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2. Lasse Brinkenklint ska ersätta Nils Nordin och dödsboet efter Marida Nordin för

rättegångskostnader i hovrätten med 5S 000 kr avseende ombudsarvode jämte ränta 

enligt 6 § räntelagen från denna dag. 
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Lasse Brinkenklint har yrkat att hovrätten ska bifalla käromålet, befria honom från

skyldigheten att ersätta motparterna för rättegångskostnader i tingsrätten och

tillerkänna honom ersättning för sina rättegångskostnader där.

I andra hand har han yrkat att hovrätten, med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken, ska

förplikta Nils Nordin och dödsboet efter Marida Nordin att ersätta honom med det

lägre belopp som hovrätten rinner skäligt.

Nils Nordin och dödsboet efter Marida Nordin har motsatt sig att tingsrättens dom

ändras.

Parterna har yrkat ersättning för små rättegångskostnader i hovrätten.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Parterna har i hovrätten lagt fram samma utredning och fört sin talan på samma sätt

som i tingsrätten.

Som tingsrätten har konstaterat är det ostridigt att uteplatsen vid tiden för överlåtelsen

inte utgjorde en del av bostadsrätten eller var upplåten med någon motsvarande rätt för

säljarna.

Den första fråga som hovrätten har att besvara är om det av köpeavtalet följer något

annat. Av de skäl som tingsrätten har angett anser hovrätten att avtalet måste förstås så

att uteplatsen varken ingår i bostadsrätten som upplåten mark eller har ingått i

överlåtelsen med någon motsvarande rätt. Att innehavaren av bostadsrätten "tillåts att

utnyttja 10 kvm av gården för uteplats" innebär inte heller, så som Lasse Brinkenklint

har gjort gällande, att det är fråga om en sådan benefik nyttjanderätt som avses i 6 kap.

10 § bostadsrättslagen. Slutsatsen är således att avtalet i allt väsentligt på ett korrekt

sätt har speglat det som överlåtelsen avsett. Det som har överlåtits överensstämmer

med andra ord med vad som framgår av köpeavtalet. Den enda avvikelsen avser ytan

på uteplatsen vilken visat sig vara 9 kvm. Denna avvikelse kan emellertid inte anses
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innebära att överlåtelsen har varit behäftad med ett fel av sådant slag att det berättigar

till prisavdrag eller ersättning på annan grund.

När det härefter gäller frågan om det som överlåtits avviker från vad Lasse

Brinkenklint med fog har kunnat förutsätta eller inte överensstämmer med utfästelser

ansluter sig hovrätten till tingsrättens slutsats; utredningen visar alltså inte att det har

lämnats någon annan information än den som framgår av prospektet och köpeavtalet.

Därför kan Lasse Brinkenklint inte heller på dessa grunder ha framgång med sin talan.

Sammantaget innebär det som nu har redovisats att tingsrättens dom inte ska ändras.

Vid den utgången ska Lasse Brinkenklint ersätta motparterna för rättegångskostnader i

hovrätten. Nils Nordin och dödsboet efter Marida Nordin har yrkat ersättning för

ombudsarvode med 100 575 kr. Lasse Brinkenklint, som för egen del har begärt

ersättning för ombudsarvode med 53 906 kr, har ifrågasatt skäligheten i motparternas

yrkande men överlämnat frågan till hovrättens bedömning. Hovrätten finner för sin del

att Nils Nordin och dödsboet efter Marida Nordin skäligen bör ersättas för sina

rättegångskostnader i hovrätten med 55 000 kr.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2019-02-06

I avgörandet har deltagit f.d. hovrättslagmannen Magnus Göransson, referent,

hovrättsrådet Anna Avenberg och tf. hovrättsassessorn Sophie Lidholm.
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LASSE Juhani Brinkenklint,  
Norrtullsg�tan.1,1.,.I,.gh 1104 
113 29 Stockho� 

Ombud: Mikael Ekelund 
LJ F astighetsjuridik AB 
Box24 04-1 
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·Svarand-e
.1. Arvid NILS Rune Nerdiri, 
VindevägeB -18
624 52 Lätbw ·

2.·Dödsboet efter MARIDA Bonnia Nordin,  c/o Nils Nordin
Vindevägen 18
624 52 Lärbro

Ombud för 1 och 2: Jur.kand. Olga Gärd 
· AG Advokat KB,

Box 3124
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DOMSLU
T

1. Lasse Brinkenklints talan lämnas utan bifall.

Mål nr· 
T 6606-16 

2. Lasse Brinkenklint skall till Nils Nordins och dödsboet efter Marida Nordin betala

. ersättning för rättegångskostnader med 166 525 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte 

ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till� betalning sker. 

