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Handlingarna i ärendet genomgås och följande antecknas.  

 

Brännö Bys Samfällighetsförening (Föreningen) har yrkat att tingsrätten med 

ändring av Kronofogdemyndighetens beslut ska förplikta Ingemar Törnqvist att från 

fastigheten Göteborg Brännö S:29 avlägsna allt anbringat material innefattande dubb, 

pålar och stöttor, samt återställa marken i ursprungligt skick. Som grund för sitt 

överklagande har Föreningen uppgett att Kronofogdemyndigheten har gjort en felaktig 

bedömning av omständigheterna i ärendet, särskilt i fråga om värderingen av de 

uppgifter som parterna har lämnat. Föreningen har i övrigt vidhållit vad som tidigare 

anförts, och som framgår av bilaga 1, med i huvudsak följande förtydliganden och 

tillägg.   

 

Ärendet rör den så kallade vandringen. Den nuvarande bryggan uppfördes 1982. 

Betydelsen av intyg som Ingemar Törnqvist grundar sin rätt på kan därför säga var 

överspelad såvitt avser alla uppgifter rörande uppförandet av den ursprungliga 

bryggan. Vad gäller intyget som påstås visa en överlåtelse från Bengt Bjurström till 

Ingemar Törnqvist kan någon annan slutsats av detta inte dras än att Ingemar Törnqvist 

under inga omständigheter, vid något tillfälle varit innehavare av mer än 1/9 av 

vandringen. Föreningen delar delvis Ingemar Törnqvists uppfattning om vad som har 

berörts i tvistemålet från 2010 avseende den pålade bryggan. Vad gäller rätten till den 

så kallade vandringen bestrids Ingemar Törnqvists påstående att den omständigheten 

att han har godtagit att Göteborgs Sjöscoutkår är ägare till 50 procent av vandringen är 

en följd av att han och Bengt Bjurström å sin sida har ägt denna andel och därför har 

kunnat överlåta densamma genom förklaringen. Överenskommelsen i tingsrätten säger 

inget om äganderätten till den andra halvan av vandringen utan endast att Ingemar 

Törnqvist och Bengt Bjurström – medvetna om att Göteborgs Sjöscoutkår stått halva 

kostnaden för bryggan uppförd 1982 – godtagit att Göteborgs sjöscoutkår är ägare till 

50 procent av vandringen. Såsom tidigare har påtalats i ärendet bekostas den resterande 

delen av bryggan av nio boende i området. Ingemar Törnqvist var inte någon av dem. 

Det ska också påpekas att det intyg (daterat den 29 juni 2006) i vilket Elof Andersson 

förklarar sig känna till bakgrunden till uppförandet av den så kallade vandringen inte är 
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med sanningen överensstämmande. Elof Andersson har i efterhand förtydligat sin 

inställning och skriftligen förklarat att han inte närmare känner till omständigheterna 

kring vandringen mer än att Viktor Bjurström, Bengt Bjurströms far, en annan person 

vid namn Nylander har varit inblandade. Orsaken till att Elof Andersson 

undertecknade intyget år 2006 var enligt honom påtryckningar från Ingemar Törnqvist.  

 

Föreningen har i tingsrätten åberopat följande bevisning:  

 

- Kartor över fastigheten Göteborg Brännö S:29, 

 

- handling från Lantmäteriet med uppgift om vilka fastigheter som Föreningen 

förvaltar,  

 

- skrivelse till Ingemar Törnqvist utvisande att Ingemar Törnqvist har uppmanats 

att avlägga det material han anbringat på fastigheten,  

 

- Göteborgs tingsrätts beslut av den 26 maj 2010 i mål T 10347-09 till styrkande 

av att Ingemar Törnqvist själv har förklarat att han inte gör anspråk på 

äganderätt eller annan rätt till bryggan,  

 

