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ÖVERKLAGAT BESLUT 

 

Kommunfullmäktige i Storfors kommun beslutade vid sammanträde den 

5 juli 2021 att sälja del av fastigheten Storfors 11:117 för 1 krona till Arcic 

Sustainability Group AB (ASG) och att skriva in optionsavtal och 

tilläggsavtal i köpekontraktet.  

 

PARTERNAS TALAN 

 

Stefan Larsson, Monica Ståhl och Juhani Verkkoperä yrkar att förvalt-

ningsrätten ska upphäva kommunfullmäktiges beslut och anför bland annat 

följande.  

 

Den aktuella delen av fastigheten motsvarar 150 000 kvm. På markområdet 

är det tänkt att bolaget ska uppföra en fabrik för fiskproduktion, livsmedels-

hantering och förädling jämte service- och kompletteringsbyggnader m.m. 

Av de godkända avtalsvillkoren framgår att kommunen, förutom aktuell 

marköverlåtelse, även ska svara för en rad åtgärder och därmed förenade 

kostnader. Någon garanti om framtida drift av den planerade anläggningen 

som skulle kunna motivera kommunens åtaganden följer inte av avtalet, 

vilket för sin giltighet endast begränsar sig till villkor om beviljade bygglov 

och motsvarande samt till att byggnation startar senast 22-12-31.  

 

Beslutet har beretts av kommunstyrelsen. Till protokollet från kommun-

styrelsens sammanträde finns en promemoria rubricerad ”Specificering till 

options och tilläggsavtal”. Att 1 krona inte motsvarar markområdets faktiska 

marknadsvärde framgår bland annat av denna promemoria enligt vilken det 

är tänkt att köparen ska betala ”ett marknadsmässigt pris för marken” för det 

fall att denna inte börjat bebyggas enligt avtalet. Något angivande av vilket 

faktiskt marknadspris som avses redovisas dock inte. För närvarande ut-

arrenderar kommunen marken för jordbruksändamål. En 
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marknadsuppskattning ger därvid vid handen att det faktiska markvärdet bör 

kunna uppskattas till cirka 95 900 kr/ha eller totalt (95 900 x 15) = 

1 438 500 kr.  

 

Kommunen ska enligt optionsavtalet åta sig att bygga en väg in till mark-

området. Kostnaden uppskattas till cirka 1,5 miljoner kr. Vid området 

saknas befintlig industrietablering och överlåtelsen avser så gott som hela 

det exploateringsbara markområdet. Avtalade infrastruktursatsningar 

kommer således enbart ASG till del. Kommunen ska även åta sig 

bortforsling av markyta på området. Enligt nämnda promemoria kan brutto-

kostnaden för detta arbete uppskattas till totalt 1 413 975 kr för enbart 

schaktning och omhändertagande av jordmassorna. Utifrån detta räknar 

kommunen med en intäkt på 1 364 500 kr för försäljning av därvid utvunnen 

matjord, varvid den faktiska nettokostnaden i så fall skulle hamna på 

49 475 kr. Tillkommande kostnader för transporter av aktuella schaktmassor 

samt för övriga markförberedande arbeten redovisas dock inte, men kan 

uppskattas medföra icke oväsentliga kostnader för kommunen.  

 

För att möjliggöra fiskfabrikens vattenförsörjning ska kommunen åta sig att 

dra ledningar för sjövatten till och från det överlåtna området till en kalky-

lerad kostnad av cirka 8,2 miljoner kr. Kommunen ska även öka mottag-

ningskapaciteten i det kommunala vattenreningsverket, motsvarande 

fabrikens behov, till en kostnad av cirka 7 miljoner kr. Totalt räknar 

kommunen således med att investera cirka 15,2 miljoner kr för att 

möjliggöra fabrikens sjövattenförsörjning. Såvitt får förstås kalkylerar 

kommunen med en genomsnittlig förbrukning av 1 752 kubikmeter 

spillvatten per år och en därmed följande årlig avgiftsintäkt på 963 000 kr, 

under en avskrivningstid på femtio år. Någon motsvarande driftstid 

garanteras emellertid inte av ASG. Beslutet innefattar dels en värdeförlust 

och direkta kostnader för kommunen på uppskattningsvis mellan 3 och 4,35 
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miljoner kronor, dels investeringar och ett därmed följande finansiellt 

risktagande för kommunen på ytterligare cirka 15,2 miljoner kr.  