1 
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BAKGRUND

Lasse Brinkenklint har av Nils Nordin och dödsboet efter Marida Nordin (säljarna^

köpt en bostadsrätt om tre rum och kök på Norrtullsgatan 11 i Stockholm

(bostadsrätten). Mäklare var Richard Berg vid Fastighetsmäklarna Stockholm. .1 • -

anslutning till bostadslägenheten fanns en uteplats om 10 kvm (uteplatsen). Enligt ett

beslut av bostadsrättsstyrelsen år 2014 gavs de bostadsrättsinnéhavare sonrlåtit ta-upp

altandörr rriot innergården rätt att disponera en yta om max 9 kvm. Av beslutet framgår

vidare att någon avgift inte skulle utgå, att rätt-att överlåta inte-förelåg och att

föreningen kunde ändra beslutet om den önskade det.

YRKAMEN M.M.

Lasse Brinkenklint har yrkat att Nils Nordin och dödsboet efter Marida Nordin ska

förpliktas att till honom utge 300 000 kr jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från

den 11 oktober 2016 tills betalning sker eller, med stöd av 35 kap. 5 §

rättegångsbalken, det lägre belopp som tingsrätten finner skäligt.

Nils Nordin och dödsboet efter Marida Nordin har bestritt yrkandet. De har vitsordat

ränteberäkningen som skäligt i och för sig.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUND FÖR TALAN

Lasse Brinkenklint

Säljarna har vid försäljning av bostadsrätten felaktigt uppgett att uteplatsen ingick i

bostadsrättsupplåtelsen. I vart fall har felaktigt uppgetts att det funnits en nyttjanderätt

till en uteplats som ingick i köpet. Uteplatsen ingick inte i bostadsrätten, någon giltig
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upplåtelse av uteplatsen som följde med vid bostadsrättens-övergång från säljarna till

• Lasse Brinkenklint fanns inte och uteplatsen är inte heller upplåten med annat äri en

rent benefik rätt som fritt kan återkallas av föreningen. Bostadsrättsöverlåtelsen är -

därför behäftad med fel.

Lasse Brinkenklint har köpt bostadsrätten i tron att uteplatsen ingick i upplåtelsen av

bostadsrätten eller i vart fall var upplåten till nyttjande på ett likvärdigt sätt som en

bostadsrättsupplätélse. Han är därför berättigad till prisavdrag i första hand för att vad

som överlåtits inte överensstämmer med vad som avtalats mellan partema, i andra
•j

hand för att vad som överlåtits avviker från vad han med fog kunnat förutsätta vid

köpet och i.tredje hand för att vad som överlåtits inte överensstämmer med de

utfästelser som säljarna gjort och då den felaktiga informationen inverkat på hans

beslut att förvärva bostadsrätten.

**• .•
1 Yrkat skadestånd motsvarar skillnaden i pris mellan bostadsrättens värde utan

uteplatsen och det pris som Lasse Brinkenklrnt betalat.

Såsom grund för yrkandet att tingsrätten ska uppskatta skadan till ett skäligt belopp

görs gällande att full bevisning endast med svårighet kan föras då skadan måste

uppskattas. • • .

