 

skadeståndets storlek (jfr. statens yttrande, aktbilaga 35, stycke 

16). 

2.8 Staten anser vidare att Marie-Louise Grettve bör förtydliga om 

hon fortfarande gör gällande att preskriptionsregeln i 10 kap. 27 § 

ÄPBL kan ha ett berättigande i förhållande till enskilda men inte 

det allmänna (se statens yttrande, aktbilaga 35, stycke 15). 

2.9 Marie-Louise Grettve gör inte längre gällande att 

preskriptionsfristen i 10 kap. 27 § ÄPBL helt saknar legitimt 

syfte. Preskriptionen kan dock inte vara proportionerlig under 

sådana omständigheter som föreligger i Marie-Louise Grettves 

fall, dvs. när en talan om ett rättelseföreläggande har inletts inom 

fristen. Detta gäller oavsett om den potentiella mottagaren av 

föreläggandet är en enskild eller det allmänna. 
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3 PRESKRIPTIONSINTRÄDET HAR INTE VARIT 

PROPORTIONERLIGT 

3.1 Staten anser att Marie-Louise Grettve närmare bör ange vilka 

omständigheter som hon menar har medfört att 

preskriptionsinträdet har varit oproportionerligt (se statens 

yttrande, aktbilaga 35, stycke 17). 

3.2 Marie-Louise Grettve har i stämningsansökan och i sitt senaste 

yttrande redogjort för sin inställning, nämligen att begränsningen 

av hennes rätt till domstolsprövning inte har varit proportionerlig 

eftersom den inte har varit rättssäker och förutsebar. 

3.3 Rätten till domstolsprövning har genom preskriptionsinträdet 

blivit beroende av omständigheter utom Marie-Louise Grettves 

kontroll. När Marie-Louise Grettve väl tagit initiativ till en 

rättslig prövning kan hon nämligen inte själv kontrollera 

förfarandet och huruvida det kommer att avslutas innan 

preskriptionsfristen löper ut. En sådan ordning lever inte upp till 

de krav på rättssäkerhet och förutsebarhet som ställs enligt artikel 

6.1 i Europakonventionen, vilket också har bekräftats i målet 

Vrbica v. Croatia, no. 32540/05, 1 April 2010.  

3.4 Europadomstolen konstaterar att en sådan ordning allvarligt hotar 

rättssäkerheten och är oförenlig med grundläggande rättsstatliga 

principer. En sådan ordning skulle bland annat kunna leda till att 

preskription inträder på grund av fördröjningar i målets 

handläggning som inte är hänförliga till den enskilde (se Vrbica v. 

Croatia, no. 32540/05, § 55, 1 April 2010). Europadomstolens 

resonemang är direkt överförbart på Marie-Louise Grettves 

situation. Begränsningen av Marie-Louise Grettves rätt till 
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domstolsprövning är därmed redan på denna grund 

oproportionerlig. 

3.5 Marie-Louise Grettve har vidgått att det kan finnas legitima 

syften som kan motivera preskriptionsfristen i 10 kap. 27 § ÄPBL 

som sådan. Syftena kan till exempel vara att skydda svaranden 

mot inaktuella anspråk och förhindra att domstolen måste pröva 

händelser som ägt rum långt tillbaka i tiden med bevisning som 

inte är tillförlitlig eller fullständig som grund. Dessa syften kan 

dock inte göras gällande med någon särskild styrka när 

förhållandena som föreläggandet avser har kommit inför en 

rättslig prövning innan preskriptionsfristen har löpt ut.  

3.6 Så länge anspråket har framställts inom preskriptionsfristen kan 

anspråket rimligen inte anses som inaktuellt. När anspråket väl 

har kommit inför en domstols prövning bör det vidare vara upp 

till myndigheterna att se till att målet handläggs på ett sådant sätt 

att bevismedel inte hinner bli för gamla. 

3.7 Sammanfattningsvis är preskriptionsinträdet oproportionerligt 

redan på den grunden att begränsningen inte uppfyller kraven på 

förutsebarhet och rättssäkerhet. Därtill kan de syften som 

motiverar preskriptionsfristen i sig inte göras gällande med någon 

särskild styrka när det rättsliga förfarandet väl inletts inom 

preskriptionsfristen. Syftena står därmed inte i proportion till den 

nackdel som preskriptionsinträdet innebär för Marie-Louise 

Grettve. Begränsningen i Marie-Louise Grettves rätt till 

domstolsprövning kan därför inte rättfärdigas. 
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3.8 Preskriptionsinträdet kan inte motiveras av straffrättsliga 

principer eller av några av de omständigheter som staten 

anfört 

3.8.1 Staten har anfört att bestämmelsen i 10 kap. 27 § ÄPBL utgör en 

särskild typ av preskription, och att ledning för tillämpning av 

den bör sökas i vad som gäller för byggsanktionsavgifter och de 

principer som utvecklats inom straffrätten för bedömning av 

preskriptionsfrågor (se statens yttrande, aktbilaga 35, stycke 19). 

3.8.2 Staten har i den delen hänvisat till ett förarbetsuttalande. Marie-

Louise Grettve kan konstatera att den text som staten har hänvisat 

till är en del av Lagrådets remissyttrande avseende lagförslaget. 

Det framgår vidare av texten i fråga, i motsats till vad staten tycks 

mena, att det enligt Lagrådet bör vara möjligt att avbryta 

preskriptionstiden när det gäller rättelseförelägganden (se prop. 