- vittnesattest av Lennart Granström till styrkande av att den brygga som 

uppfördes 1982 ursprungligen har disponerats av Göteborgs sjöscoutkår och 

nio personer som bott i området varav två var Viktor Bjurström och Bengt 

Bjurström, att Ingemar Törnqvist under år 2005 vägrat att underteckna ett 

arrendeavtal avseende en båtplats på bryggan, att Ingemar Törnqvist år 2010 

vid Göteborgs tingsrätt har förklarat sig inte göra anspråk på äganderätt eller 

annan rätt till den aktuella bryggan, att Ingemar Törnqvist nu tackat nej till att 

bli medlem i den bryggförening som ska uppföra en ny brygga och att Ingemar 

Törnqvists åtgärder hindrar Föreningen att uppföra den nya bryggan och i 

övrigt disponera platsen för Ingemar Törnqvists åtgärder,  
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- kopia av protokoll från sammanträde i Brännö Bys skifteslag den 19 mars 1994 

till styrkande av att, Bengt Bjurström, Victor Bjurström eller Ingemar 

Törnqvist inte har och har aldrig haft någon självständig rätt till vandringen 

eller brygga, 

 

- kopia av inventeringslista avseende bryggor och sjöbodar, reviderad i 

september 1993. Av denna framgår, avseende Ersdal, att Göteborgs sjöscoutkår 

är angiven som arrendator samt att Victor Bjurström, Bengt Bjurström och Per 

Ersdal hyr varsin förtöjningsplats (samma bevistema som för kopia av 

protokoll från sammanträde i Brännö Bys skifteslag den 19 mars 1994), 

 

- kopia av debiteringslängd från maj 1997. I denna anges att Göteborgs 

sjöscoutkår alltjämt är angiven som arrendator samt att nio personer hyr 

förtöjningsplats, däribland Victor Bjurström och Bengt Bjurström (samma 

bevistema som för kopia av protokoll från sammanträde i Brännö Bys 

skifteslag den 19 mars 1994) samt  

 

- kopia av brev från Ingemar Törnqvist till styrelsen för Göteborgs sjöscoutkår 

där Ingemar Törnqvist själv uppger att det, vid tiden, har förelegat ett 

arrendekontrakt mellan Göteborgs sjöscoutkår och Brännö Bys skifteslag 

(samma bevistema som för kopia av protokoll från sammanträde i Brännö Bys 

skifteslag den 19 mars 1994).  

 

 

Ingemar Törnqvist har bestritt Föreningens yrkande och begärt att tingsrätten 

fastställer Kronofogdemyndighetens beslut. Han har yrkat ersättning för 

rättegångskostnader avseende ombudsarvode med 27 500 kr, varav 5 500 kr avser 

mervärdesskatt. Som grund för sitt bestridande har Ingemar Törnqvist uppgett att 

Kronofogdemyndighetens bedömning är riktig. Han har vidhållit vad han tidigare har 

anfört, och som framgår av bilaga 1, med i huvudsak följande förtydliganden och 

tillägg.  
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Vad som är föremål för särskild handräckning är konsolbryggan som även kallas 

vandringen. Ärendet rör inte den pålande bryggan. Protokollet från den 26 maj 2010 i 

mål T 10347-09 styrker att Ingemar Törnqvist är ägare till konsolbryggan, i annat fall 

skulle han och Bengt Bjurström inte kunnat ingå den förbindelse som framgår av 

protokollet. Förlikningen grundar sig på i målet föreliggande processmaterial av vilket 

framgår att Ingemar Törnqvist och Bengt Bjurström gör gällande äganderätt till hela 

vandringen. Ingemar Törnqvist ifrågasätter den vittnesattest som åberopats av 

Föreningen. Vittnesattesten ifrågasätts både till sin utformning och sitt innehåll och 

kan under inga omständigheter ligga till grund för ett avgörande. Bevistemat för 

vittnesattesten omfattar egendom som inte är föremål för prövning i ärendet. Den 

saknar därför bevisvärde. Föreningen har gjort bedömningen att dennes talan ska 

styrkas med muntlig bevisning vilket tyder på att Föreningen valt fel processform, se 