Nils Nordin och dödsboet efter Marida Nordin

Uteplatsen har ingått i bostadsrättsupplåtelsen såsom en vederlagsfri nyttjanderätt, men

däremot utgjorde uteplatsen inte en del av bostadsrätten i sig. Parterna har inte avtalat

. om att uteplatsen ska utgöra en del av bostadsrätten i sig. Säljarna har inte heller utfäst

att uteplatsen ska utgöra en del av bostadsrätten i sig eller på annat sätt lämnat

• information om att en uteplats skulle utgöra en del av bostadsrätten i sig. Bostadsrätten

avviker inte från parternas avtal och heller inte från vad Lasse Brinkenklint med fog

' kunnat förutsätta vid köpet. Det har ålegat Lasse Brinkenknnt att inom ramen för hans

undersökningsplikt undersöka förhållandena beträffande uteplatsen.



SOLNA TINGSRÄTT DOM T 6606-16
2018-01-31 .

35 kap. 5 § rättegångsbalken inte är tillämplig på den aktuella tvisten. Bestämmelsen

behandlar bevislättnad vid inträffad skada, emedan Lasse Brinkenklints talan avser

prisavdrag med anledning av fel i den omtvistade bostadsrätten.

UTVECKLING AV TALAN

Lasse Brinkenklint

I objektsbeskrivningen för lägenheten, som utgör en del av köpeavtalet, anges under

rubriken "Balkong/låg avgift" följande: "Invid Odenplan ligger denna unika funkis-

3:a, med stor balkong och 10 kvm uteplats". Vidare anges i objeldsbeskrivningen

under rubriken planlösning: "En välplanerad och unik lägenhet med både balkong och

uteplats där de klassiska funkisvärdena bevarats i bra harmoni med det moderna". Vid

lägenhetsvisningen tillhandahölls intressenterna ett prospekt i fyrfärgstryck. I

prospektet anges på sid. 3, under rubriken "Balkong & uteplats" följande text: "Invid

Odenplan ligger denna unika funkis-3 :a, med både stor balkong och 10 kvm uteplats

samt låg avgift" och uteplatsen är också avbildad. På sid. 4 anges också i textens sista

stycke följande: "Innehavaren tillåts att utnyttja 10 kvm av gården för uteplats". På sid.

7 förekommer, under rubriken "fakta", en ritning över lägenheten där uteplatsen finns

inritad som en del av lägenheten.

Lasse Brrnkenklint var spekulant på bostadsrätten och av avgörande betydelse för

köpet var den uteplats om 10 kvm som hörde till lägenheten. Uppgiften om att

uteplatsen ingick i bostadsrätten framgick tydligt av objektsbeskrivningen och av

prospektet som mäklaren Richard Berg hade tillhandahållit vid visningen av

lägenheten och vad som muntligen uppgavs. Lasse Brinkenkhnt-förlitade sig på dessa

uppgifter och lade med dessa till grund ett bud på sex miljoner kronor för

bostadsrätten. Budet antogs av säljarna.
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Sedan Lasse Brinkenklint tillträtt bostadsrätten framkom ·det vid kop.t$ med styrelsen 

för bostadsrättsföreningen att det inte ingick någon uteplats i bostadsrättsupplåtelsen. 
. . 

'Qppgiften om att det hörde en uteplats till bostadsrätten om 10 kvmvar således 

felaktig. Det är en uppgift som varit direkt vilseledande och har haft en avsevärd 

prispåverkan. Marken i fråga, en yta som rätteligen uppgår till 9 kvm, kan och f'ar 

.endastdisponeras med bostadsrättsföre�gens till�ånd:·upplåtelsen, intagen i 
. . 

styrelseprotokoll av den 2 juni 2014, är en ensidig rättshandling från 

bostadsrättsföreningen och är inte grundad på ett avtal. Det framgår inte att 

dispositionsrätten skulle vara exklusiv för dödsboet efter Marida Nordin och Nils 

Nordin. Tillståndet att använda uteplatsen innehåller väsentliga inskränkningar i 

dispositionsrätten och det framgår att yta och tid kan ändras ensidigt av 

bostadsrättsföreningen. Upplatelsen utgör därför inte en nyttjanderättsuppiåtelse i 

jordabalkens mening, vilken måste ha uppkommit genom avtal. För det fall avtal ändå 

skulle anses föreligga mellan bostadsrättsföreningen och den som innehade 

bostadsrätten när föreningen lämnade sin tillåtelse till bostadsrättslllliehavaren att 

använda uteplatsen, så är uteplatsen upplåten som en sådan bene:fik nyttjanderätt som 
. 

