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Högsta förvaltningsdomstolen 
Box 2293 
103 17 Stockholm 
 
Mål nr 6184-19, Bered Enhet 4 

 

 

Postadress: 171 94  SOLNA  Telefon: 0771-567 567     
Mejl via "Kontakta oss" på www.skatteverket.se 

 

Klagande:  Skatteverket 

Motpart:   

Överklagat beslut: Kammarrättens i Stockholms dom den 28 oktober 2019 i mål nr 
  782-19 

Saken:  Byte av efternamn, rättegångskostnader 

_______________________________________________________________________ 

Skatteverket har getts tillfälle att yttra sig över aktbilaga 25 i vilken  precisera 
sitt yrkande om ersättning för sina rättegångskostnader (60 250 kr) och grunderna därtill. 
Med anledning härav vill Skatteverket anföra följande.  

Skatteverkets inställning till yrkandet 

Skatteverket, som alltjämt bestrider yrkandet, anser att det i första hand ska avvisas. Om 
Högsta förvaltningsdomstolen finner att yrkandet kan prövas, anser Skatteverket i andra 
hand, att det ska avslås eller, i tredje hand, att ersättning begränsas till högst 
25 000 kr. 

Skälen för avvisning 

Sedan länge gäller inom förvaltningsrätten att den enskilde själv får stå för sina kostnader 
som han eller hon ådrar sig i olika förvaltningsärenden. Detta gäller även i 
förvaltningsprocessen. Den enskilde får således själv stå för sina rättegångskostnader och det 
oavsett utgången i målet. 

För att denna oskrivna regel ska frångås bör det krävs ett klart och tydligt författningsstöd, 
vilket framgår bl.a. av HFD 2020 not. 47. I det målet avvisade Högsta domstolen 
ersättningsyrkandet med motiveringen att det saknades laglig grund för att medge ersättning 
för rättegångskostnader i mål om strafftidsberäkning. 

 anser att ett sådant författningsstöd finns i 2 kap. 11 § andra stycket 
regeringsformen (RF) samt i viss mån i art. 6 europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonvention) och art. 
47(2) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s 
rättighetsstadga). Skatteverket delar inte den uppfattningen. 

HÖGSTA FÖRVALTNINGS- 
DOMSTOLEN 
Bered Enhet 4 
 
INKOM: 2021-08-20 
MÅLNR: 6184-19 
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Ordalydelsen i 2 kap. 11 § andra stycket RF som endast föreskriver att ”en rättegång ska 
genomföras rättvist och inom skälig tid”, kan inte anses skapa en generell rätt till ersättning 
för rättegångskostnader i förvaltningsprocessen. 

Någon rätt till ersättning kan heller inte utläsas ur förarbetena utan bestämmelse verkar mer 
ta sikte på en rättssäker processuell gång. Av författningskommentaren framgår följande: 

Bestämmelsen kompletterar andra bestämmelser i regeringsformen som har till 
huvudsakligt ändamål att säkerställa en rättssäker domstolsprocess, t.ex. kravet på 
förhandlingsoffentlighet i samma paragraf och kravet på saklighet i 1 kap. 9 §. I kravet 
på en rättvis rättegång ligger en rad processuella rättigheter som i materiellt hänseende 
redan är fastslagna i den svenska processordningen. Rättssäkerhetskraven innefattar 
bl.a. en grundläggande rätt för en part att bli hörd inför domstolen, ett krav på att 
parterna ska vara likställda i ett kontradiktoriskt förfarande och att domstolen är både 
opartisk och oavhängig. Ändringen innebär inte någon ändring i sak. Inte heller kravet 
att rättegången ska genomföras inom skälig tid innebär någon ändring i sak. Kravet att 
en rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid ska inte kunna inskränkas. 
Bestämmelsen ska även gälla för andra än svenska medborgare här i riket (prop. 
2009/10:80 s. 252). 

