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SVEA HOVRÄTT DOM 
Mark- och miljööverdomstolen 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

1. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandena. 

Sid2 
F 12028-20 

2. Vardera parten ska stå sin rättegångskostnad i Mark- och miljööverdomstolen. 
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 
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F 12028-20 

Stockholms Hamn AB (Hamnbolaget) och Stockholms kommun genom dess 

exploateringsnämnd har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av 

mark- och miljödomstolens dom, ska fastställa lantmäteri.myndighetens beslut. De har 

vidare yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen. 

Svenska UMTS-Nät AB har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens dom 

och anfört att motparterna bör stå sina egna rättegångskostnader i Mark- och 

miljööverdomstolen. Beloppen har vitsordats som skäliga i och för sig. 

Stockholms Stads Parkerings AB har förelagts att yttra sig i målet men har inte hörts 

av. 

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Stockholms Hamn AB och Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd 

har fört fram i huvudsak följande. 

Stockholms innerstad med Djurgården är ett riksintresse för kulturvård och 

bostadsbyggande i Stockholm är ett prioriterat intresse. Det finns konkreta planer för 

Masthamnen och ett beslut fattat i kommunfullmäktige 2018 om att det utgör ett 

stadsutvecklingsområde. I planbeskrivningen uttrycks det att området ska få 

kompletterande bebyggelse i form av bostäder, service och kontor samtidigt som 

passagerartrafik ska rymmas där. Utvecklingen av Masthamnen ingår således i 2018 

års översiktsplan. En ledningsrätt skulle innebära en kraftig begränsning mitt i tänkt 

planområde. Det går inte att planera med eller runt masten. Planläggning för ny 

användning blir omöjlig eller mycket begränsad. Detaljplanearbetet har inte påbörjats 

ännu, bl.a. finns kostnader för sanering som har fördröjt planprocessen. Planläggning i 

bebyggd innerstadsmiljö är så komplicerad att den pågår under mycket lång tid. 
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Svenska UMTS-Nät AB har fört fram i huvudsak följande. 
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Inget detaljplanearbete har påbörjats och ingen tillräckligt konkret plan finns för 

området. Därför fmns heller inget konkret planområde. Det finns ingen vetskap om det 

minimala ledningsrättsområdet skulle komma att beröras vid en :framtida konkret 

detaljplan. Om anläggningen måste flyttas någon gång i framtiden kommer det den 

dagen att finnas ett flertal alternativa placeringar för basradiostationen antingen i andra 

belysningsmaster, eller på taket/fasaden av något av de bostadshus som motparterna 

påstår kommer att byggas. Motparterna anför att planläggning av ett bebyggt område i 

innerstadsmiljö kan vara så komplicerad att den pågår under mycket lång tid. Mot den 

bakgrunden blir det än mer tydligt hur orimligt det vore om mobiloperatörerna under 

hela denna tid skulle förvägras ledningsrätt. Möjligheten till bra trådlös 

kommunikation utan avbrott är av starkt allmänintresse. En ledn:i:ngsrätt för 

anläggningen skulle inte förhindra en :framtida ny planläggning av hela Masthamnen. 

Att oavbrutet förse alla människor kring/i Vikingterminalen med trådlös 

kommunikation är däremot inte möjligt med en rättighet grundad på ett ettårigt avtal 

utan besittningsskydd som när som helst kan sägas upp. Hamnbolaget har sagt upp 

avtalet och därmed visat på Svenska UMTS-Nät ABs behov av ledningsrätt. 

Anläggningen har haft den nu sökta placeringen under en ansenlig tid utan uttalade 

problem för vare sig Hamnbolaget eller markägaren. 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

Frågan i målet är om ledningsrätt ska upplåtas till Svenska UMTS-Nät AB avseende 

befmtlig basstation för elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål på 

fastigheten Södermalm 10:34 i Stockholms kommun. Den huvudsakliga invändningen 

mot ledningsrätten är att den kommer att försvåra framtida planläggning och en 

önskvärd stadsutveckling av det område där basstationen fmns. 

Tillämpliga bestämmelser framgår av mark- och miljödom.stolens dom. 

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2021 s. 874 prövat om ledningsrätt kan upplåtas 

för anordningar som ingick i ett elektroniskt kommunikationsnät och som var 
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placerade på och i byggnader. En av frågorna gällde om en framtida förändring av 

byggnaden där anläggningen var placerad utgjorde hinder. Högsta domstolen påpekade 

att regelverket för ledningsrätt inte är avsett för kortsiktiga behov utan är utformat för 

mer långsiktiga projekt. Vidare konstaterade domstolen att det därför inom ramen för 

den lämplighetsprövning som ska ske enligt 6 § ledningsrättslagen (1973: 1144) måste 

beaktas att en ledningsrätt i regel inte är lämplig om fastighetsägaren visar på konkreta 

omständigheter som talar för att ledningsrätten kan behöva omprövas inom överskådlig 

tid. Om förändringen på grundval av de konkreta omständigheterna kan antas inträffa 

inom tre-fyra år från beslutet kan det tala mot att upplåtelsen är lämplig. Om 

sökandens behov av åtgärden kan förutses kvarstå enbart under en motsvarande 

begränsad tid, kan det också tala mot att ledningsrätt ska upplåtas. 

Enligt Stockholms stads översiktsplan från 2018 redovisas nu aktuellt område, 

Masthamnen, som ett stadsutvecklingsområde. I planbeskrivningen uttrycks att 

området ska kompletteras med ·bostäder, service och kontor samtidigt som 

passagerartrafiken ska rymmas inom området. I Stockholms stads budget för 2020 

finns också ett uppdrag att utreda förutsättningarna för utveckling av sjötrafiken i 

området och skapandet av en levande stadsmiljö vid vattnet. Frågan är om dessa 

omständigheter utgör så konkreta planer på förändringar inom en så snar framtid att 

placeringen av basstationen därmed är olämplig. Det är klart att behovet av 

basstationen kommer att bestå under lång tid och att den nu är lämpligt placerad. Det 

är inte möjligt att bedöma när i tiden en ny detaljplanering av området kan bli aktuell. 