. 
.

regleras .i 6 kap. 10 § bostadsrättslagen. Upplåtelsen av nyttjanderätt till uteplatsen har 

ett omedelbart samband med nyttjandet av bostadsrättsl�genheten och nyttan av en 

uteplats är av uppenbart mindre betydelse i jämförelse med rätten att använda 

lägenheten som bostad. Enligt nyss nämnda bestämmelse upphör sådan upplåtelse att 

gälla när bo.staden övergår till ny ägare. Inte heller upplåtelsens lydelse medger att den 

med nödvändighet övergår till en ny bostadsrättsinnehavare. pet faktum att 

bostadsrättsföreningen sedermera tillåtit även Lasse )3rinkenklint att :p.yttja:uteplatsen 

på motsvarande sätt saknar betydelse i sammanhanget eftersom vare sig Lasse 

Brinkenklint eller annan självklart hade kunnat räkna med detta. 

Lasse Brinkenklint har förlitat sig på de uppgifter som säljaren lärnn�t och lagt ett bud 

på lägenheten som baserats på uppgiften om att det ingick en uteplats" om 10 kvm i 

bostadsrätten eller upplåtelsen. Hade han känt till _de verkliga-förhållandena hade han 

lämnat ett väsentligt lägre bud. bet för�ållandet att det inte ingick en uteplats i 

_ bostadsrätten, som felaktigt uppges i objektsbeskrivningen och prospektet, kan inte ha 

5 
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varit okänt'för säljaren. Nils Nordin ingick i bostadsrättsföreningens styrelse och det

kan därför inte ha undgått honom vad bostadsrättsupplåtelsen omfattade. Som

styrelseledamot har han också haft särskilt stor möjlighet att utan svårighet informera

sig om det rätta förhållandet. Att någon uteplats inte 'ingick i bostadsrättsupplåtelsen

ska under alla omständigheter ha varit känt för bostadsrättens innehavare oavsett om

denne suttit i föreningens styrelse eller inte och det kan i.vart fall inte ha varit svårt för

vilken sälj are som helst att kontrollera förhållandena. Sälj aren borde således i vart fall

ha varit medveten om förhållandet i fråga och borde ha upplyst Lasse Brinkeriklint om

detta.

Ansvarig mäklare för försäljningen var Richard Berg och denne upprättade

objektsbéskrivningen och prospektet efter "att ha inhämtat uppgifter från säljarna

angående lägenheten.

Genom att lämna dessa vilseledande uppgifter har sälj arna utfäst att uteplatsen ingick i

bostadsrättsupplåtelsen. I den mån säljarna inte medvetet lämnat den felaktiga

uppgiften, har de i vart fall förfarit vårdslöst. Oavsett detta så överensstämmer

bostadsrätten inte med de egenskaper säljarna inför försäljningen uppgett att

bostadsrätten ska ha, varför ett köprättsligt fel föreligger. Lasse Brinkenklint har

genom säljarens utfästelser förletts att lämna ett bud som överstiger vad han skulle ha

gett för bostadsrätten om han varit medveten om det rätta förhållandet. Han har

därigenom vållats skada genom att han betalat mer för bostadsrätten än vad denna varit

värd. Då bostadsrätten vidare avviker från vad som utfästs vid försäljningen genom att

någon uteplats om l O kvm inte ingår i bostadsrättsupplåtelsen är Lasse Brinkenklint

vidare berättigad till prisavdrag.
r

Prisskillnaden mellan bostadsrättens värde om en uteplats om 10 kvm ingått i

bostadsrättsupplåtelsen och dess faktiska skick har värderats till fem procent av

köpeskillingen. Prisavdrag eller skadestånd yrkas således med 300 000 kr.