 

Kommunen ska vidare åta sig att på egen mark uppföra en transformator-

station som ska betjäna området och fiskfabriken. Enligt kommunstyrelsens 

protokoll ska kostnaden för denna anläggning delas av parterna. Inte heller 

denna kostnad redovisas dock.  

 

Kommunens aktuella åtaganden är individuellt inriktade för ASG:s behov. 

En förutsättning för sådan kostnadsneutralitet som kommunen åberopar är 

att kostnaderna kan kopplas till en känd betalare. Några befintliga eller 

kommande verksamheter/företagsetableringar som skulle kunna vara med 

och dela på kostnaden för den planerade transformatorstationen finns dock 

inte och, som kommunen själv påpekat, är det ”få aktörer som har varit 

intresserade av att etablera sig på orten”. Upplägget blir vidare kostnads-

neutralt först efter 50 års kontinuerlig drift av fiskfabriken. Någon garanti 

eller säkerhet för att återbetalning kommer att ske har dock inte presenterats. 

ASG är ett nystartat företag. Om verksamheten med därmed kalkylerade 

avgiftsbetalningar skulle bli mindre än förväntat eller att fabriken läggs ned 

riskerar kommunen att inte återfå sina investerade medel. Beslutade åtgärder 

utgör därmed en riskfylld kommunal kredit, utan säkerhet, med åtföljande 

ekonomisk fördel som ASG aldrig skulle ha fått under normala marknads-

mässiga förhållanden.  

 

Stöd till en anläggning för kommersiell fiskproduktion rör inte något som är 

en angelägenhet för kommunen. Även om lagen om vissa kommunala 

befogenheter medger kommunala åtgärder för att generellt stödja det lokala 

näringslivet föreligger det inte något lagligt utrymme för sådana individuellt 

inriktade åtgärder. Ett offentligt anbudsförfarande eller någon oberoende 

värdering har inte föregått marköverlåtelsen. 
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Enligt artikel 107.1 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget) är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga 

medel och som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att 

gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre markna-

den i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 

Underprisförsäljning av mark är överhuvudtaget inte tillåten, utan sådan 

överlåtelse ska alltid ske till marknadsvärde. Beslutet skulle ha föregåtts av 

en underrättelse till regeringen enligt 12 § statsstödslagen för vidarebeford-

ran (notifiering) till Europeiska kommissionen. En åtgärd av nu aktuellt slag 

får enligt det s.k. genomförandeförbudet i artikel 108.3 EUF-fördraget inte 

beslutas med mindre än att det har notifierats och godkänts av Europeiska 

kommissionen.  

 

Storfors kommun anser att överklagandet ska avslås och anför bland annat 

följande.  

 

Markpriset har satts till 1 kr för att locka företag till orten men då detta inte 

varit fruktsamt går det enkelt att konstatera att marknadsvärdet inte över-

stiger 1 kr. Få aktörer har varit intresserade av att etablera sig på orten och i 

det aktuella ärendet har ingen annan aktör visat intresse för den aktuella 

marken. Kommunen har överlåtit marken för ett belopp som får anses vara 

marknadsvärdet, med ett mindre generellt avdrag, som även erbjuds andra 

tänkta köpare av industrimark på det aktuella området. Överlåtelsen i sig 

innebär inget stöd till enskild näringsidkare. De kringtjänster som kommun-

en åtagit sig att utföra är inte heller att se som ett otillåtet stöd. Kommunen 

har under det senaste 15 åren beslutat att sälja industrimark till fyra företag 

för 1 kr. Det mindre generella prisavdrag som försäljningen innebär är inte 

betydande och har varit motiverat utifrån kommunal allmän kompetens, se 

även t.ex. RÅ 1976 Ab 154; RÅ 1971 C 403 och RÅ 1971 C 404. Det har 

inte gått att sälja marken för väsentlig högre belopp. Värdet att etablera sig 
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på orten och tillskansa sig industrimark är således ringa. Åtminstone till 

dess att någon ny stor aktör etablerar sig och genom det ökar attraktiviteten. 