Visserligen är intresset av att kunna utveckla området tydligt uttryckt, men med 

hänsyn till att något uppdrag att påbörja en ny detaljplan ännu inte lämnats måste det 

dock röra sig om en betydligt längre tid än tre-fyra år. Möjligheterna till omprövning 

av ledningsrätten enligt 33 § första stycket ledningsrättslagen, för det fall att 

exploatering blir aktuell, kan vidare bedömas som goda. Såsom exempel på ändrade 

förhållanden anges i förarbetena genomförande av en ny eller ändrad detaljplan (se 

prop. 1973:157 s. 117). 

Vid en sammantagen bedömning finner Mark- och miljööverdomstolen att med hänsyn 

till den relativt långa tidshorisonten och bristen på konkretion i planprocessen i detta 
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mål väger intresset för ledningsrätt tyngre än det motstående intresset av att utan 

hinder av ledningsrätt kunna förfoga över marken. Överklagandena ska därför avslås. 

Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd och Stockholms Hamn AB har 

överklagat till Mark- och miljööverdomstolen men förlorat målet här. Med tillämpning 

av 17 kap. 3 § fastighetsbildningslagen (1970:988) och 18 kap. rättegångsbalken ska 

vardera parten stå sin rättegångskostnad. 

Det :far anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av Högsta 

domstolen. Mark- och miljööverdomstolen tillåter därför med stöd av 5 kap. 5 § lagen 

(2010:921) om mark- och miljödomstolar att domen överklagas. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast den q_ 0 <f.. i- 0 ':( .. \ ~ 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anna Tiberg och Marianne Wikman Ahlberg, 

referent, tekniska rådet Jan Gustafsson samt tf hovrättsassessom Henriette Fomas 

Minerskjöld. 

Föredragande har varit Richard Bexelius. 
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Klagande 
Svenska UMTS-nät AB 
Warfvinges väg 45 
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Ombud: Jur. kand. Mats Brännberg 
c/o Kongregator Juridik AB 
Box 8104 
104 20 Stockholm 

Motpart 

1. Stockholms Hamn AB 
Box27314 
102 54 Stockholm 

Ombud: Klas Stålnacke 
Stadsledningskontoret 
Juridiska avdelningen 
105 35 Stockholm 

2. Stockholms kommun, Exploateringskontoret 
Box 8189 
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Ombud: Stadsadvokaten Mattias Sandberg 
c/o Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen 
105 35 Stockholm 

3. Stockholms Stads Parkerings AB 
Box 4678 
116 91 Stockholm 

4. Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box22067 
104 22 Stockholm 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Lantmäteriets beslut den 27 november 2019 i ärende m AB 17702, se bilaga 1 

Dok.Id 640245 
Postadress 

Box69 
131 07Nacka 

Besöksadress 

Sicklastråket 1 

Telefon 

08-561 656 30 

E-post: mmd.nacka.avde1ning3@dom.se 
www.nackatingsratt.domstol.se 

Expeditionstid 

måndag - fredag 
08:00-16:30 
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SAKEN 

DOM 

Ledningsrättsåtgärd berörande Stockholm Södermalm 10:34 

DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen upphäver lantmäteriets beslut och återförvisar 

förrättningen till lantmäteriet för fortsatt handläggning. 

Sid2 
F 137-20 

2. Svenska UMTS-nät AB ska ersätta Stockholms kommun, Exploateringskontoret, 

för rättegångskostnader med 18 525 kr. 

3. Svenska UMTS-nät AB ska ersätta Stockholms Hamn AB för 

rättegångskostnader med 5 850 kr. 
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Genom beslut ställde Lantmäteriet (LM) in förrättning om upplåtande av 

ledningsrätt för befintlig basstation, för elektroniskt kommunikationsnät för allmänt 

ändamål och nyttjande av utrymmen på fastigheten Stockholm Södermalm 10:34. 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

Svenska UMTS-nät AB (SUNAB) har yrkat att mark- och miljödomstolen ska 

upphäva beslutet och återförvisa ärendet till LM för förnyad handläggning. 

Stockholms kommun, Exploateringskontoret (Staden) har motsatt sig ändring av 

beslutet. 

Staden har vidare yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

Stockholms Hamn AB (Hamnen) har motsatt sig ändring av beslutet. 

Hamnen har vidare yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

Stockholms Stads Parkerings AB har beretts tillfälle att yttra sig i målet men har 

inte avhörts. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har beretts tillfälle att yttra sig i målet och har 

uppgett att länsstyrelsen inte har något att erinra i målet. 

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN 

Parterna har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. 

SUNAB 

Sedan tio år tillbaka har SUNAB en befintlig basstation för trådlös elektrisk 

kommunikation för allmänt ändamål i nära anslutning till Viking Lines terminal på 

den aktuella fastigheten. Anläggningen består i huvudsak av antenner anbringade på 

en belysningsmast av fackverkskonstruktion samt ett teknikskåp, upptagande ett 2,5 
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kvadratmeter stort utrymme på marken bredvid masten. Basstationens huvudsakliga 

uppgift är att betjäna de personer som arbetar eller tillfälligt vistas inom 

hamnområdet, däribland Viking Line-resenärer. 

I skälen för LM:s beslut har de gode männen anfört att markägaren, Stockholms 

stad, är inne i en planprocess innebärande att marken med den uppförda masten med 

sändarutrustning ska nyttjas för andra ändamål. Det anförda är felaktigt. Kommunen 

har inte kunnat bekräfta att en planändring pågår. Konstaterandet har sannolikt sitt 

ursprung i ett påstående från Stockholms kommun vid ett lantmäterisammanträde 

om "ett uppdrag att utrec;la möjligheterna att exploatera området" och ett yttrande 

från kommunen som hänvisar till gällande översiktsplan och finansborgarrådets 

förslag till budget för 2020. Denna tidiga utredningsfas av en eventuell framtida 

omdaning av masthamnen är alltför långt från en påbörjad planändring för att kunna 

tillmätas den betydelse de gode männen har gett kommunens påståenden. Det krävs 

att kommunen kan peka på mer konkreta nackdelar. Ett "uppdrag att utreda en 

möjlighet" är för abstrakt, och alltför rudimentärt, för att kunna ligga till grund för 

att ställa in aktuell förrättning. 