Mot bakgrund av att någon rätt till ersättning inte nämns och då bestämmelsen inte ”innebär 
någon ändring i sak” kan lagstiftarens syfte inte ha varit att införa en rätt till ersättning för 
rättegångskostnader i förvaltningsprocessen. Särskilt som lagstiftaren under flera decennier 
har haft inställningen att det inte finns en generell rätt till ersättning för rättegångskostnader i 
förvaltningsprocessen. 

Kan bestämmelsen i 2 kap. 11 § andra stycket RF tolkad i ljuset av Europakonventionen och 
EU:s rättighetsstadga skapa en rätt till ersättning för rättegångskostnader i 
förvaltningsprocessen? För denna fråga är följande uttalanden i förarbetena av intresse: 

De grundläggande rättssäkerhetskrav som ställs upp i artikel 6 i fråga om rätten till en 
rättvis rättegång grundar sig på fundamentala rättsstatsprinciper som redan utgör del av 
svensk rätt. De kommer till uttryck bl.a. genom den ingående regleringen av 
processordningen samt av avgöranden från de högsta domstolarna. Mot denna 
bakgrund kan det övervägas om inte fler av dessa principer borde komma till direkt 
uttryck i grundlag. Hovrätten över Skåne och Blekinge anser t.ex. att det kan 
ifrågasättas om inte rätten till en rättvis rättegång borde utformas helt i enlighet med 
motsvarande bestämmelse i Europakonventionen. Även JK menar att fler av de 
principer som framgår av artikel 6.1 borde ges uttryckligt grundlagsskydd. Enligt 
regeringens mening finns det emellertid skäl som talar mot en sådan mer 
genomgripande reglering.  

Vid utformningen av en ny bestämmelse i 2 kap. RF är det nödvändigt att utgå från den 
uppbyggnad som fri- och rättighetsskyddet för närvarande har i regeringsformen. 
Flertalet bestämmelser är utformade som ett skydd för enskilda mot ingrepp från det 
allmännas sida. Skyddets räckvidd bestäms ytterst av de förutsättningar som gäller för 
när och hur inskränkningar i fri- och rättigheterna får göras. 
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Från konstitutionell synpunkt framstår det som mindre lämpligt att i hög grad knyta 
såväl ordalydelsen som tillämpningen av en ny grundlagsbestämmelse till en specifik 
bestämmelse i Europakonventionen och den praxis som fortlöpande utvecklas av 
Europadomstolen. Europadomstolen meddelar varje år åtskilliga domar av betydelse 
för tolkningen av bestämmelserna i artikel 6. Som Regeringsrättens och Högsta 
domstolens ledamöter påpekar är avgörandena inte alltid lätta att tolka. 

Det händer även att Europadomstolen ändrar sin tidigare praxis. Om 
Europadomstolens praxis rörande artikel 6 i sin helhet anses utgöra grundläggande 
tolkningsdata vid tillämpningen av den nya grundlagsbestämmelsen skulle utvecklingen 
av Europadomstolens praxis, som ledamöterna i de högsta domstolarna framhåller, 
kunna leda till att grundlagsbestämmelsen får en helt annan innebörd än vad som 
kunnat förutses och vad som varit avsett vid dess tillkomst. Även om 
Europadomstolens domar påverkar innehållet i konventionen och därmed även får 
betydelse både för Sveriges folkrättsliga förpliktelser och indirekt för innehållet i vanlig 
lag bör domstolens framtida praxis inte utan vidare påverka innehållet i svensk 
grundlag. Regeringen delar således Regeringsrättens ledamöters uppfattning att en ny 
grundlagsbestämmelse bör ges en självständig betydelse i förhållande till konventionen. 
Regeringen instämmer vidare i Högsta domstolens ledamöters uppfattning att praxis 
från Europadomstolen, som tillkommer efter det att den nya grundlagsbestämmelsen 
har antagits och som inte kunnat förutses av lagstiftaren i samband med 
grundlagsändringen, inte bör tolkas in i bestämmelsen. 

