
 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

 STÄMNING 
2022-04-08 

 Aktbilaga 8 

Mål nr F 1369-22 

R4 

 
 

D
o

k
.I

d
 5

6
14

82
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Hamngatan 6 måndag–fredag Box 1070 mmd.vanersborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 462 28 Vänersborg Webbplats 

0521-27 02 00 www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 
 

 Brännö bys 
samfällighetsförening 
 
Husviksvägen 
430 85 Brännö 
 
      

 
 

 
Parter: Fortifikationsverket ./. Brännö bys samfällighetsförening 
Målet gäller: expropriationsersättning m m enligt Expropriationslag (1972:719) 
 

 
Domstolen har fått in en ansökan om stämning mot er. Ansökan följer med detta brev. 

Svara på ansökan 

Lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om ifall ni går med på eller motsätter er det 
som begärs i ansökan. Om ni motsätter er – förklara varför och ange vilka yrkanden Ni 
framställer i målet. Ni har också att ange namn och adress på samtliga för Er kända sakägare. 

Vill ni lägga fram några bevis ska ni tala om det. Förklara vad ni vill visa med varje bevis. 
Skicka in de skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Om ni begär förhör med vittnen ska 
ni lämna deras namn samt adress, e-post och telefon. 

 
Svara i tid 

Domstolen måste ha svaret inom 21 dagar efter det att ni fått del av dessa handlingar. 

När ni skickar in svaret 

Uppge namn, målnummer F 1369-22 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan 
nås på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 
För handlingar som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Har ni frågor? 

På följande sidor finns viktig information. Kontakta oss gärna vid frågor – ni når oss enklast 
per telefon 0521- 27 02 16. 
 
Göran Stenman 
Rådman 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1, 3-5 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
http://www.domstol.se/digitalhandling
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Kopia till: Advokat Lars Gahnström 
 

Upplysningar – stämning i tvistemål (indispositivt) 

Här finns förklaring av några vanliga begrepp i ett 
tvistemål, samt information om en del annat som 
kan vara bra att känna till i det här skedet av målet. 

_______________________________________ 

Bekräfta att du tagit emot stämningen 

Det är viktigt att du så snart som möjligt bekräftar 
för domstolen att du tagit emot stämningen. 

Parterna i ett tvistemål 

Kärande kallas den som framför krav av något slag, 
till exempel att få ensam vårdnad om ett barn. Den 
som kravet riktas mot kallas svarande. 

Bevis 

För att visa att det som du beskrivit stämmer kan 
du lägga fram bevis, till exempel skriftliga hand-
lingar, foton eller förhör. 

Förklara alltid vad du vill visa med varje bevis, till 
exempel varför det är bäst för barnet att du får 
vårdnaden. 

Skriftliga bevis: Tala om vilka av handlingarna i 
målet som du lägger fram som bevis. Skicka in 
handlingarna till domstolen, om de inte redan finns 
i målet. 

Muntliga bevis: Lämna namn och aktuella 
kontaktuppgifter till den som ska förhöras (adress, 
e-post, telefon). Tala också om vilken händelse eller 
vilket tillfälle som förhöret ska handla om. 

 

Interimistiskt beslut 

Under handläggningen av målet kan domstolen 
besluta vad som ska gälla till dess att en viss fråga 
avgjorts slutligt. Ett sådant tillfälligt beslut kallas 
interimistiskt. 

Ett interimistiskt beslut kan röra bl.a. frågor om rätt 
att bo kvar i den gemensamma bostaden, besöks-
förbud, vårdnad, boende, umgänge och underhålls-
bidrag. I de flesta fall gäller att domstolen endast 
fattar ett sådant beslut om det har begärts av någon 
av parterna. 

Rättegångskostnader 

Den part som förlorar ett tvistemål ska i de flesta 
fall betala motpartens rättegångskostnader, t.ex. 
ansökningsavgifter, kostnader för ombud, resor 
eller förlorad arbetsinkomst i samband med 
förhandling. I mål som rör familjen får normalt 
vardera parten själv stå för sina kostnader. 

En part som vill få ersättning för sina rättegångs-
kostnader måste begära det särskilt innan huvud-
förhandlingen avslutas. 

Vill du veta mer? 

Läs mer på www.domstol.se/vanersborgs-
tingsratt/, se särskilt ämnena Familj eller Tvist 
(beroende på vad målet handlar om) samt 
Rättshjälp. Du kan också ringa eller e-posta 
domstolen. 

Om du behöver rättslig hjälp i tvisten bör du 
kontakta en advokat eller annan jurist. Domstolen 
får inte lämna juridisk rådgivning. 

___________________________________________ 

 

 

Mer omfattande bevismaterial (exempelvis pärmar med 
dokument) och bevis på usb/cd ska lämnas i ett exemp-
lar för domstolens bruk och ett för varje motpart. 
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