Så sent som den 12 september 2019 undertecknade hamnbolaget en förlängning av 

arrendeavtalet med arrendatorn Stockholm Parkering t.o.m. den 30 juni 2023, med 

en automatisk förlängning om 3 år vid utebliven uppsägning, vilket bekräftar att 

eventuella kommande planer för nu aktuellt utrymme är för abstrakta. 

De gode männen har vidare som skäl för att förrättningen ska ställas in anfört att 

hamnbolaget är villigt att teckna ett avtal för nyttjandet. Det de gode männen anger 

som skäl blir inte mindre oacceptabelt av att de måste vara av uppfattningen att det 

inte spelar någon roll vilka avtalsvillkor SUNAB skulle tvingas acceptera. Även 

hamnbolagets invändningar är för abstrakta. Mot invändningarna talar exempelvis 

att det dels idag finns två befintliga basstationer (från 2002 och år 2009) i den 

aktuella belysningsmasten som uppenbarligen varken har medfört eller medför 

några problem för hamnbolagets verksamhet, dels att hamnbolaget nyligen förlängt 
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utarrenderingen av den mark som inrymmer det utrymme som SUNAB:s basstation 

tar i anspråk. 

Utrymmet ligger inom ett område med stadsplan, varför prövning ska ske enligt 8 § 

ledningsrättslagen. Kommunen argumenterar därför kring den påstådda pågående 

utvecklingen av hamnen i oträngt mål, eftersom det inte finns någon bestämmelse i 

ledningsrättslagen som för ett beviljande av en ansökan kräver att det inte far pågå 

planarbete ens på ett förberedande stadium 

För abstrakt är även det kommunen anför om parkeringsbolagets och rederiets 

intresse av att kunna utveckla sina verksamheter. Belysningsmasten måste inte stå 

"orubbligt" placerad vid infarten för evig tid. Arbetet för kommunen med en 

framtida ny placering skulle därtill bli begränsat, eftersom de övriga två 

mobiloperatörerna i belysningsmasten måste erbjudas en ny placering. Varken 

kommunen eller hamnbolaget har kunnat påvisa problem som går utöver dylika 

generella problem. 

Om hamnområdet någon gång i :framtiden skulle komma att inkludera bostäder, så 

kommer nu aktuell basstation vara av mycket stor betydelse för de som avser att 

hyra eller köpa bostad. Om belysningsmasten måste flyttas i framtiden, p.g.a. då 

konkreta utvecklingsplaner för exempelvis bostäder, kommer SUNAB givetvis att 

flytta till en ny placering tillsammans med de övriga två mobiloperatörerna i 

belysningsmasten. En dylik ledningsrätt kan naturligtvis inte hindra en framtida 

eventuell omfattande exploatering för bostäder - för det fall ledningsrättsområdet 

ens berörs. Vad gäller de av kommunen anförda "omfattande kostnader" som en 

omprövning medför, :far de speciella problem som uppstår hanteras genom att 

fastighetsägaren tillerkänns en uppskattad ersättning för eventuella :framtida 

kostnader som kan uppstå om ledningsrätten ändras eller upphävs på 

fastighetsägarens initiativ. 

När kommunen argumenterar kring expropriationslagens motsvarande bestämmelse 

om intresseavvägning, blandar kommunen ihop förarbetenas ej undantagslösa krav 
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på att först undersöka möjligheten till en frivillig överenskommelse, med 

kommunens krav i detta mål på att SUNAB ska tvingas att teckna ett avtal om en 

nyttjanderätt. En nyttjanderätt som dessutom inte uppfyller bolagets rådande behov, 

och på villkor som bolaget inte kan acceptera. SUNAB har inte bara undersökt 

möjligheten. SUNAB tecknade t.o.m. ett avtal. Det var hamnbolaget som sade upp 

parternas avtai och begärde villkor som SUNAB inte kunde acceptera. 

Uppsägningen tydliggjorde SUNAB:s behov av bl.a. en mer långsiktig upplåtelse 

med starkare sakrätt. Av det skälet är det direkt förnuftsvidrigt när de gode männen, 

kommunen och hamnbolaget som grund för varför en ledningsrättsupplåtelse inte 

ska beviljas anför att det finns en möjlighet att teckna avtal för en nyttjanderätt. 

För att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet som är av starkt allmänintresse för 

bl.a. Vikingterminalens kunder och anställda, är SUNAB således i behov av en 

fortsatt upplåtelse via ledningsrätt. Om inte tvingas SUNAB demontera sin 

anläggning, vilket skulle resultera i ett ineffektivt trådlöst bredband av oacceptabel 

kvalite för de kunder till ägarna Telia och Tele2 som vistas i eller passerar området. 

Eftersom hamnen knappast kommer att flyttas inom en överskådlig framtid, 

kommer det alltid att finnas ett flertal alternativa belysningsmaster i området att 

placera antenner i för det fall just nu aktuell belysningsmast skulle behöva 

demonteras i :framtiden. Vid en eventuell :framtida byggnation av just nu aktuellt 

minimala utrymme, kommer det dessutom att finnas nya hus som alternativ 

placering. De anförda generella olägenheterna väger lätt jämfört med den enskilda 

och allmänna nyttan av att SUNAB inte ska tvingas demontera sin basstation p.g.a. 

hamnbolagets uppsägning av avtalet. Kommunens påstående om att nu aktuell 

ledningsrätt skulle kunna försena eller i värsta fall stoppa en :framtida planprocess, 

och att SUNAB skulle få vetorätt i en omprövningsförrättning, är oriktigt. 