vidare RH 1993:97. Det ska också påpekas att handräckningsinstitutet inte är 

tillämpbart på åtgärder som var lovliga vid genomförandet. Endast på grund av denna 

omständighet ska överklagandet ogillas. Vidare kan Föreningen inte styrka någon 

rättighet som hindras. Slutligen ifrågasätts om överklagandet kan bifallas inom ramen 

för processformen (jfr prop. 1989/90:85 om ny summarisk process, s. 68 f. och 112). 

Institutet särskild handräckning tar i första hand sikte på åtgärder där det 

bakomliggande rättsförhållandet inte behöver utredas. Det måste numera anses vara 

klarlagt och likaledes ostridigt att dessa förutsättningar inte är för handen i aktuellt 

ärende. Den av Föreningen åberopade bevisningen styrker inte sökandens påstådda 

rättigheter enligt de beviskrav som gäller i summarisk process om särskild 

handräckning. För att ansökan ska kunna bifallas krävs i princip full bevisning, jfr 39 § 

1 lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). För 

svarandens invändning, i det här fallet Ingemar Törnqvist, krävs däremot endast 

sannolika skäl och det kan i detta sammanhang ifrågasättas om inte bara Ingemar 

Törnqvist invändning i sig gör att ansökan ska ogillas, vilket också skett genom 

Kronofogdemyndighetens beslut som i linje härmed innebär att överklagandet ska 

lämnas utan bifall, jfr prop. 1989/90:85 om ny summarisk process, s. 129. Föreningens 

talan grundas på, såsom det förstås, att ”Ingemar Törnkvist eller någon ur hans familj 

varken av hävd eller genom någon ursprunglig upplåtelse har en självständig rätt att 
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hålla med brygga på den nu aktuella platsen”. Att det föreligger en ursprunglig 

upplåtelse framgår av vad Ingemar Törnqvist tidigare framfört i målet. Bengt 

Bjurström har varit ursprunglig ägare och under en tid tillsammans med Ingemar 

Törnqvist som numera är ensam innehavare av bryggan. Det ska även noteras att 

handlingarna åberopade av Föreningen inte avser brygga utan båtplats. 

 

Ingemar Törnqvist har i tingsrätten åberopat följande bevisning:  

 

- Vittnesintyg från Elof Andersson och Rolf Andersson, 

 

- överlåtelseavtal avseende rättigheter till bryggan undertecknat av Bengt 

Bjurström,  

 

- handling från Föreningens kassör, Reinhold Kristensson, daterad den 1 juni 

2005 till styrkande av att Ingemar Törnqvist innehar rättigheter i enlighet med 

vad han framfört i ärendet samt   

 

- svaromål i mål nr T 10347-09 (samma bevistema som ovan).  

 

Beträffande frågan om rättegångskostnader har Ingemar Törnqvist anfört att han inte 

har någon skyldighet att föra talan om sina rättigheter. Den som ifrågasätter Ingemar 

Törnqvist rättigheter har att vidta de åtgärder som denne finner lämpliga. Att 

Föreningen valt processformen särskild handräckning kan under inga omständigheter 

falla tillbaka på Ingemar Törnqvist. Vad avser ersättning för rättegångskostnader 

hänvisas till 32 § lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen). Det 

förekommer intressemotsättningar mellan de enskilda parterna i målet och detta har 

medfört att rättegångskostnaderna ska regleras enligt 18 kap. rättegångsbalken, jfr NJA 

1979 s. 164.  

 

Föreningen har beträffande frågan om rättegångskostnader anfört följande. Vardera 

parten ska stå sina egna rättegångskostnader i ärendet. Föreningens talan vilar på att 
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Föreningen kan styrka sin rätt. Om istället Ingemar Törnqvist väckt talan för att få sin 

påstådda rätt fastställd av domstol i stället för att agera utifrån egna övertygelser hade 

han svårligen kunnat styrka sin talan. Billighetsskäl talar därför för att vardera parten 

ska stå sina egna rättegångskostnader i ärendet oavsett utgång.  

