
Checklista ansökan om utdömande av vite 

 
 Kontrollera att åtgärderna i föreläggandet inte har utförts och dokumentera din kontroll, 

helst med både text och bild.  
 Skapa en ansökan. Ansökan ska undertecknas av en person som är behörig att ansöka om 

utdömande av vite. Notera att det kan vara skillnad på behörighet att besluta om själva 
föreläggandet och att ansöka om utdömande av vite. Kontrollera handläggningsordning eller 
delegationsbeslut (om kommunal förvaltning). 

 Bifoga 
– kopia på föreläggandet 
– delgivningskvitto, underskrift av stämningsman (vid stämningsmannadelgivning) eller 

annat bevis på delgivning (vid förenklad delgivning eller särskild delgivning med 
juridisk person bör en ärendeutskrift bifogas där det framgår att delgivningsmetoden 
utförts på rätt sätt).  

– dokumentation som visar att åtgärderna inte har utförts inom den angivna tiden, till 
exempel foton från den senaste besiktningen 

– kopia på handläggningsordning eller delegationsordning som visar att den som har 
fattat beslutet om ansökan är behörig. 

 Skicka ansökan med sina bilagor till mark- och miljödomstolen. Domstolen påbörjar 
processen genom att ansökan delges den som söks för utdömande.   

 Vitesbeloppet kan inte dömas ut om ansökan om vitesutdömande inte har delgetts 
adressaten inom två år från det att förutsättning för vitesutdömande inföll.  

 
Om ditt ärende samtidigt är föremål för en brottsutredning bör du kontakta miljöåklagaren innan du 
ansöker om utdömande av vite och höra hur långt hen har kommit i sin process. Om domstolen 
dömer ut vitet, så kan miljöåklagaren i vissa fall vara förhindrad att driva delar av brottmålet. 

Betala vite 
Om mark- och miljödomstolen beslutar att vitet ska betalas ut så skickar de domen till 
Rikspolisstyrelsen i Kiruna. Rikspolisstyrelsen skickar sedan ut inbetalningskort och information till 
den adress som står i mark- och miljödomstolens dom. Vitet tillfaller staten. Om mottagaren inte 
betalar skickas ärendet vidare till Kronofogden. 

Handräckning 
Samtidigt som du ansöker hos mark- och miljödomstolen om att döma ut vite kan du ansöka om 
verkställighetshandräckning hos Kronofogden. Då genomför Kronofogden åtgärderna i 
tillsynsföreläggandet. Se vidare under Handräckning av Kronofogden. 

Text hämtad ur ”Stöd i strandskyddstillsynen”, Strandskyddsdelegationen, 2015. 
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