I övrigt ansluter sig SUNAB till den skiljaktige förrättningslantmätaren John 

Wahlgrens skäl och slutsats. 
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I ledningsrättslagen finns ett flertal villkor som måste uppfyllas innan en 

ledningsrätt kan beviljas. Det är enligt Stadens mening inte uppenbart att det 

intresse som SUNAB har av ledningsrätt kan ses som det tyngst vägande intresset. I 

prövningen i ledningsrättsärenden har det i vissa fall mycket ensidigt tagits hänsyn 

till sökandens intresse, vilket till viss del är förståeligt då det rör sig om viktiga 

riksintressen på ena sidan och ett intrång på en större jordbruksfastighet utan större 

påverkan. Dessa typsituationer kan inte jämställas med situationen i Stockholms 

innerstad där markvärdena liksom konkurrensen om nyttjandet är mycket högre. 

Det måste dessutom beaktas att Djurgården utgör ett riksintresse för kulturvården 

enligt Riksantikvarieämbete samt att det pågår en utredning om bostadsbyggandet i 

Sverige, och särskilt i Stockholm, ska ses som ett eget riksintresse. 

Belysningsmasten är placerad inom ett arrendeområde upplåtet till Stockholm 

Parkering AB. Behovet att anordna nya parkeringsplatser ökar, inte minst i takt med 

att passagerartrafiken i hamnen ökar. Ledningsrätten innebär en inlåsningseffekt för 

parkeringsbolaget och för rederiet som har en nyttjanderätt för sin terminal. Båda 

verksamheterna har ett intresse av att kunna utvecklas utan hinder av att en 

belysningsmast med antenner orubbligt måste stå placerad vid infarten till området. 

Ledningsrätten innebär en nackdel för den pågående utvecklingen av del av hamnen 

för bostäder. Redan 2002 beslutades det att en planutredning för Masthamnen skulle 

påbörjas och 2008 beslutade Exploateringsnämnden att godkänna en 

lägesredovisning avseende Masthamnen och uppdrog sin förvaltning att 

tillsammans med Hamnen fortsätta arbetet med utvecklingen av Masthamnen. 

I stadens översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2018 redovisas Masthamnen 

som ett stadsutvecklingsområde. I förslaget till budget för 2020 anges det att 

stadens förvaltningar och Stockholms Hamn får i uppdrag att utreda en exploatering 

av Masthamnen. Det som är på gång nu är ett kommande beslut om planstart. Den 
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·planering som avslutas med en lagakraftvunnen detaljplan påbörjas långt tidigare. 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan där den avsedda användningen av 

mark- och vattenområden ska framgå. Det kan vidare konstateras att arbetet med ett 

område under utveckling inte förenklas med behovet av att förhålla sig till 

ledningsrätter. 

Det är tveksamt om ledningsrätt behövs för att kunna leverera till möjliga kunder. 

Bolaget har en befintlig station på plats som kommer att kunna finnas kvar till dess 

utvecklingsplanerna har kommit så långt att masten måste flyttas. För det fall 

ledningsrätt medges kommer staden att behöva begära omprövning enligt 

ledningsrättslagen. Ett sådant förfarande kommer dessutom att innebära omfattande 

kostnader. Med tanke på att anläggningens bestånd inte är beroende av ledningsrätt 

och att omdaningen av Masthamnen kommer att kunna försvåras av en beviljad 

ledningsrätt så måste olägenheterna av upplåtelsen från såväl allmän som enskild 

synpunkt anses överväga de fördelar SUNAB kan vinna .. 

SUNAB påtalar att det inte finns något lcrav enligt ledningsrättslagen, på att "det 

inte f'ar pågå planarbete ens på ett förberedande stadium." Däremot finns det 

grundläggande lcrav på att denna tvångslagstiftning inte ska kunna användas 

godtyckligt. Det anges att en fastighetsägare inte ska behöva tåla ett intrång om 

nyttan är obetydlig samtidigt som intrånget är stort. Staden anser att det i detta fall 

inte finns annat än en obetydlig nytta och att det är fråga om ett stort och 

inlcräktande intrång. Det är detta ställningstagande som har gjorts i LM:s beslut och 

deras bedömning är korrekt. Framtagande av detaljplaner och genomförandet av 

byggprojekt anses lcräva alltför lång tid bland annat p.g.a. en utdragen planprocess 

och för att det finns så många särintressen att bevaka. En befintlig ledningsrätt utgör 

ett sådant särintresse som kan försena eller i värsta fall stoppa en planprocess. 

SUNAB låter påskina att det inte skulle lcrävas någon tid eller några eftergifter för 

att flytta ledningsrätten frivilligt eller med stöd av ledningsrättslagen. Detta är 

naturligtvis inte föranlcrat i verkligheten. Om SUNAB skulle ha en ledningsrätt 

skulle det naturligtvis inte flytta frivilligt med mindre än att deras lcrav uppfylls av 

Staden. En beviljad ledningsrätt innebär alltså att SUNAB i praktiken f'ar en vetorätt 
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för utbyggnaden i området. Det måste därvid vara uppenbart att ledningsrätten 

innebär ett stort intrång. I och med att Masthamnen finns upptaget i översiktsplanen 

måste det anses finnas konkreta planer för området. Planerna för området är så pass 

konkreta att de måste beaktas i prövningen om ledningsrätt. 

Ledningsrätt f'ar endast beviljas om det finns ett behov som är större än det intresse 

markägaren har av att slippa tvångsåtg~den. Det ska ske en intresseavvägning 

mellan parterna. Skälighetsavvägningen ska avgöra om SUNAB:s behov av 

ledningsrätt för avsett ändamål på önskad plats väger tyngre än Stadens önskan att 

det inte ska medges ledningsrätt på platsen. I LM:s beslut har just en sådan 

avvägning gjorts. I stadens mening har inte SUNAB lyckats påvisa något konkret 

behov överhuvudtaget av just ledningsrätt. SUNAB har idag befintliga anordningar 

i belysningsmasten liksom två konkurrenter. Staden har ett starkt intresse av ett 

:fungerande telekomnät och kan förutsättas vilja bidra till ett :fungerande sådant. 