De skilda rättssäkerhetsgarantier som traditionellt anses knutna till ett rättvist 
domstolsförfarande i såväl civilmål och brottmål som förvaltningsmål sammanfattas 
enligt regeringens mening bäst med just det uttryck som utredningen föreslår: en rättvis 
rättegång. Som utredningen framhåller innefattar principerna för en sådan rättegång 
bl.a. en rätt för en part att bli hörd inför domstolen och därmed få möjlighet att lägga 
fram sin sak. Av grundläggande betydelse är vidare att förfarandet är kontradiktoriskt 
och att parterna är likställda i processen. Vidare måste det finnas en processordning av 
vilken det går att utläsa vilka regler för förfarandet som tillämpas. Dessa grundläggande 
principer innefattar enligt praxis även bl.a. en rätt att förhöra vittnen, att ta del av 
utredningen, att få tillfälle att yttra sig över all utredning i ett mål, att få tillgång till 
tolkning och översättning och en rätt att delges stämning och kallelse till förhandling i 
domstol. Även andra moment kan ingå i förfarandet för att det ska framstå som rättvist. 
Alla rättigheter är emellertid inte undantagslösa. Till exempel kan rätten att förhöra ett 
vittne i viss utsträckning begränsas. Rätten till muntlighet kan också i viss utsträckning 
begränsas. Regeringen anser mot denna bakgrund att det av utredningen föreslagna 
uttrycket väl fångar de grundläggande principer som är av sådan betydelse att de bör bli 
föremål för ett grundlagsskydd (prop. 2009/10:80 s. 159 f). 

Av förarbetena kan alltså utläsas följande. Till skillnad från vissa remissinstanser så var 
lagstiftaren inte beredd att ge uttryckligt grundlagsskydd till alla rättigheter som följer av 
artikel 6.1 Europakonventionen. Från konstitutionell synpunkt var det även mindre lämpligt 
att knyta en grundlagsbestämmelse till Europakonventionen och den praxis som fortlöpande 
utvecklas av Europadomstolen. Om Europadomstolens praxis skulle anses utgöra 
tolkningsdata vid tillämpningen av grundlagsbestämmelsen skulle detta kunna leda till att 
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grundlagsbestämmelsen får en helt annan innebörd än vad som kunnat förutses och vad 
som varit avsett vid dess tillkomst. Lagstiftaren delade därför Högsta förvaltningsdomstolens 
ledamöters uppfattning att bestämmelsen skulle ges en självständig betydelse i förhållande 
till konventionen. Praxis från Europadomstolen som tillkommer efter det att den nya 
grundlagsbestämmelsen har antagits och som inte kunnat förutses av lagstiftaren i samband 
med grundlagsändringen bör heller inte tolkas in i bestämmelsen. 

Enligt Skatteverkets mening innebär förarbetsuttalandena att 2 kap. 11 § andra stycket RF 
inte kan tolkas i ljuset av Europakonventionen och unionsrätten för att på så sätt skapa en 
rätt till ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsprocessen.  

Även systematiska skäl talar emot en sådan tolkning. Förvaltningsprocessen bygger på 
tanken att förvaltningsdomstolarna i huvudsak ska överpröva vissa specifikt utpekade 
myndighetsbeslut. Vid denna prövning kan domstolarna antingen upphäva beslutet eller 
ändra beslutets innehåll. Förvaltningsdomstolarna har emellertid inte någon större 
prövningsram än vad myndigheten har haft genom den materiella lagstiftningen. 
Myndigheter kan inte fatta beslut om ersättning för ombudskostnader och ett yrkande om 
ersättning kan därför inte sägas ingå i prövningsramen i det överklagade beslutet. Det måste 
även anses vara främmande att myndigheten av förvaltningsdomstolarna skulle förpliktigas 
att ersätta motpartens rättegångskostnader. Att skapa en rätt till ersättning för 
rättegångskostnader i förvaltningsprocessen utan uttryckligt lagstöd måste sägas gå emot 
hela systematiken i förvaltningsprocessen. 