 

Tingsrätten fattar följande  

 

SLUTLIGA BESLUT 

 

1. Överklagandet lämnas utan bifall. 

 

2. Föreningen ska ersätta Ingemar Törnqvists rättegångskostnader med 27 500 kr, samt 

ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning 

sker. Av beloppet avser 22 000 kr ombudsarvode och 5 500 kr mervärdesskatt.  

 

Skäl för beslutet  

 

Av 4 § första stycket 1 BfL framgår att en ansökan om särskild handräckning får avse 

åläggande för svaranden att vidta rättelse när sökandens besittning har egenmäktigt 

rubbats eller annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom eller 

utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras. Med 

uttrycket annan olovlig åtgärd avses bl.a. de fall där någon olovligen placerat 

någonting på någon annans mark. Även annan egenmäktig rubbning av förhållande 

som inte kan betecknas som besittning avses. (Prop. 1989/90:85 s. 102)  

 

En ansökan om särskild handräckning ska beviljas om den är lagligen grundad och om 

de omständigheter som läggs till grund för prövningen utgör skäl för att bevilja 

åtgärden. (Se 39 och 43 §§ BfL)  Det är sökandes framställning av omständigheterna 

som ska läggas till grund för prövningen, i den mån framställningen lämnats utan 

invändning av svaranden och det inte är uppenbart att den är oriktig, dvs. att svaranden 

har den materiella rätten på sin sida. För det fall svaranden har bestritt ansökan och 
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åberopat en relevant grund för bestridandet åligger det sökanden att visa att 

förutsättningar för särskild handräckning föreligger vilket ställer förhållandesvis stora 

krav på styrkan av sökandens bevisning. Prövningen av den åberopade bevisning får 

ske med tillämpning av gängse bevisvärderingsregler. (Se prop. 1989/90:85 s. 69 och 

NJA 1999 s. 474) Här ska även framhållas att det inte finns något principiellt förbud 

mot vittnesintyg i ärenden (jfr 35 kap. 14 § rättegångsbalken). Sådana intyg är således, 

med det bevisvärde de kan ha, tillåtna enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden 

(ärendelagen). 

 

Föreningen har gjort gällande att Ingemar Törnqvist olovligen har vidtagit åtgärder på 

fastigheten Göteborg Brännö S:29 som hindrar Föreningen att uppföra en ny brygga 

och i övrigt disponera platsen. Enligt Föreningen ska Ingemar Törnqvist därför 

förpliktas att återställa marken i ursprungligt skick. Ingemar Törnqvist har å sin sida 

invänt att han har rätt att uppföra en brygga på den aktuella fastigheten och att 

åtgärderna därför är lovliga. Han har gjort gällande att hans rättighet följer dels av 

hävd och dels av ursprungliga upplåtna rättigheter.  

 

Det är i ärendet ostridigt att nu aktuellt ärende rör den så kallade konsolbryggan, även 

kallad vandringen.  

 

Tingsrätten gör inledningsvis följande överväganden.  

 

Vittnesintygen som åberopats av Ingemar Törnqvist säger inget om rättigheten till vare 

sig den aktuella platsen eller konsolbryggan. Av den överlåtelsehandling som Ingemar 

Törnqvist har hänvisat till framgår att Bengt Bjurström överlåtit samtliga sina 

rättigheter avseende bryggan till Ingemar Törnqvist. Enligt avtalet är Ingemar 

Törnqvist ”således denna överlåtelse ensam ägare”. Vilka rättigheter som innehafts av 

Bengt Bjurström och varifrån han härleder dessa anges inte i avtalet. Av brevet från 