1975/76:164 s. 264). Principer som utvecklats inom straffrätten är 

enligt Lagrådet bara tänkta att ge ledning vid bedömning av 

preskriptionsfrågor avseende byggnadsavgifter (numera 

byggsanktionsavgifter) och tilläggsavgifter (se prop. 1975/76:164 

s. 263). 

3.8.3 Det finns alltså inte något stöd i dessa förarbetsuttalanden för att 

straffrättsliga principer ska vara vägledande vid tillämpning av 

10 kap. 27 § ÄPBL.  

3.8.4 Redan mot bakgrund av detta framstår det enligt Marie-Louise 

Grettve som irrelevant att i det här målet, som handlar om den 

aktuella preskriptionsregelns förenlighet med 

Europakonventionen, söka ledning i straffrättsliga principer för 

bedömning av preskriptionsfrågor. 
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3.8.5 Staten har även hänvisat till 35 kap. 6 § brottsbalken och gjort 

gällande att de motiv som uppbär den regeln, som att intresset att 

beivra brott och möjligheterna att föra bevisning avtar ju längre 

tid som förflutit från brottet, är av betydelse även beträffande 10 

kap. 27 § ÄPBL (se statens yttrande, aktbilaga 35, stycke 20). 

3.8.6 Att det kan uppstå praktiska svårigheter i bevishänseende för 

både parter och domstolar över tid är något som har bäring på 

tvister av alla slag och kan därför inte i sig motivera en 

tillämpning av straffrättsliga principer i det här målet.  

3.8.7 Vidare bör det beaktas att motiven bakom straffrättslig 

preskription till stor del grundar sig på att den som döms för ett 

brott riskerar att få sin tillvaro raserad. Att vara dömd för ett brott 

är i stor utsträckning stigmatiserande och kan påverka 

förutsättningarna i såväl arbetslivet som sociala sammanhang. 

Verkningarna av ett rättelseföreläggande är i de här avseendena 

inte jämförbara med verkningarna av en brottmålsdom. De starka 

humanitära skäl som motiverar straffrättslig preskription 

aktualiseras därför inte på samma sätt när det gäller preskription 

av rättelseförelägganden enligt ÄPBL. 

3.8.8 De allvarliga konsekvenserna av en brottmålsdom gör också att 

kraven på en rättvis rättegång, och möjligheten att kunna försvara 

sig på ett effektivt sätt, är särskilt högt ställda. Det kan leda till 

betydande nackdelar och rättsförluster för en misstänkt om 

bevisning i en brottmålsprocess som förs mot denne många år 

efter att den påstådda gärningen begicks blir utdaterad eller 

mindre tillförlitlig. Utfärdandet av ett rättelseföreläggande kräver 

däremot inte en bedömning av personlig skuld på motsvarande 

sätt som inom ramen för en straffrättslig process. Inte heller i 
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detta hänseende är det därför motiverat att tillämpa straffrättsliga 

principer om preskription. 

3.8.9 Andra hänsyn bakom straffrättslig preskription, som att en 

brottmålsprocess som inleds efter många år kan vara mycket 

uppslitande för de drabbade, kan inte heller anses tillämpliga på 

situationen med rättelseförelägganden (jfr. SOU 2021:90 s. 114 

f.). 

3.8.10 Marie-Louise Grettve vidhåller därmed sammanfattningsvis att 

den absoluta preskription som finns inom straffrätten uppbärs av 

överväganden som inte gör sig gällande i det här målet. 

3.8.11 Det kan också noteras att det i alla andra civilrättsliga och 

förvaltningsrättsliga processer där rättssystemet föreskriver en 

preskriptionsfrist anses förenligt med preskriptionsreglernas 

syften att en prövning sker även efter att fristen har löpt ut, så 

länge det rättsliga förfarandet har inletts innan dess. Den 

uppräkning av preskriptionsregler som finns i Marie-Louise 

Grettves senaste yttrande illustrerar den princip som finns i det 

svenska rättssystemet och som innebär att preskriptionsfrister på 

civilrättens och förvaltningsrättens område kan avbrytas genom 

inledandet av ett rättsligt förfarande (jfr. statens yttrande, 

aktbilaga 35, stycke 24). 

3.8.12 Staten anser vidare att en jämförelse kan göras med 

hävdeinstitutet i 16 kap. jordabalken (se statens yttrande, 

aktbilaga 35, stycke 21). Marie-Louise Grettve noterar att 

bestämmelserna i 16 kap. jordabalken är utformade som 

talefrister och inte en absolut preskriptionsfrist, vilket innebär att 

angivna frister bryts vid inledandet av ett rättsligt förfarande. En 
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jämförelse borde således tala för att fristen i 10 kap. 27 § ÄPBL 

också ska avbrytas vid inledandet av ett rättsligt förfarande.  

3.8.13 Det kan avslutningsvis konstateras att frågan om 

preskriptionsregeln i 10 kap. 27 § ÄPBL, som numera har en 

motsvarighet i 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), är 

proportionerlig i Europakonventionens mening inte tidigare har 

ställts på sin spets (jfr. vad staten har anfört i sitt yttrande, 

aktbilaga 35, stycke 22 och 25). 

3.8.14 Varken vid införandet av preskriptionsregeln i 10 kap. 27 § 

ÄPBL eller vid domstolarnas tillämpning av bestämmelsen har 

det uppmärksammats att en absolut preskription kan utgöra en 

otillåten begränsning av rätten till domstolsprövning enligt artikel 

6.1 i Europakonventionen. Vad staten har anfört i den här delen 

kan därför inte tas till intäkt för att begränsningen av Marie-

Louise Grettves rätt till domstolsprövning har varit 

proportionerlig. 

 

Som ovan, 

Elsa Haggård   Henrietta Cahn 

   

 