Nils Nordin och dödsboet efter Marida Nordin
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I partemas avtal och i objektsbeskrivningen anges att "Innehavaren tillåts att nyttja 10

kvm av gården som uteplats". Att en innehavare av en bostadsrätt tillåts att nyttja 10

kvm av gården som uteplats är inte att likställa med att en uteplats är en del av

bostadsrätten i sig. Vidare framgår av planritningen som Lasse Brinkenklint tagit del

av infor förvärvet att uteplatsen inte är en fast installation till bostadsrätten och inte får

skärmas av. Det har ålegat Lasse Brinkenklint att inom ramen för hans

undersökningsplikt undersöka förhållandena beträffande uteplatsen.

Den/av säljarna anlitade mäklaren, Richard Berg, har inte utfäst eller på annat sätt

' lämnat uppgifter avseende uteplatsen utöver att innehavaren av bostadsrätten tillåts att

•nyttja 10 kvm av gården att disponera som uteplats.

Det som parterna har avtalat om, och som Lasse Brinkenklint med fog har kunnat

förvänta sig, är således att denne ska tillåtas att nyttja 10 kvm av/gården att disponera

som uteplats samt att uteplatsen inte är en fast installation till bostadsrätten och heller

inte får skärmas av.

Att bostadsrättshavare i föreningen som har låtit ta upp altandörr mot innergården har

rätt att avgiftsfritt disponera en yta om 9 kvm av gården som uteplats har beslutats

genom styrelsebeslutet av den 2 juni 2014. Styrelsebeslutet var alltjämt gällande vid •
. - . ^

tiden för överlåtelsen av bostadsrätten och gäller fortfarande. Eventuella förändringar i

tillåtelsen att nyttja en del av innergården som uteplats efter förvärvet innebär inte att

det föreligger ett fel i bostadsrätten som säljarna har att svara för.

Regleringen i 7 kap. jordabalken saknar betydelse för tvisten. Det är inte korrekt att

rättigheten att disponera uteplatsen råte kan överlåtas i samband med en överlåtelse av

den aktuella bostadsrätten. Att Lasse Brinkenklint såväl som övriga

föreningsmedlemmar boende på markplan som har låtit ta upp en altandörr mot

innergården har rätt att disponera uteplatsen följer därtill av den föreningsrättsliga

likabehandlingsprincipen. Bostadsrättsföreningen är enligt lag förpliktigad att behandla



8

SOLNA TINGSRÄTT DOM T 6606-16

2018-01-31

samtliga medlemmar i föreningen på samma sätt, varför Lasse Brinkenklints uppgift'.

om att varken han eller någon annan hade kunnat räkna med att han skulle få disponera •

uteplatsen efter forvärvet av den aktuella bostadsrätten tillbakavisas.

UTREDNING

Lasse Brinkenklint har åberopat förhör med sig sj älv, Richard Berg, Robert Dragan,

Nils Lagerlöf. Svarandena har åberopat förhör med Nils Nordin, Richard Berg Sam •

Roshandel. Parterna har dessutom åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL
j

Enligt köplagen kan fel föreligga om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter

om dess egenskaper som följer av avtalet eller som lämnats före köpet. Vidare kan fel

också föreligga om äganderätten eller förfoganderätten till varan i strid med

köpeavtalet tillkommer tredje man (rättsligt fel).

Det är ostridigt i målet att uteplatsen yid tiden for överlåtelsen inte utgjorde en del av

bostadsrätten eller var upplåten med någon motvarande rätt för säljarna. Uteplatsen har'

således inte heller överlåtits till köparen med sådan rätt. Det är denna brist som Lasse

Brinkenklint anfört utgör fel vid köpet.

Lasse Brinkenklint har uppgett att han utifrån vad som angetts i prospektet och

objektsbeskrivningen utgått ifrån att uteplatsén ingått i bostadsrätten samt att han inte

diskuterat frågan om uteplatsens tillhörighet med sälj aren eller mäklaren.

1 ' Varken i överlåtelseavtalet eller i den tillhörande objektsbeskrivningen har det särskilt

angetts att uteplatsen ingår som upplåten mark som ingått i bostadsrätten eller varit

upplåten med motvarande rätt. I objektsbeskrivningen har angetts i allmänna ordalag

"lägenhet med både balkong och uteplats". Det anges dock i objektsbeskrivnrngen att

. "Innehavaren tillåts att utnyttja 10 kvm av gården for uteplats". Samma formulering
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finns även i prospektet som tagit fram före försäljningen. Formulering anger inte att

det rör sig om en rätt att utnyttja gården. Det anges inte heller att det utgår något

' • vederlag för nyttjandet vilket skulle tyda på en upplåtelse med rättigheter.

