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Sveriges domstolar – organisation 2017

SVEA HOVRÄTT

Svea Hovrätt avd 6 är Mark och 

miljööverdomstol
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Nacka, Växjö, Vänersborg, Umeå, Östersund



4

Mark- och miljödomstolsreformen 

• 2 maj 2011

• Lag om mark- och miljödomstolar (2010:921) 

• Mark- och miljödomstolarna, vid tingsrätterna i 

Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg, Växjö

• Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

SVEA HOVRÄTT
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Organisation

• Mark- och miljödomstolarna tog då över de mål som 

tidigare handlagts av miljödomstolarna, huvuddelen av 

fastighetsdomstolarnas mål och huvuddelen av målen 

enligt plan- och bygglagen som tidigare handlagts av 

förvaltningsrätterna och regeringen.

• Mark- och miljööverdomstolen är i fastighetsmål sista 

instans och handlägger mål från hela Sverige

SVEA HOVRÄTT
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MÖD –Mark- och miljööverdomstolen

• Mark- och miljööverdomstolen är en av Svea Hovrätts åtta 

dömande avdelningar.

• Vid starten för MÖD 2011 dimensionerades domstolens personal till 

ca 30 medarbetare. För att klara av mängden av mål har 

personalstyrkan hela tiden utökats

• Mark- och miljööverdomstolen(MÖD), avd 6, har nu ca 70 anställda, 

2 lagmän, 5 vice ordförande, hovrättsråd, föredraganden, 

hovrättsfiskaler, domstolshandläggare och 13 tekniska råd.

• De tekniska råden är fördelade på tre ämnesgrupper: miljö, plan-

och bygg, fastighet

SVEA HOVRÄTT
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MÖD –Mark- och miljööverdomstolen

• Beslut om prövningstillstånd tas normalt inom 8 veckor

• Slutligt avgörande ska inte ta längre än ett år och vanligtvis tar det 

6-8 månader från att överklagandet kommit in

• De flesta domar går inte att överklaga men MÖD har möjlighet att i  

vissa fall lämna ventil för överklagande till Högsta domstolen

• Som tekniskt råd är du ordinarie domare, en stor del av arbetet att 

läsa och förstå vad som hänt i de tidigare instanserna samt att 

bedöma vad överklagan innebär. Ibland är klagoskrifterna längre 

än tidigare domslut. I huvudsak kan man bara ta upp vad 

klagandena anför.

• Spännande jobb

• Många kunniga arbetskamrater både jurister och tekniska råd

•
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MÖD –Mark- och miljööverdomstolen

• Hur målen/överklagandet kommer till mark- och 

miljööverdomstolen

• FBL, AL, LL: Lantmäterimyndighet – Mark- och miljödomstol

• SFL stämning till mark- och miljödomstol

• Extraordinära rättsmedel  - domvilla, resning

• Prövningstillstånd (PT) krävs för att vi ska ta upp en överklagan

• Grunderna för prövningstillstånd är:

- det finns anledning att betvivla riktigheten i MMDs domslut

- det utan PT går att bedöma riktigheten

- det är av vikt för ledning av rättstillämpningen

- det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet 

• Av mark- och miljödomstolarnas ca 1000 fastighetsmål kommer ca 

300 mål årligen till Mark- och miljööverdomstolen

• Frekvens prövningstillstånd  - ca 20%

SVEA HOVRÄTT
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MÖD –Mark- och miljööverdomstolen

• Ej prövningstillstånd: Underrättens dom vinner laga kraft.

• Många av de mål som prövas i MÖD finns på vår hemsida:

• http://www.markochmiljooverdomstolen.se/

SVEA HOVRÄTT
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Rättsfall

• Att komma ihåg när man läser rättsfall – rätten prövar bara sådant 

som någon klagande yrkar

• Annat att notera är att domstolen är gratis ……  men den som 

förlorar i ett mål kan bli skyldig att betala motpartens 

rättegångskostnader se FBL 16:14

• Domvilla

SVEA HOVRÄTT
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F 11610-13  Ingår belysningen?

• Gemensamhetsanläggning befintliga båtbryggor samt 

parkeringsplatser och båtuppläggningsplatser. Anläggningen utförd.

• Föreningens stadgar hänvisar till förvaltning i enlighet med vad 

som bestämts vid bildandet

• MMD -stämmobeslut  att dra fram el och belysning inte förenligt 

med stadgar och anläggningsbeslut

• föreningen klagar, MÖD ej PT

• HD återförvisat till MÖD, 

rättspraxis 

• MÖD avslår överklagandet

• Överklagan till HD, PT

SVEA HOVRÄTT
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F 11610-13  Ingår belysningen?

• Frågan i målet är om samfällighetsföreningens beslut att ordna 

med el och belysning till brygganläggning är främmande för det 

ändamål som samfälligheten ska tillgodose. (HD:s mål T 3932-14)

• Fortsättning följer …..

• HD fastställde beslutet (HD:s mål T 3932-14, 2015-12-17)

SVEA HOVRÄTT
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F5933-14

• Är 35§ AL uppfylld?

SVEA HOVRÄTT
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F2014-15, 2015:43    Sammanträde!!!!

SVEA HOVRÄTT
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HD T  5255-15, 6 okt 2017

• Ansökan om avstyckning av bostadshus åker o skogsmark i två 

skiften

• LM strider mot 3:7 FBL

• MMD återförvisar till LM för fortsatt förrättning

• MÖD F1043-15 undanröjer MMDs beslut och fastställer LMs beslut

• HDs bedömning i detta fall:
Skogsmarken kan inte anses sakna intresse för det aktiva skogsbruket  

Relativt kort avstånd (240 m) samt förekomst av nödvändiga vägar –

funktionellt samband

På skiftet producerades tre gånger så mycket ved som behövs för en 

bostadsfastighet  dvs.  för mycket skogsmark för att täcka  behovet för en 

bostadsfastighet

HD fastställde MÖDs dom 

SVEA HOVRÄTT
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F8142-16

• Servitut befintliga bryggor

• Äldre byggnadsplan, 113§

• Ingen beteckning i vatten-

området

• Befintliga bryggor

• LM bildar servitut

• MMD strider mot plan

• MÖD fastställer LMs beslut

plantolkning

SVEA HOVRÄTT
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P4414-17

• Kan bygglov hindras då del av fastigheten utgörs av allmän plats?

• Enskilt huvudmannaskap

SVEA HOVRÄTT
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P5959-16 Detaljplan

• Anslutning till riksväg

• Lst och MMD problem med trafiksäkerhet befintliga problem

• MÖD –inte utrett att det aktuella området är lämpligt för 

bebyggelse med hänsyn till möjligheterna att anordna trafik och 

kollektivtrafik så att en god trafikmiljö skapas – Kommunens beslut 

att anta planen upphävs

SVEA HOVRÄTT
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F1474-17

• Fastighetsreglering eller anläggningsåtgärd

• Ansökan om servitut för nödutrymning alternativt 

gemensamhetsanläggning

• Väsentlig betydelse enligt 7:1 FBL eller 5 § AL?

• Fastighetens behov ska i första hand lösas inom den egna 

fastigheten, vilket hade varit möjligt i detta fall
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F4707-15, Bredband, väsentlig betydelse?
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