Att via ändrad praxis införa en rätt till ersättning för rättegångskostnader i 
förvaltningsprocessen riskerar att skapa fler frågor än svar: 

x 2 kap. 11 § andra stycket RF är tillämplig på alla rättegångar i domstol, dvs. utan 
begränsning till mål rörande civila rättigheter och skyldigheter. Samtidigt måste en 
eventuell rätt till ersättning för rättegångskostnader anses ha sitt ursprung från artikel 
6 i Europakonventionen. Ska rätten till ersättning då begränsas till mål rörande civila 
rättigheter och skyldigheter eller ska det finnas rätt till ersättning i alla mål? 

x Ska någon central myndighet eller ska motparten betala ut ersättningen? Vad gäller 
om en kommun eller nämnd är motpart? I dagsläget betalar Domstolsverket ut 
ersättning till offentliga biträden i tvångsmål (LVU/LVM/LPT/LRV) oavsett 
motpart. I skattemål betalar Skatteverket ut ersättningen och medlen tas från 
Skatteverkets budget.  

x Finns det ett krav på att anspråket ska ha kommit in till den beslutande domstolen 
innan målet avgörs, eller går det att komma in med anspråket i efterhand eller i nästa 
instans?  

x Har det någon betydelse om vem som är ombud? Har det någon betydelse om 
ombudet har någon intressegemenskap eller är internt anställd hos klaganden? Kan 
t.ex. en god man eller boutredningsman agera ombud och få ersättning? 

x Inom skatteprocessen gäller t.ex. att ersättning inge ges för eget arbete (43 kap. 3 § 
SFL). Ska motsvarande gälla här? Eller ska en enskild person kunna få ersättning för 
egna kostnader och tidsspillan för att upprätta inlagor? 

x Måste det finnas en faktura eller krav på betalning från ombudet? 
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x Har det någon betydelse om ersättning även kan komma från annat håll, t.ex. 

rättsskydd från hemförsäkring? 
 

Enligt Skatteverkets mening är frågan om ersättning för rättegångskostnader i 
förvaltningsprocessen så komplex och kommer ha sådana enorma konsekvenser för 
förvaltningsprocessens cirka 500 olika måltyper att den måste utredas grundligt i en statlig 
utredning för att sedan bli föremål för ev. lagstiftningsåtgärder. Det är inte lämpligt att införa 
en generell rätt till ersättning genom en omtolkning av 2 kap. 11 § andra stycket RF, särskilt 
med tanke på lagstiftarens inställning.  

Samtidigt återstår det faktum att Sverige såsom konventionsstat och unionsstat är bunden att 
uppfylla de krav som följer av Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Om det av 
dessa rättsakter i vissa fall finns en rätt till ersättning för rättegångskostnader samtidigt som 
det inte finns laglig möjlighet för förvaltningsdomstolarna att medge sådan ersättning, bör 
det ha uppstått en skadeståndsskyldighet för staten. Relativt nyligen infördes bestämmelser i 
3 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207) för att komma tillrätta med dylika situationer (se 
prop. 2017/18:7).  

De enskilda som kan ha rätt till ersättning på grund av kraven som följer av 
Europakonventionen eller EU:s rättighetsstadga bör därmed ha möjlighet att få ersättning 
för rättegångskostnader genom att väcka en skadeståndstalan mot staten i allmän domstol. 
En skadeståndstalan har av Europadomstolen ansetts vara ett tillräckligt rättsmedel för att 
gottgöra överträdelser av Europakonventionen (se t.ex. prop. 2017/18:7 s. 14 och där 
angivna avgöranden). Klara fall av överträdelser bör också kunna hanteras inom ramen för 
JK:s frivilliga skadeståndsreglering.  