Föreningens kassör, Reinhold Kristensson, undertecknad den 1 juni 2005 och 

adresserad till Lennart Hansson framgår bl.a. följande ”Jag vill också påpeka att det 

finns ingen båtplats på Brännö som tillhör någon fastighet. Om du vill diskutera din 

8



   

GÖTEBORGS TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2017-03-27 

Ä 8878-16 
  

 

båtplats ska du kontakta Bengt Bjurström och Ingemar Törnqvist Då det är dessa som 

svarar för bryggan, Brännö Bys samfällighet har inte med denna diskussion att göra i 

detta skedet.” Av brevet framgår att Ingemar Törnqvist den 1 juli 2005 svarade för en 

brygga. I övrigt säger brevet inget om Ingemar Törnqvists rätt till den aktuella platsen 

eller konsolbryggan. Vidare har Ingemar Törnqvist åberopat svaromål daterat den 15 

oktober 2009 i mål nr T 10347-09. Av svaromålet framgår bl.a. att Ingemar Törnqvist 

och Bengt Bjurström, i andra hand, gjort gällande att de är ägare till inre brygga och 

vandring. Att Ingemar Törnqvist tidigare har gjort gällande en sådan rättighet visar 

emellertid inte att han har den materiella rätten på sin sida i nu aktuellt ärende. Utifrån 

vad Ingemar Törnqvist har gjort gällande är det inte uppenbart att Ingemar Törnqvist 

har den materiella rätten på sin sida. Det är alltså inte klarlagt att Ingemar Törnqvist 

har rätt att vare sig ha eller uppföra en brygga inom fastigheten Göteborg Brännö 

S:29:s område.  

 

Tingsrätten prövar härefter om den bevisning som Föreningen har åberopat styrker att  

Ingemar Törnqvist olovligen har vidtagit åtgärder på fastigheten Göteborg Brännö 

S:29 som hindrar Föreningen att uppföra en ny brygga och i övrigt disponera platsen.  

 

Av Göteborgs tingsrätts protokoll av den 26 maj 2010 i mål nr T 10347-09 framgår att 

Ingemar Törnqvist inte gör anspråk på äganderätt eller annan rätt till den pålade 

bryggan. Eftersom parterna är överens om att ärendet gäller konsolbryggan saknar 

uppgiften avseende den pålade bryggan relevans. Det framgår vidare av protokollet att 

Ingemar Törnqvist godtar att Göteborgs sjöscoutkår äger 50 procent av vandringen. 

Uppgiften vare sig styrker eller motsäger de omständigheter som Föreningen gjort 

gällande, inte heller motsäger den vad Ingemar Törnqvist anfört.  

 

Vad gäller vittnesintyget av Lennart Granström gör tingsrätten följande bedömning. 

Lennart Granströms uppgift om att Ingemar Törnqvist den 26 maj 2010 vid Göteborgs 

tingsrätt förklarat sig inte göra anspråk på äganderätt eller annan rätt till den aktuella 

bryggan kan mot bakgrund av innehållet i Göteborgs tingsrätts protokoll av den 26 maj 

2010 i mål nr T 10347-09 samt Ingemar Törnqvist svaromål i samma mål inte 
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bedömas som tillförlitlig. Uppgiften ska därför lämnas utan avseende. Följaktligen kan 

ifrågasättas om övriga uppgifter som Lennart Granström har lämnat i vittnesintyget 

avser den pålade bryggan eller konsolbryggan. Även om uppgifterna avser 

konsolbryggan styrker de inte omständigheterna som Föreningen gjort gällande till 

grund för sin ansökan.  