 

Marken är en del av ett område som är detaljplanelagt som industrimark. 

Den allmänna infrastrukturen som uppförs till detta område ges då möjlig-

heten att sörja för ett flertal nya aktörer, inte bara den nu aktuella. Marken 

går inte att värdesätta som jordbruksmark då den är detaljplanelagd som 

industrimark. Kommunens avsikt har hela tiden varit att upplåta ytan för 

sådan byggnation. Att ytan idag kan användas för jordbruk är enbart en 

tillfällig lösning till dess att en industribyggnation kan påbörjas. Marken 

arrenderas i dagsläget ut och värdet i detta bedöms som lågt.  

 

Intäkter och kostnader för schakt, transport och försäljning av matjord är en 

bedömning då det svårligen kunnat konkurrensutsättas i detta läge. Dock 

finns ett understöd till siffrorna som visar på att det bör finnas marginal för 

eventuella risker i det värde som matjorden utgör. För produkten matjord 

finns dessutom en efterfrågan. Tidigare redovisade siffor har varit lågt 

räknade för att säkerställa att det finns marginal. Detaljerade beräkningar 

finns där kalkylverktyget KP-fakta legat till grund för beräkning av kostna-

der och kommunens eget inköpspris för jord samt sökning efter den 

nationellt billigaste jorden legat till grund för beräkning av intäkter.  

 

Att kommunen säkerställer uppförandet av en transformatorstation med 

möjlighet att försörja flertalet framtida nya industrier med el bedöms som en 

självklarhet. En fördelning av kostnader baseras på den nu aktuella anlägg-

ningens andel av behovet i förhållande till hela industriområdets behov med 

de planerade plug-in tomter som skulle fylla resterande del. 

 

Att bygga en allmän väg som angör ett industriområde bör ses som en 

skyldighet för kommunen då det ingår i den naturliga samhällsbyggnads- 
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processen att nya områden bör få en angöring för trafik. Avsikten är också 

att fler verksamheter ska flytta in i det aktuella industriområdet, varför 

denna väg är en förutsättning för kommande etableringar.  

 

När det gäller sjövattenledningen med syfte att nyttja tidigare vattendom för 

uttag av vatten från Mögsjön/Storforsälven måste ledningarna dras på 

kommunens mark till största delen. Där har kommunen bedömt insatsen 

som fullt acceptabel under förutsättning att den är kostnadsneutral. Detta 

garanteras med en årlig revidering av avgiften. Kommunens åtagande enligt 

optionsavtal innebär åtgärder som med fördel utförs relativt sent sett till 

byggnationer uppförda av ASG. Det innebär att risken att utföra ett 

anläggningsarbete som sedan inte kommer att nyttjas i en verksamhet är låg. 

 

De risker som de klagande anför är avvägda och kommunen ser positivt på 

utvecklingen av området i och med denna etablering. Detta innebär också att 

ytterligare företag tar del av väg, kraftstation och vattenförsörjning till nytta 

för kommunen. 

