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SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060109 

PROTOKOLL 
2022-09-06 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 6 
Mål nr F 9645-22 

Dok.Id 1853810 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

RÄTTEN 
Hovrättslagmannen Ylva Osvald, hovrättsråden Fredrik Ludwigs och Ralf Järtelius, 
referent, samt tf. hovrättsassessorn Alexandra Tavaststjerna 

FÖREDRAGANDE 
Ralf Järtelius 

PROTOKOLLFÖRARE 
Alexandra Tavaststjerna 

PARTER 

Klagande 
H.P. 

Motpart 
Wexnet AB  

SAKEN 
Förlängd utförandetid för ledningsrätt för fiber på fastigheten A 
m.fl. respektive B m.fl. i Växjö kommun
(Lantmäterimyndighetens ärende nr G156110 och G186090) 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2022-07-11 i mål nr F 2217-22 och 
F 2232-22 
_____________ 

Den 17 augusti 2018 beviljade lantmäterimyndigheten ledningsrätt för fiber 

berörande bl.a. fastigheterna A och B i Växjö kommun och förordnade att 

ledningarna skulle vara utförda inom två år från det att ledningsrättsbesluten fick laga 

kraft. Besluten överklagades, men fick laga kraft den 7 maj 2020 sedan överklagan-

dena återkallats. Utförandetiden skulle därmed löpa ut den 7 maj 2022.  
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I februari 2022 framställde Wexnet AB, som då hade övertagit ledningsrätten, ett 

yrkande om förlängd utförandetid och den 5 april 2022 beslutade lantmäterimyndig-

heten om förlängd utförandetid till den 31 december 2022. Besluten överklagades 

av H.P., men hans överklagande avslogs av mark- och miljödomstolen, vars dom nu 

har överklagats hit.  

H.P. har yrkat, som det får uppfattas, att besluten om att förlänga utförandetiden ska 

upphävas och har framhållit att besluten i fråga synes vara grundade på muntlig 

information från Wexnet AB som han inte har fått ta del av.  

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 

BESLUT (att meddelas 2022-09-07) 

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och 

lantmäterimyndighetens beslut samt återförvisar ärendena till lantmäterimyndigheten 

för fortsatt behandling.  

Skälen för beslutet 

Av tillgänglig utredning, bl.a. lantmäterimyndighetens dagboksblad för ärendena i 

fråga, framgår det att besluten om att förlänga utförandetiden har fattats utan att 

ansökan om förlängning har kommunicerats med H.P. eller någon annan sakägare och 

utan att de getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Underlåtenheten att kommunicera 

ansökan innan beslut fattades innefattar ett sådant handläggningsfel som medför att 

lantmäterimyndighetens beslut ska undanröjas och ärendena återförvisas dit för 

fortsatt behandling. 

Beslutet får inte överklagas. 

Alexandra Tavaststjerna 

Protokollet uppvisat/ 