Medan båda parter har starka och viktiga intressen att bevaka så har Staden mer att 

förlora för det fall ledningsrätt medges än vad SUNAB har för det fall ledningsrätt 

nekas. SUNAB kan obehindrat bedriva sin verksamhet utan ledningsrätt men 

beviljandet av en sådan kommer utgöra ett hinder mot nybyggnation i 

Masthamnsområdet. 

Sammanfattningsvis anser Staden att LM:s beslut är korrekt och att det därför inte 

finns anledning att upphäva detta. Bolaget har inte visat att ansökan kJ_arar 

prövningen enligt ledningsrättslagen. 

HAMNEN 

Hamnen vidhåller vad som anförts vid handläggningen hos LM och anser att LM 

har fattat ett korrekt beslut. Utöver vad som tidigare anförts ansluter sig Hamnen till 

vad Staden uppgett. 
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Mark- och miljödomstolen har med hänsyn till målets svårighetsgrad och 

omfattnmg bedömt att målet kan avgöras av en lagfaren domare och ett tekniskt råd. 

Ingen av parterna har i målet begärt sammanträde eller yrkat att syn ska hållas på 

platsen. Med hänsyn härtill och då ett sammanträde kan antas sakna betydelse för 

prövnmgen av målet har mark- och miljödomstolen, med stöd av 29 § lednmgsrätts

lagen (1973:1144), LL, och 16 kap. 8 § första stycket fastighetsbildnmgslagen 

(1970:988), FBL, avgjort målet utan att hålla sammanträde. Parterna har beretts 

tillfälle att slutföra sin talan. 

Upplåtelsen av ledningsrätt 

Lämplighetsprövningen 

Frågan i målet är om en upplåtelse för lednmgsrätt i enlighet med vad SUNAB har 

ansökt om är förenlig med 6, 8 och 10 §§ LL eller om SUNAB kan få tillgång till 

området på annat sätt än genom lednmgsrätt. 

Lednmgsrätt får enligt 6 § LL inte upplåtas om ändamålet lämpligen bör tillgodoses 

på annat sätt eller om olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller enskild 

synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den. I förarbetena till 

bestämmelsen anges att sökanden inte har någon ovillkorlig rätt att få ta i anspråk 

just det utrymme som sökande begärt upplåtelse av. Om det innebär mindre 

olägenhet för fastighetsägaren att utrymme upplåts på annan plats och det utrymmet 

också är lämpligt för ändamålet, bör sökandens intresse få vika. Den ledande 

principen vid valet mellan olika lokaliseringar av en anläggnmg är att det alternativ 

ska väljas som vållar minst skada (se prop. 1973:157 s. 101 och 132). 

SUNAB har ansökt om upplåtelse för en befintlig basstation. Vid en prövnmg av 

lokaliseringens lämplighet är det inte möjligt att bortse från att den aktuella 

anläggnmgen redan finns på platsen (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 

21 september 2012 i mål nr F 2956-12). Med hänsyn till ändamålet med 
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Vad gäller den intresseavvägning som följer av 6 § LL ges det inte någon uttrycklig 

ledning i förarbetena (se prop. 1973: 157 s. 100 f och 131 f). Det står dock klart att 

bestämmelsen har :fatt sin utformning efter den motsvarande regeln i 2 kap. 12 § 

första stycket expropriationslagen (1972:719). Av det kan slutsatsen dras att 

avvägningen ska ske med beaktande av samtliga relevanta intressen och att hänsyn 

ska tas inte bara till ekonomiska utan också till ideella värden (se prop. 1972:109 s. 

219 ochNJA2013 s. 441). 

De olägenheter med den ansökta ledningsrätten som Staden och Hamnen i 

huvudsak har anfört är att det finns ett pågående planarbete och att en 

expropriationsliknande åtgärd, likt ledningsrätt, utgör hinder i planarbetsprocessen. 

Staden och Hamnen har anfört att det emellertid inte finns hinder för en fortsatt 

upplåtelse med stöd av ett civilrättsligt avtal. 

Av NJA 2013 s. 795 följer att möjligheten till :frivillig upplåtelse inte ska beaktas 

vid den prövning som ska göras enligt 6 § LL, då det saknar rättslig betydelse om 

den sökande hade kunnat få tillgång till utrymmet genom någon annan form av 

upplåtelse. Domstolen beaktar därför inte det faktum att SUNAB, likt tidigare, hade 

kunnat ingå fortsatt avtal med Staden, genom Hamnen, även :framöver. 

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning avseende olägenheterna av 

upplåtelsen från allmän eller enskild synpunkt i förhållande till de fördelar som kan 

vinnas genom ledningsrätten. Vad avser Stadens och Hamnens invändning om 

planprocess har det inte :framförts konkreta planer för utvecklingen av området där 

anläggningen är lokaliserad. Basstationen betjänar för närvarande de personer som 

arbetar eller tillfälligt vistas inom hamnområdet. Det rör sig i detta fall om en 
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ansökan om ledningsrätt för befintlig anläggning. Med hänsyn härtill och med 

beaktande av det begränsade område som upplåtelsen tar i anspråk gör mark- och 

miljödomstolen bedö:mnmgen att den negativa påverkan :far anses vara begränsad. 