 

Av § 8 i protokollet från sammanträde i Brännö Bys skifteslag den 19 mars 1994 

framgår följande. ”Efter debatt om utformningen av nytt arrendeavtal med Göteborgs 

sjöscoutkår beslöts, på förslag av styrelsen, att avtalet skall utformas på liknande sätt 

som tidigare. Dock skall ett antal bryggplatser vid inre delen av bryggan arrenderas via 

skifteslaget till privatpersoner”. Av inventeringslistan avseende bryggor och sjöbodar, 

reviderad i september 1993, framgår avseende Ersdal att Göteborgs sjöscoutkår är 

arrendator och Victor Bjurström, Bengt Bjurström samt Per Ersdal hyr varsin 

förtöjningsplats. Vidare framgår av debiteringslängden från maj 1997 att Göteborgs 

Sjöscoutkår då fortfarande var arrendator och att nio personer hyrde förtöjningsplatser, 

däribland Victor Bjurström och Bengt Bjurström. Av brevet från Ingemar Törnqvist, 

daterat den 20 augusti 1989, till styrelsen för Göteborgs sjöscoutkår framgår att det har 

förelegat ett arrendekontrakt mellan Föreningen och Göteborgs sjöscoutkår. Ovan 

nämnda handlingar styrker att Ingemar Törnqvist har hyrt båtplats i Ersdal under 1993 

och 1997. Handlingarna styrker vidare att det 1989 förelegat ett arrendeavtal mellan 

Föreningen och Göteborgs sjöscoutkår avseende båtplatser vid den stora bryggan vid 

udden samt att Göteborgs sjöscoutkår även varit arrendator av båtplatser under 1993 

och 1997. Ingen av handlingarna säger emellertid något om rättigheten till 

konsolbryggan utan de avser endast båtplatserna i området. Inte heller de kartor, 

uppgifter om samfälligheten och brev med uppmaning till Ingemar Törnqvist att 

avlägsna det material som han anbringat på fastigheten styrker de av Föreningen 

åberopade omständigheterna.  

 

Vid en sammantagen bedömning av vad som framkommit i ärendet finner tingsrätten 

att Föreningen, mot Ingemar Törnqvist bestridande, inte har styrkt att Ingemar 

Törnqvist olovligen har vidtagit åtgärder på fastigheten Göteborg Brännö S:29. Inte 
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heller har Föreningen styrkt att Ingemar Törnqvist hindrat Föreningen att uppföra en 

ny brygga och i övrigt disponera aktuell plats. Förutsättningar för att bevilja särskild 

handräckning kan därför inte anses föreligga. Föreningens överklagande ska således 

lämnas utan bifall.  

 

Vad gäller frågan om rättegångskostnader gör tingsrätten följande bedömning.  

 

Enligt 32 § ärendelagen får domstolen i ett ärende där enskilda är motparter till 

varandra med tillämpning av 18 kap. rättegångsbalken förplikta den ena parten eller 

dennes ställföreträdare, ombud eller biträde att ersätta den andra parten för dennes 

kostnader i ärendet eller det som i domstolen betalats av allmänna medel. Föreningen 

ska såsom tappande part i tingsrätten utge ersättning för Ingemar Törnqvists 

rättegångskostnader i tingsrätten. Kostnaderna får bedömas ha varit skäligen påkallad 

för tillvaratagandet av hans rätt.  

 

ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (DV 406) 

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 18 april 2017 och ställas till 

Hovrätten för Västra Sverige. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

 

Mei Linn Svensson Goh 

Protokollet uppvisat / 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – BESLUT I TVISTEMÅL OCH ÄRENDE 
(prövningstillstånd krävs) 
 

Den som vill överklaga tingsrättens beslut ska 
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas 
eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet 
prövas av den hovrätt som finns angiven i slu-
tet av beslutet. 

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

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

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd med-
delas går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
tingsrättens avgörande fast. Det är därför vik-
tigt att det klart och tydligt framgår av överkla-
gandet till hovrätten varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. det beslut som överklagas med angiv- 
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för beslutet,  

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens beslut som 
klaganden vill få till stånd, 

4. grunderna (skälen) för överklagandet, 

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

6. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet.  

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

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av beslutet. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit.

 

Bilaga 2
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