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Handläggning i parternas utevaro 
 
RÄTTEN 
Rådmannen Erika Finn 
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Tingsnotarien Eleonora Werner 
 
PARTER 
 
Sökande 
Eva Edberg LeBlanc, 19531016-0204 
Östra Bergsgatan 37 Lgh 1002 
611 34 Nyköping 
  
Motpart 
Pia Edberg Persson, 19500412-6206 
Torgvägen 11 
462 61 Vänersborg 
 
SAKEN 
Försäljning enligt lagen om samäganderätt 
_____________ 
 
Eva Edberg LeBlanc har ansökt om att tingsrätten ska förordna en god man med 

uppdrag att sälja fastigheten Tanum Galtö 2:84 på offentlig auktion enligt 6 § 

samäganderättslagen (1904:48 s. 1) till ett lägsta pris om 6 300 000 kr. Eva Edberg 

LeBlanc har i huvudsak anfört att parterna äger hälften vardera av fastigheten och att 

parterna har försökt nå en samförståndslösning för att upplösa samägandet, men att en 

överenskommelse inte har kunnat nås. 

 

Pia Edberg Persson har motsatt sig ansökan och i huvudsak anfört att Eva Edberg 

LeBlanc accepterat ett bud om 2 500 000 kr för att sälja sin andel av fastigheten 

Tanum Galtö 2:84 till Pia Edberg Persson. 

 

Tingsrätten meddelar följande 
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BESLUT 

 

1. Tingsrätten förordnar att fastigheten Tanum Galtö 2:84 för parternas gemensamma 

räkning ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion till ett lägsta pris om 

4 112 500 kr.  

 

2. Advokaten Staffan Karnå, Advokatfirman Kjällgren AB, Box 1, 451 15 Uddevalla, 

utses att som god man ombesörja auktionen, fördela köpeskillingen samt utfärda 

köpebrev. 

 

Skäl till beslutet 

 

En delägare i en fastighet har, i enlighet med 6 § samäganderättslagen, rätt att hos 

tingsrätten begära att fastigheten ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion om 

delägarna inte har avtalat bort denna rätt. Om tingsrätten förordnar om försäljning på 

offentlig auktion ska en god man utses med uppdrag att ombesörja auktionen, fördela 

köpeskillingen samt utfärda köpebrev. 

 

Av inlämnat utdrag ur fastighetsregistret framgår att parterna gemensamt äger den 

aktuella fastigheten. Således har Eva Edberg LeBlanc rätt att begära att rätten 

förordnar att fastigheten ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion. 

 

Valet av god man ankommer på rätten. Staffan Karnå har samtyckt till att åta sig 

uppdraget och bedöms lämplig för detsamma. 

 

På begäran av en delägare ska rätten bestämma ett lägsta pris under vilket fastigheten 

inte får försäljas. Lägsta försäljningspris ska som utgångspunkt motsvara fastighetens 

taxeringsvärde. Om utredningen i ett särskilt fall ger stöd för bedömningen att 

försäljningspriset kommer att avvika från det marknadsvärde som ligger till grund för 

taxeringen ska dock lägsta pris motsvara tre fjärdedelar av ett försiktigt uppskattat 
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försäljningspris, se rättsfallet NJA 2012 s. 757. Sådana förhållanden föreligger i 

aktuellt ärende.  

 

Tingsrätten har tagit del av tre värderingar i ärendet. Samtliga värderingsbelopp har 

angivits med ett belopp för spridning (+/-). Tingsrätten har vid beräkningen av ett 

försiktigt uppskattat försäljningspris utgått från medelvärdet av de lägsta angivna 

värderingsbeloppen, dvs. värderingsbeloppet minus det belopp för spridning som 

angivits i respektive värderingsutlåtande. Tingsrätten finner ingen anledning att 

misstro någon av de värderingar som är åberopade i målet. Tingsrätten finner därför att 

lägsta försäljningspris, vid tillämpning av den beräkningsmodell som redogjorts för, 

ska bestämmas i enlighet med vad som beslutats ovan. Vad som anförts beträffande 

friggeboden på fastigheten ändrar inte tingsrättens bedömning. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-12) 

Överklagandet ska ha kommit till tingsrätten senast den 14 oktober 2022 och ska vara 

ställt till Hovrätten för Västra Sverige. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Eleonora Werner 

Protokollet uppvisat / 
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Hur man överklagar 
Beslut i tvistemål och ärende, tingsrätt TR-12 

________________________________________________________________

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från beslutets datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista sidan 
i beslutet. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och 
varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt 
överklagande (läs mer om prövningstillstånd 
längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om 
var domstolen kan nå dig: postadresser,  
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i beslutet. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent 
avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att 
beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första sidan 
i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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