Därutöver bedömer domstolen att den aktuella ledningsrätten inte skulle upplåtas i 

strid mot den stadsplan som finns över området, se 8 § LL. Det har heller inte 

framkommit något som tyder på att upplåtelsen skulle orsaka betydande olägenheter 

för något allmänt intresse på platsen, se 10 § LL. Vid en avvägning mellan å ena 

sidan SUNAB:s intresse av att beviljas ledningsrätt på den sökta platsen och det 

allmännas intresse av att telekommunikationen fungerar och å andra sidan 

fastighetsägarens intresse av att förfoga över sin fastighet, anser mark- och 

miljödomstolen att olägenheterna för fastighetsägaren av att ledningsrätt upplåts på 

platsen inte överväger fördelarna. Enligt 33 § LL finns det möjligheter att begära en 

förnyad förrättning om det inträder ändrade förhållanden som väsentligt inverkar på 

frågan, eller om det har framkommit ett klart behov av omprövning. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer domstolen att förrättningen inte skulle ha 

ställts in. Med bifall till SUNAB:s överklagande ska LM:s inställandebeslut därför 

undanröjas och förrättningen återförvisas till LM för förnyad handläggning. 

Rättegångskostnader 

Enligt 29 § LL ska i fråga om rättegångskostnad i ledningsrättsmål tillämpas vad 

gäller i fråga om sådana mål som avses i 16 kap. 14 § andra stycket FBL. Av den 

bestämmelsen följer att sakägare som avstår mark eller särskild rättighet ska :fä 

gottgörelse för sin rättegångskostnad oberoende av utgången i målet. 

Staden har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader vid mark- och 

miljödomstolen med 18 525 kr. Hamnen har yrkat ersättning för sina 

rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen med 5 850 kr. 

SUNAB har inget att erinra mot Hamnens yrkande om ersättning för 

rättegångskostnader och vitsordar skäliga 16 000 kr till Staden i ersättning för dess 

rättegångskostnader. 
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SUNAB förpliktas att ersätta Staden och Hamnen för deras respektive -

rättegångskostnader i målet. Mark- och miljödomstolen anser att de yrkade 

beloppen är skäliga. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 2 november 2020. 

Alexandra Tavaststjema 

I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Alexandra Tavaststjema, 

ordförande, och tekniska rådet Björn Hedlund. 
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På lantmäterimyndighetens konto1· i Kalmar, utan sammanträde. 
Sammanträde har tidigare avhållits i förrättningen, se PR2. 

Se sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SAl. 

Hänvisning till för- LL Ledningsrättslagen (1973:11-M:) 
Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
Fastighetsbildningski.mgörelsen (1971:762) 
Regeringsformen (1974:152) 
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fattningar m.m. FBL 

Yrkanden m.m. 

Redogörelse 
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Se ansökan, aktbilaga Al, yrkanden, aktbilagorna YRl-2, och 
yttranden, aktbilagorna YTI-7. 

Lantmäteriet meddelade den 14 juli 2017 beslut om att ställa in 
förrättningen, se PR1. Efter beslut i domstol återförvisades 
förrättningen till Lantmäteriet för fortsatt handläggning, se ÖV1. 

Sedan förrättningen återförvisats har yttranden och yrkanden ingivits 
inför sammanträde, se aktbilagorna YTI-4 och YRl. Inför 
sammanträdet kallades Lars Riddervik och lJlla-Britt Ling-Vannerus 
in att enligt sakägares begäran som gode män biträda FLlvf i 
förräthlingen. Sammanträde avhölls den 7 november 2019, se PR2, 
varefter ytb.·anden, YTS-7, och yrkande ingivits, YR2. 

Inställandebeslut Enligt FBL 4:17 gäller som lantmäterimyndighetens beslut, om 
förrättningsmännen har olika mening, vad två av dem enas om. Gode 
mä1rnen Lars Riddervik och Ulla-Britt Llng-Vannerus enades om 
följande skäl och beslut. 

Skäl: 
Stockholms stad som ägare till marken är inne i en. planprocess där 
marken med den uppförda masten med sändarutrustning ska nyttjas 
för andra ändamål., främst bostäder som är av ett starkt 
allmänintresse. Processens slutliga genomförande kan tyckas vara 
tidsmässigt oklar. Man bör då beakta att byggplaner ska genomföras 
med stor noggrannhet där många intressen ska tillvaratas. 
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Expropriationsliknande restriktioner för planområdet utgör givetvis 
ett hinder i själva processen. Till dags dato har utredningsbeslutffä 
onu·ådet fattats i olika steg sedan 2002, nu senast i stadens budget för 
2020, där det uppdragits till Exploateringsnämnden att inkomma med 
ett planförslag. 

Det har anförts att en ledningsrätt är ett begränsat hinder, då en 
förnyad fönättning alltid kan genomföras. Där bör man beakta att en 
förrättning är både långdragen, med sannolika överklaganden., och 
kostsam. Dessutom är utgången alltid en osäkerhet 

Stockholms stad vidgår att telekommunikation i området äl· ett 
allmänintresse och erbjuder därför, genom Stockholm Hamn AB, en 
lösning i form av ett civilrättsligt avtal, i likhet med tidig,u-e löpande. 
Detta bör kunna tillvarata parternas intressen av flexibilitet i tid, 
tillgänglighet och möjlighet till alternativa lösningar för placering av 
sändarutrustning. Idag finns dessutom andra operatörer i området 
med liknande avtal. 

Det fleråriga nylijanderättsavtalet mellan Stockholms Hamn AB och 
Stockholm Parkering AB för mark i om.rådet avsett för 
parkeringsändamål utgör ingen begränsning i den pågående 
planprocesse~ eftersom stadens koncernbolag Stadshus AB, enligt 
tradition, ytterst förfogar över tids~ och andra villkor genom 
ägardirektiv. 

Vi a11Ser sammantaget att det är väl motiverat att Stockholms stad har 
rådighet över den mast med tillhörande markområde som en 
ledningsrätt skulle inskränka. Bedömrungen motiveras av 
allmänrättsliga pl'inciper och tillvaratagandet av markägarens 
intressen som de kommer till uttryck i 6 § LL och RF 2:15. 

Med anledning av det ovanstående ska ledningsrätt ej upplåtas och 
förrättningen ställas in. 

Beslut: 
Förrättningen ställs in. 