Tingsrätten anser mot denna bakgrund att det inte är visat att det följ er av .parternas

. avtal eller av de skriftliga uppgifter som lämnats att uteplatsen ingår i bostadsrätten
-c,.-,-;- .̂. .•*•?

eller ingått i överlåtelsen med motvarande rätt.

Nils Nordin har uppgett att han till Richard Berg uppgav att uteplatsen var provisorisk

samt att det måste stämma att han var med när bostadsrättsstyrelsen år 2014 beslutade

om att tillåta uteplatsema. Richard Berg har uppgett att när han visade lägenheten för

Lasse Brinkenklint förekom det inte någon diskussion om att uteplatsen ingick i

bostadsrätten eller var upplåten med motsvande rätt samt att han informerade Lasse

Brinkenklint om att uteplatsens mark ägdes av bostadsrättsföreningen men tilläts

användas av bostadrättsinnehavarna. Lasse Brinkenklint har uppgétt att Richard Berg

vid visningen angående uteplatsen, endast uppgav att det inte var tillåtet med fasta

installationer vilket han hade förståelse för eftersom det förhindrade att någon borrade

ner i bjälklaget.

Av utredningen framgåi inte att Nils Nordin eller någon annan lämnat någon annan

information än den som framgår av prospektet och köpeavtalet. Som konstaterats ovan

anser tingsrätten inte att det av de handlingarna framgår att uteplatsen ingått i partemas

avtal på det sätt som Lasse Brinkenklint gjort gällande. Mot denna bakgrund kan inte

Lasse Brinkenklints talan bifallas.

Rättegångskostnader

Med hänsyn till utgången i målet skall Lasse Brinkenklint ersätta Nils Nordins och

dödsboets efter Manda Nordin rättegångskostnader. Om beloppet råder inte tvist.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401)

Överklagande senast den 21 februari 2018 ställs till Svea hovrätt.

.På tingsrättens vägnar

Hampus Lilja
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM l TVISTEMÅL

Den som -vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till4irj,gsrät-
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som
finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen
för överklagande finns angiven på sista sidan i do-

o

> l
•

r-i
O

Q

men.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k an-
slutnings överklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings-
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten
inom en vecka från den i domen angivna sista da-
gen för överklagande. Om det första överklagan-
det återkallas eller for&Qerkån intelieller an-
slutnmgsöverklagandet prövas.

Samma regler som för part gäller för den som inte
är part eller intervenient och som vill överklaga ett
i domen intaget beslut som angår honom eller
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov-
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas.
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som tingsrätten har kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som tings-
rätten Viar kommit till.

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler.

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät-
tens avgörande fast Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov-
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd
bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska'innehålla
uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av
tingsrättens namn samt dag och nummer'för
domen,

2. partemas namn och hemvist och om möjligt
deras postadresser, yrken, personnummer
och: telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart, •

3. den ändring av tingsrättens dom som klagan-
den vill få till stånd,.

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt
klagandens mening är oriktiga,

5. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt

6. de bevis som åberoparoch vad- som ska styr-
kas med varje bevis.

-Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an-
ledningen till varför omständigheten eller beviset
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon viH att
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller
hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av
domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, Vsn sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit

www.domstol.se
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Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgör-
ande ska göra det genom att skriva till
Högsta domstolen. Överklagandet ska dock
skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hov-
rätten senast den dag som anges i slutet av
hovrättens avgörande.

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

Om överklagandet har kommit in i rätt tid,
skickar hovrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare" till Högsta dom-
stolen.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens ns-m-n^ adress och
telefonnummer,

2. det avgörande som överklagas
(hovrättens 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.

•B

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 hovrätten uppenbarligen
beror på grovt förbiseende eller grovt
misstag.

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.domstol.se


