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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-18 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Olle Stenman samt 

justitierådet Kristina Ståhl. 

 

Ny instansordning för va-målen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 11 juni 2015 (Miljö- och energideparte-

mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över för-

slag till  

1. lag om ändring i rättegångsbalken, 

2. lag om upphävande av lagen (1976:839) om Statens va-nämnd, 

3. lag om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för 

    fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas i Statens  

    va-nämnd, 

4. lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, 

5. lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Magnus  

Moreau. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om ändring i lagen om allmänna vattentjänster 

 

56 a och 56 b §§ 

 

I paragraferna finns bestämmelser om rättegångskostnader. Enligt 

56 a §, som gäller i mål om inlösen eller ersättning enligt 39, 40 eller 

44 §, är huvudregeln i fråga om rättegångskostnader i mark- och  

miljödomstolen att huvudmannen svarar för rättegångskostnaderna 

på båda sidor. I andra mål som ska handläggas enligt bestämmel-

serna om tvistemål i rättegångsbalken än sådana som avses i 56 a § 

är huvudregeln enligt 56 b § att vardera parten ska svara för sin rät-

tegångskostnad. 

 

I såväl 56 a § som 56 b § föreskrivs undantag från de nämnda hu-

vudreglerna, bland annat i form av hänvisningar till bestämmelserna i 

18 kap. 3 § rättegångsbalken. Av den paragrafen framgår att om den 

vinnande parten har inlett rättegången utan att motparten gett anled-

ning till det, eller annars uppsåtligen eller genom försummelse har 

föranlett en onödig rättegång, ska han ersätta motparten hans rätte-

gångskostnad. Någon motsvarande skyldighet finns dock inte för den 

förlorande parten, vilket är en konsekvens av att huvudregeln i 

18 kap. 1 § rättegångsbalken är att den part som tappat målet ska 

ersätta motparten hans rättegångskostnad. 

 

Eftersom huvudreglerna i lagen om allmänna vattentjänster är andra 

än den som regleringen i 18 kap. 3 § bygger på får hänvisningen till 

den sistnämnda paragrafen den ologiska konsekvensen att en vin-

nande part kan hamna i ett sämre läge än en förlorande part när det 

gäller skyldigheten att ersätta motpartens rättegångskostnad. Detta 

kan inte vara avsikten. Om det anses önskvärt att bestämmelser 

motsvarande dem i 18 kap. 3 § ska vara tillämpliga även i mål enligt 
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lagen om allmänna vattentjänster bör regler om detta föras in direkt i 

den lagen.   

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 