 

Ett flertal avgöranden visar att rättspraxis inte ställer upp något kommunal-

rättsligt hinder för att kommunen tillämpar en generell lågprislinje vid 

markupplåtelser till näringslivet. Man kan säga att det finns en befogenhet 

att subventionera näringslivet i detta hänseende. De vederlagsprinciper som 

gäller för åtgärder inom kommunal markförsörjning åt näringslivet får antas 

i tillämpliga delar gälla även när kommunen tillhandagår näringslivet med 

sådan service som kommunen håller för bebyggelsen i allmänhet. Vad som 

inryms i "normala marknadsmässiga förhållanden” varierar naturligtvis 

stort. Vad som är marknadsmässiga förhållanden eller marknadspris i 

Storfors behöver inte vara det i en annan kommun eller annan del av en 

kommun. Det är känt sedan länge att dylika fastigheter i kommunen har 

sålts för mycket låga belopp.  
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I 3 kap. 6 § lagen om vissa kommunala befogenheter finns bestämmelser 

som möjliggör att en kommun tillgodoser småföretags behov av lokaler 

under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i 

allmänhet. I andra stycket stipuleras att om det finns särskilda skäl, får 

kommuner även tillgodose enskilda företags behov av lokaler oavsett 

storlek. Grundförutsättningen är att det enskilda företaget vid en objektiv 

bedömning anses sakna möjlighet att själv göra investeringen. Särskilda skäl 

i detta hänseende kan vidare anses föreligga om kommunen utgör stödom-

råde enligt förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala 

företagsstöd. Storfors ingår i stödområde B enligt bilaga till förordningen. 

Det aktuella ärendet gäller förvisso fastighetsförsäljning och inte tillhanda-

hållande av lokaler men genom försäljningen kommer köparen att få tillgång 

till lokaler för sin specifika verksamhet.  

 

SKÄL FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

Enligt 13 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) har varje medlem av en 

kommun rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att 

överklaga beslutet till förvaltningsrätten. 

 

Enligt 13 kap. 8 § ska ett överklagat beslut upphävas om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Enligt 2 kap. 1 § kommunallagen får kommuner själva ha hand om ange-

lägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område 

eller dess medlemmar. 
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Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får kommuner genomföra åtgärder för att 

allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt riktat stöd till enskilda 

näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förvaltningsrättens prövning är en laglighetsprövning. Rätten kan således 

inte upphäva kommunala beslut därför att de eventuellt kan anses olämpliga 

eller oskäliga.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat att sälja del av fastigheten Storfors 11:117 

till ASG och att skriva in optionsavtal och tilläggsavtal i köpekontraktet. 

Klagandena gör gällande att beslutet strider mot 2 kap. 8 § kommunallagen 

och utgör ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare och vidare att beslutet 

strider mot EU:s statsstödsregler. 

 

Den del av fastigheten som omfattas av överlåtelsen uppgår till 

150 000 kvm. Priset för marken har bestämts till 1 krona. Genom tilläggen i 

avtalet åtar sig kommunen att svara för ett antal åtgärder, bl.a. att uppföra en 

transformatorstation, att bygga en väg till området och att dimensionera sitt  

avloppsreningsverk. Sistnämnda sker mot en rörlig avgift om 0,55 kr per 

kubikmeter mottaget spillvatten. Vidare åtar sig kommunen att bereda mark-

en till normal markbeskaffenhet. Klagandena har fört fram att kommunens 

kostnader för investeringarna som är knutna till marköverlåtelsen uppgår till 

cirka 18 miljoner kr. Samtidigt beräknar kommunen få vissa intäkter, bl.a. 

för försäljning av matjord och har anfört att de risker som investeringarna 

medför är avvägda och att kostnaderna främjar en positiv utveckling för 

kommunen.  

 

Det allmänna intresset i 2 kap. 1 § kommunallagen som ger kommuner 

befogenheter att investera kommunmedlemmarnas pengar för kommunens 
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bästa och dess utveckling ska bedömas med utgångspunkt i om det är lämp-

ligt eller ändamålsenligt att kommunen befattar sig med angelägenheten. 

Kravet på att en verksamhet ska ligga i kommunmedlemmarnas intresse 

rymmer även ett krav på proportionalitet där insatsen måste motsvara nyttan 

för kommunen och dess medlemmar (prop. 1990/91:117 s. 148 f. och prop. 