Förrättningslanlmätare John Wahlgren var skiljaktig i vad som enligt 
8 ~ FBK redovisas nedan. 

Sökandens yrkande avser den plats som. tidigare för anläggningen har 
upplåtits med stöd av avtal. Sedan avtalet uppsagts har anläggningen 
fortsatt funnits kvar på platsen och såväl Stockholms Hamn AB 
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("Hamnen'') som Stockholms kommun ("St-idenn) har uppgivit att det 
ej finns hinder för en fortsatt upplåtelse med stöd av avtal. Hamnen 
och Staden har argumenterat för en avtalslösning huvudsakligen för 
alt det uppges ge bättre flexibilitet vid framtida omdaning av 
hamnområdet Det har i förrättningen även framkommit att annan 
operatör med stöd av avtal har anläggning i belysningsmasten. 

Av gällande rätt följer att möjligheten till frivillig upplåtelse, som 
avtal, ej ska beaktas vid den prövning som ska göras enligt 6 § LL Qfr 
NJA 2013 s. 795). Prövningen avser istället att bedöma det alternativ 
för anläggningens placering som vållar minst skada. Sökanden har 
inte att visa att det är uteslutet med alternativ placering, endast det 
fim1s särskilda skäl för den valda placeringen. Att anläggningen är 
befintlig innebär inte per se att placeringen är på förhand given, men 
inverkar på bedömningen. Att placeringen är en följd av tidigare avtal 
är också en omst,'indighet som är att beakta i sammanhanget. 

Övriga sakägare har i förrättningen ej konkretiserat och specificerat 
förslag på andra placeringar av anläggnmgeu än den sökanden har 
yrkat. Invändningarna mot att upplåta ledningsrätt på yi·kad plats har 
återknutit dels till den verksamhet som bedrivs i området, dels till 
framtida omdaning av bebyggelsen. Härtill har gjorts gällande att 
belysningsstolpen är fastighetstillbehör av sådant slag som ej lämpar 
sig för ledningsrättsupplåtelse. 

Belysningsstolpen bedöms vara fasti.ghetslillbehör av sådan art att 
Iedningsrättsupplåtelse inte ska hindras på denna grund. Det ä1· inte 
ovanligt att anläggningar för elektro1tlsk kommunikation placeras i 
dylika konstruktioner och vad som har anförts om belysningsstolpens 
varaktighet och underhålls behov bedöms inte medföra någon annan 
be~önming eftersom det i branschen finns vedertagna förlaranden för 
hur ombyggnation- och underhå.llsåtgärder koordineras med 
innehavare av telekommunikati.onsuh'Ustning i dylika konsn·uktioner. 
Att upplåtelse sker med ledningsrätt bedöms inte inverka på 
möjligheterna att vidta ovannämnda åtgärder och till detta kommer 
att ledningsrättslagen föreskriver möjligheter för omprövningen av 
ledningsrätten om behov skulle uppkomma~ se 33 § LL. 

Beh'äffande vad som har anförts om att ledningsrättsupplåtelse skulle 
innebära skada för den verksamhet som pågår i OID.l'ådet konstateras 
alt anläggningen idag redan är befintlig och ej hindrar verksamheten_. 
något sådant har i vart fall ej gjorts gäilande. Att 
ledrtingsrättsupplåtelse sker bedöms ej innebära någon påvisbar 
förändring vad gäller verksamhetsutövandet i närområdet 
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överhuvudtaget eftersom de i-entfaktiska följder anläggningen ger 
upphov till förefinns oavselt om det finns en ledningsrätt för 
anläggningens bibehållande eller ej. I sammanhanget konstateras att 
såväl Staden som Hamnen är villiga ingå avtal om upplåtelse av 
utrymme för anläggningen varför invändningen om att ledningsrätten 
skulle skada verksamheten bedöms vata svårlörståelig och ej bedöms 
böra hindra att ledningsrättsupplåtelse sker. Den juridisk-tekniska 
upplåtelseformen för anläggningen bedöms ej ge någon inverkan på 
verksamheten i nätområdet. I sammanhanget kan noteras att den 
ifrågavarande anläggrringen tjänar ett allmänt intresse i det att den ger 
kommunikativa möjligheter för såväl fysiska som juridiska personer i 
området 

Vad som har åberopats beträffande en framtida omdaning av 
hamnom.rådet som hinder för ledningsrättsupplåtelse behöver 
bedömas med beaktande av den konkretion som finns i lämnade 
uppgifter. I denna bedömning konstateras att Hamnen i september 
2019 har ingått avtal med Stockholm Parkering AB om markupplåtelse 
för parkeringsbolagets verksamhet i Oil).edelbar närhet till den i 
förrättningen aktuella belysningsmasten, se ÖV3(3). Avtalet löper till 
den 30 juni 2023 med förlängning om u·e år för det fall avtalet inte sägs 
upp senast tolv månader före avtalstidens utgång. Oavsett vad som i 
övrigt har åberopats av Staden, Hamnen och parkeringsbolaget om en 
framtida omdaning av om.rådet bedöms en omdaning ej vara så nära 
förestående att ledningsrättsupplåtelse av detta skäl ska hindras. 
Bedömningen i denna del stöds dels av det nytecknade avtalet, ÖV3, 
dels av att det ej finns yttre iakttagbara tecken på att omdaning snart 
kommer ske. Att politiska företrädare på olika vis omtalat intresse för 
en utveckling av området bedöms inte innebära någon annan 
bedömning än att den påstådda omdaningen av området i nuläget är 

så obestämd att ledn.ingsrättsupplåtelse inte ska hindras på denna 
grund. Det erinras att ledningsrättslagen ger möjlighet till 
omprövning vid ändrnde förhållanden. 