Det kan också noteras att i det av motparten åberopade rättsfallet, Černius and Rinkevičius 
v. Lithuania, saknades lagliga möjligheter för förvaltningsdomstolen att tillerkänna ersättning 
för rättegångskostnader. Klagandena väckte i stället i efterhand talan mot staten och begärde 
skadestånd med belopp som motsvarade deras rättegångskostnader i förvaltningsprocessen. 
Europadomstolen invände inte mot processordningen som sådan, att den enskilde var 
tvungen att initiera en skadeståndstalan mot staten. Det Europadomstolen invände mot var 
rekvisitet i skadeståndsbestämmelsen där det enligt litauisk rätt måste visas att statens 
agerande varit ”olagligt” (eng. unlawful) samt att den nationella domstolen bedömt att 
myndigheten trots att dess beslut hade ändrats i högre rätt, hade agerat inom sitt lagliga 
bedömningsutrymme. Ett sådant högt beviskrav såsom ”olagligt” finns inte 3 kap. 4 § 
skadeståndslagen.  

Skatteverket är fullt medvetet om att en sådan processordning ter sig mindre lyckad. Det är 
givetvis mer ändamålsenligt att rätten till ersättning prövas av den instans som har bedömt 
den materiella frågan. En skadeståndstalan får dock tills vidare anses vara ett tillräckligt 
effektivt rättsmedel till dess att lagstiftaren har sett över problematiken. Alternativet, att 
införa en rätt till ersättning via omtolkning av 2 kap. 11 § andra stycket RF, måste anses 
innebära betydligt större nackdelar.  

Sammanfattningsvis så finns det ingen laglig möjlighet att bevilja ersättning för 
rättegångskostnader i ett mål som nu är aktuellt. Det är heller inte möjligt att omtolka 2 kap. 
11 § andra stycket RF i ljuset av Europakonventionen eller EU:s rättighetsstadga. En 
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skadeståndstalan är ett rättsmedel som finns att tillgå för det fall att Europakonventionen 
ställer krav på att det i vissa fall finns en rätt till ersättning för rättegångskostnader i 
förvaltningsprocessen. Detta bör gälla till dess att lagstiftaren har sett över frågan. Yrkandet 
om ersättning ska därför avvisas.  

Skälen för avslag 

Även om Högsta förvaltningsdomstolen med stöd av 2 kap. 11 § andra stycket RF, art. 6 
Europakonventionen eller 47(2) EU:s rättighetsstadga ändrar sin tidigare praxis och kommer 
fram till att en enskild som vinner framgång i en förvaltningsprocess i princip har rätt att få 
ersättning för sina rättegångskostnader anser Skatteverket att yrkande ska 
avslås. 

Av Högsta domstolens avgörande i NJA 2015 s. 374, i vilket domstolen med stöd av 2 kap. 
11 § andra stycket RF förpliktigade Skatteverket att ersätta motpartens rättegångskostnader, 
framgår det att det för rätten till ersättning bl.a. bör krävas att kostnaderna varit befogade 
med hänsyn till sakens beskaffenhet. Vid denna bedömning ska det vägas in om 
handläggningen inför domstolen är förenklad. 

Handläggningen av mål i allmän förvaltningsdomstol regleras i förvaltningsprocesslagen 
(1971:291) (FPL). Handläggningen är relativt enkel och domstolen har enligt den s.k. 
officialprincipen i 8 § FPL en skyldighet att se till att målen blir så utredda som deras 
beskaffenhet kräver samt genom frågor och påpekanden verka för att parterna avhjälper 
otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar. Behovet för en enskild att anlita 
ombud i förvaltningsprocessen får därför anses vara litet.  