2008/09:21 s. 20). En kommun får emellertid inte ge individuellt riktat stöd 

till enskilda eftersom sådant stöd normalt inte anses vara en angelägenhet av 

allmänt intresse (se t.ex. RÅ 1991 ref. 64).  

 

Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får individuellt inriktat stöd till enskilda 

näringsidkare lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. Som ex-

empel på sådana skäl nämns i förarbetena att i glesbygdsområden bortfall av 

enskild service, t.ex. avsaknad av en livsmedelsbutik eller en bensinstation, 

kan medföra rätt för kommunen att ekonomiskt stödja en innehavare om 

stödet var nödvändigt för att uppnå en viss minimistandard av kommersiell 

service åt hushållen. Vidare uttalas att en kommun även bör kunna under-

stödja hotellverksamhet, när enskilda personer och företag inte är beredda 

att göra nödvändiga insatser för att trygga tillgången till hotell i kommunen. 

När det gäller individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare är det 

således endast i undantagsfall som det finns ett rättsligt utrymme för 

kommunala stödinsatser (prop. 1990/91:117 s. 153, RÅ 2010 ref. 100).  

 

Frågan är då om kommunens försäljning av del av fastigheten och till-

hörande åtgärder i anledning av denna utgör sådant otillåtet individuellt stöd 

som avses i 2 kap. 8 § kommunallagen. Kommunala marköverlåtelser är inte 

underkastade någon specialreglering innebärande att kommuner måste an-

vända sig av ett anbudsförfarande eller annars någon viss försäljningsmetod. 

En marköverlåtelse ska emellertid ske till marknadspris. I nu aktuellt fall har 

priset beslutats till 1 krona. Det låga priset talar redan i sig för att avtalet ut-

gör ett individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare. Någon oberoende 

värdering av marken, som kan tas till intäkt för att det ringa priset skulle 
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vara marknadsmässigt, har inte gjorts av kommunen. Det framgår dessutom 

att marken för närvarande arrenderas ut som jordbruksmark. Enligt den av 

klagandena åberopade sammanställningen av priser för jordbruksmark upp-

gick det genomsnittliga priset för åkermark 2019 till 95 900 kr/ha. Detta är 

också en omständighet som talar för att marken har ett värde som väsentligt 

överstiger det åsatta priset. 

 

Kommunen gör gällande att det beslutade priset är marknadsmässigt med 

hänvisning till svårigheter att sälja liknande mark i kommunen och har 

anfört att industrimark tidigare sålts i kommunen för 1 krona. Kommunen 

har åberopat beslut angående tre markförsäljningar. Besluten är fattade 

2006, 2009 och 2016. De åberopade försäljningarna ligger långt tillbaka i 

tiden och det saknas närmare uppgifter om dessa försäljningar, exempelvis 

markområdenas storlek, närmare belägenhet m.m. Som anförts ovan har inte 

heller någon oberoende värdering gjorts av nu aktuell mark. Vad kommunen 

anfört i dessa avseenden visar inte att det aktuella markområdet sålts för ett 

marknadsmässigt pris. Sammantaget anser förvaltningsrätten att utredningen 

i målet visar att marköverlåtelsen inneburit ett individuellt riktat stöd till 

ASG. Det har inte visats föreligga synnerliga skäl för att ändå godta stödet. 

Kommunfullmäktiges beslut strider därför mot 2 kap. 8 § kommunallagen.  

 

Den av kommunen åberopade bestämmelsen i lagen om vissa kommunala 

befogenheter gäller företags behov av lokaler och kan inte anses tillämplig 

på den aktuella marköverlåtelsen och de åtgärder som är kopplade till denna.  

 

Kommunen har, utöver att den sålt själva marken till underpris, åtagit sig att 

svara för en rad kostnadskrävande åtgärder. Det handlar om att bygga en 

väg till det överlåtna området, att bereda markytan och forsla bort jord, att 

uppföra en transformatorstation samt att dimensionera det kommunala 

avloppsreningsverket för att kunna ta emot spillvatten. Kommunen har i 
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detta avseende anfört att åtgärderna kommer kommunen till nytta genom att 

framtida aktörer och verksamheter kan etablera sig på det aktuella området. 