Sökandens skäl för att ledningsrättsupplåtelse ska ske på yrkad plats 
bedöms vara tillräckliga dels eftersom det är fråga om en befinllig 
anläggning, dels eftersom anläggningens placering tidigare har 
överenskommit i avtal och dels eftersom det finna liknande uh·ustning 
tillhörande annan operatör i samma belysningsmast. De invändningar 
som hai· framställts mot sökandens yrkande i denna del bedöms mot 
bakgrund av det ovanstående inte innebära att sökanden ytterligare 
behöver styrka att den yrkade placeringen är den mest lämpliga. 
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Yrkandet om ledningsrättsupplåtelse avser utrymme i stadsp1an 0180-
7525 utlagd som kvartersmark för ändamålet hamntrnfik. Planen ger 
inte uthyckligt stöd för ledningsrättsupplåtelse enligt yrkandet. 
Planförfattaren bedöms emellertid inte ha varit i posilton att ta 
ställning. till ledningsrättsyrkande för ifrågavarande ändamål med 
anledning av planens ålder och den teknikutveckling som sedan 
planantagande har skett. Att upplåta Jedningsr~tt enligt yrkandet 
bedöms inte vara i strid med planen eller dess bakomliggande 
intentioner., i sym1erhet med beaktande av att det är fråga om en 
alln1ännyttig anläggning som servar planonll'ådet. 

Till följd av det ovanstående bedöms rekvisiten i 61 8 och 10 §§ LL ej 
hindra att ledningsrätt upplåts enligt sökandens yrkande. 

Enligt 12 § LL får leclningsrätt ej upplåtas om fastighet orsakas 
synnerligt men av rättighetsupplåtelsen. Bestämmelsen avser ett 
höggradigt inh'ång vars närmare definition det har ankommit på 
rättstillämpande· instanser att avgöra. Den ifrågavarande 
inh'ångssituationen bedöms ge så begränsade inh'ångseffekter att 
fastigheten och användningen av densamma inte i något avseende kan 
bedömas lida sådant men som ås~s i det aktuella lagnrmmet. 

RF 2:15 uppställer skydd för enskilda intressen. Eftersom 
ledningsrättsyrkandet berör fastighet ägd av det allmänna, och 
rättigheter för bolag som ägs av det allmänna, hindrar inte 
egendomsskyddet i lagrummet att ledningsrätt upplåts. 

Med anledning av det ovan anförda föreligger förutsättnmgar upplåta 
ledningsrätt enligt sökandens yrkande. 

Skäl: 
Av 27 § LL följer att ledningsrättshavaren ska svara för 
förrättningskosh1aden om inte annat följer vid en motsvarande 
tillämpning av lagrum i RB. I framställt yrkande ska ledningsrätt 
upplåtas till förmån för Svenska Umts-Nät AB som i detta avseende 
således är att beh'akta som ledningsrättshavare. Tillämpning av 
bestämmelserna i RB bed6ms ej innebära att förräliningskosinaden 
ska betalas av annan änledningsrättshavaren. 

Beslut: 
Förtättningskostnaderna ska betalas av Svenska Umts-Nät AB. 
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Den som är missnöjd med lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärder kan 
överklaga dessa genom att en sla:ivelse länmas eller skickas till: 
La11tu1äteriet 
Lm1tuuiteriet, fastighetsbild11111g 
80182GÄVLE 

Mark- od1 miljödomstolen behandlar sedan överklagai1clet. 

-Skrivelse11 måste ha kommit :i:l.i till lantmäterimyndigheten inom fyra veckor fråii 
beslutsdagen, d. v,s. senast den 27 december 2019. Kommer skrivelsen in för sent ka11 

överklagandet inte beha11dlas. 

Ange alt Ni överklagru: och vilket beslut eller vilken åtgfu•d Ni överklagar. Anteckna 
förrättn:i:t1gens ärenden11nm1er AB17702 och redogör för vad Ni anser ska ändras och 
varför. 

Denna handling har undertecknats elektroniskt av 

John 1/if nhlgren 
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Hur man överklagar 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför 
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

www.domstol.se 
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Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark
och miljödomstolen överklagandet och alla hand
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings
tillstånd i fyra olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 
Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Sida 1 av 1 
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Hur man överklagar Mark- och miljööverdomstolens avgörande 

Den som vill överklaga Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande ska göra 
det genom att skriva till Högsta domstolen. 
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas 
till Mark- och miljööverdomstolen. 

Senaste tid för att överklaga 

Överklagandet ska ha kommit in till Mark
och miljööverdomstolen senast den dag 
som anges i slutet av Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande. 

Beslut om häktning, restriktioner enligt 
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller rese
förbud får överklagas utan tidsbegränsning. 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, 
skickar Mark- och miljööverdomstolen 
överklagandet och alla handlingar i målet 
vidare till Högsta domstolen. 

Prövningstillstånd i Högsta domstolen 

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta 
domstolen ska pröva ett överklagande. 
Högsta domstolen får meddela prövnings
tillstånd endast om 

1. det är av vikt för ledning av rätts
tillämpningen att överklagandet prövas 
av Högsta domstolen eller om 

2. det finns synnerliga skäl till sådan 
prövning, så som att det finns grund för 
resning, att domvilla förekommit eller att 
målets utgång i Mark- och 

miljööverdomstolen uppenbarligen beror på 
grovt förbiseende eller grovt misstag. 

Överklagandets innehåll 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och 
telefonnummer, 

2. det avgörande som överklagas 
( domstolens namn och avdelning samt 
dag för avgörandet och målnummer), 

3. den ändring i avgörandet som klaganden 
begär, 

4. de skäl som klaganden vill ange för att 
avgörandet ska ändras, 

5. de skäl som klaganden vill ange för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt 

6. de bevis som klaganden åberopar och 
vad som ska bevisas med varje bevis. 

Förenklad delgivning 

Om målet överklagas kan Högsta dom
stolen använda förenklad delgivning vid 
utskick av handlingar i målet, under 
förutsättning att mottagaren där eller i 
någon tidigare instans har fått information 
om sådan delgivning. 

Mer information 

För information om rättegången i Högsta 
domstolen, se www.hogstadomstolen.se 

www.dornstol.se 