Att behovet av att anlita ombud i förvaltningsprocessen är litet är en bedömning som även 
Europadomstolen får anses ha gjort i två avgöranden från 2008. I dessa avgöranden (Güney 
mot Sverige nr 40768-06 samt Barsom och Varli mot Sverige, nr 40766-06) prövade 
domstolen frågan om det skett en överträdelse av art. 6.3 c i Europakonventionen (rätten att 
få ett rättegångsbiträde utan kostnad) när rättshjälp inte beviljats i ett skattemål som även 
innefattat skattetillägg. Europadomstolen, som ansåg att art. 6 var tillämplig på den del 
skattemålet innefattade frågan om skattetillägg, slog fast att någon överträdelse inte hade 
skett. Domstolen framhöll att även om sökandena hade haft vissa svårigheter ansåg 
domstolen att bl.a. officialprincipen i FPL innebar att någon överträdelse inte hade skett.  

Vidare framgår det av Europadomstolens avgörande i målet Stankiewicz mot Polen (nr 
46917-99) att det mål som ersättningsyrkandet gäller bör ha varit komplicerat för att det ska 
anses ha varit befogat att anlita ett ombud ska anses ha varit befogad och för att kostnaden 
härför ska vara ersättningsgill.  

Enligt Skatteverkets mening är frågan i målet, dvs. byte av efternamn, inte en komplicera 
fråga. Detta tillsammans med den enkla handläggningen hos allmän förvaltningsdomstol och 
den rådande officialprincipen innebär att den kostnad som haft för 
anlitande av ombud inte kan anses vara befoga. Hon har därför inte någon rätt till ersättning 
för sina rättegångskostnader och hennes yrkande ska därför avslås. 

Skälen för att begränsa ersättningen till högst 25 000 kr  
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Det stöd som ev. kan utläsas ur 2 kap. 11 § andra stycket RF, art. 6 i Europakonventionen 
och art. 47(2) EU:s rättighetsstadga att enskilda under vissa förutsättningar har rätt till 
ersättning för sina rättegångskostnader gäller enligt ordalydelsen endast vid rättegång eller 
muntlig förhandling inför en domstol.  

Enligt Skatteverkets mening innebär detta att det endast är befogade kostnader som 
uppkommit i samband med ett överklagande och därefter som kan vara ersättningsgilla. 

 yrkar ersättning för rättegångskostnader avseende två ombud. Det första 
ombudet bistod henne vid handläggningen hos Skatteverket och det andra ombudet 
anlitades vid överklagandet av förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Sistnämnda 
ombud har även bistått i processen hos Högsta förvaltningsdomstolen.  

Sammanlagt uppgår ombudskostnaderna till 60 250 kr. I den summan ingår kostnaden, 
18 750 kr, för det första ombudet avseende rättslig rådgivning vid Skatteverkets 
handläggning av ärendet och upprättandet av ett yttrande till Skatteverket. Skatteverket anser 
denna kostnad inte är ersättningsgill eftersom den uppkom innan 
överklagade Skatteverkets beslut. Att yttrandet senare kom att bifogas hennes överklagande 
av Skatteverkets beslut innebär inte att kostnaden därigenom blir ersättningsgill.  

Det resterande belopp, 41 500 kr (60 250-18 750), avser det arbete som det andra ombudet 
utfört. Främst överklagandet av förvaltningsrättens dom och ett yttrande över Skatteverkets 
överklagande av kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. 

Enligt Skatteverkets mening innehåller dessa skrivelser en hel del upprepningar av vad som 
redan anfört i sitt överklagande av Skatteverkets beslut. Fler exempel på 

problem som olika efternamn ger eller kan ge upphov till har visserligen lyfts fram i dessa 
skrivelser. Skatteverket är dock tveksam till om dessa ytterligare exempel har haft någon 
avgörande betydelse för utgången i kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen, vilket 
bör vara ett krav för att kostnaden ska anses vara ersättningsgill. Skatteverket anser därför att 

 kan anses ersättningsberättigad endast till en del av kostnaden för det andra 
ombudet. 

Om  anses ha rätt till ersättning för sina rättegångskostnader tillstyrker 
således Skatteverket att hon medges ersättning med skäliga 25 000.      

 

 