 

Det aktuella markområdet utgör en del av ett område som är planlagt för 

industriverksamhet. Att anlägga vägar till ett planlagt område är en åtgärd 

som i sig ingår i den kommunala kompetensen. Även om vägen i nuläget 

endast skulle komma ASG till godo kan åtgärden inte anses utgöra ett 

otillåtet stöd till enskild näringsidkare. Beredningen av markytan och där 

tillhörande åtgärder kommer enbart ASG tillgodo. Här har kommunen 

emellertid kalkylerat med intäkter från försäljning av matjord som tas från 

marken. Enligt kalkylen uppgår kostnaden för schakt och transport av 

jordmassor till totalt 12 000 000 kr medan intäkterna från försäljning av 

matjord beräknas uppgå till 4 500 000 kr vid ett försäljningspris om 

100 kr/m3 och till 16 875 000 kr vid ett försäljningspris om 375 kr/m3. 

Bedömd vinst vid markberedning utifrån snittkostnad och snittintäkt har 

därvid beräknats uppgå till 1 406 250 kr. Det går visserligen inte att utläsa 

på vilka grunder denna vinst rent faktiskt har beräknats. Såvitt framgår 

grundas värdet av försåld jord på en uppskattning av kommunen medan de 

klagande menar att beräkningen bygger på rena antaganden. I avsaknad av 

närmare uppgifter om sannolika intäkter vid en försäljning av matjorden kan 

det inte anses visat att kommunens intäkter vid försäljning understiger kost-

naderna för schaktning och transport och att det därmed skulle innebära ett 

otillåtet stöd till enskild näringsidkare.  

 

Kommunens åtaganden i form av uppförande av en transformatorstation och 

att dimensionera det kommunala avloppsreningsverket för att kunna ta emot 

spillvatten kommer även de i första hand ASG tillgodo. Dessa åtgärder 

synes vara direkt kopplade till den verksamhet ASG avser att bedriva på 

området och det behov ASG har för sin verksamhet. Kostnaden för trans-

formatorstationen ska enligt vad som framgår av handlingarna delas mellan 

kommunen och ASG. Kostnaden för vattenförsörjningen 
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(damm/reningsverk, rör, pumpar m.m.) ska finansieras med en årlig avgifts-

intäkt baserad på avskrivningskostnader på mellan 10 och 50 år. Det aktu-

ella området står inte, såvitt framgår, inför någon förestående utbyggnad 

med andra verksamheter som skulle motivera kommunens nu aktuella 

åtaganden. Det har inte heller från kommunens sida visats att just dessa 

åtgärder kan tillgodose eventuella framtida kommande etableringar. Här-

utöver går det inte heller att bortse från att den årliga avgiftsintäkten har 

långa avskrivningstider och inte garanterar att åtgärden blir kostnadsneutral 

för kommunen, utan innebär ett risktagande från kommunens sida till fördel 

för ASG. Förvaltningsrätten anser att utredningen i målet visar att dessa 

åtaganden från kommunens sida inneburit ett individuellt riktat stöd till 

ASG. Det har inte visats föreligga synnerliga skäl för att ändå godta stödet. 

Kommunfullmäktiges beslut strider därmed även i denna del mot 2 kap. 8 § 

kommunallagen och ska därför upphävas. 

 

Vid denna bedömning saknas anledning att pröva frågan om beslutet även 

inneburit ett otillåtet åsidosättande av anmälningsplikten enligt lagen om 

tillämpningen av EU:s statsstödsregler. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Denna dom kan överklagas. För information om hur man överklagar, se 

bilaga (FR-03). 

 

 

Carina Ludvigsson 

rådman 

 
I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Lars Huss och Siv Palmgren 

deltagit. 

 

Föredragande i målet har varit Lars Överström.  
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

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 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten 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. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det 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 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

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

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

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

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• 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 förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

