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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
2315-07
2316-07
meddelat i Stockholm den 12 februari 2008
KLAGANDE
3G Infrastructure Services AB, 556607-7730
Ombud: Advokaten Ulf Mellqvist
Bird & Bird Advokat HB
Box 7714
103 95 Stockholm
MOTPARTER
1. Energimarknadsinspektionen (tidigare motpart Statens energimyndighet)
Box 155
631 03 Eskilstuna
2. Kristinehamns Energi Elnät AB, 556526-5195
Varnumsleden 1
681 93 Kristinehamn
ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN
Kammarrättens i Stockholm beslut den 15 mars 2007 i mål nr 468-07
och den 3 april 2007 i mål nr 1975-07
SAKEN Avvisad talan
___________________

Dok.Id 45203

Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 5

Expeditionstid
09:00-12:00
13:00-15:00

Telefon
08-561 676 00
Telefax
08-561 678 20
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BAKGRUND
Energimyndigheten beslutade den 23 januari 2006 att avslå Kristinehamns Energi
Elnät AB:s yrkande om avvisning av 3G Infrastructure Services AB:s (3GIS)
begäran om prövning av anslutningsavgift för nyanslutning av el på fastigheten
Posseberg 2:1 i Kristinehamns kommun. Kristinehamns Energi Elnät AB
överklagade beslutet hos Länsrätten i Södermanlands län. Länsrätten biföll i dom
den 12 januari 2007 överklagandet och avvisade 3GIS begäran om prövning av
anslutningsavgiften. Kammarrätten i Stockholm avslog i beslut den
15 mars 2007 (mål nr 468-07) Energimyndighetens överklagande av länsrättens
dom.
3GIS, i likhet med Energimyndigheten motpart i länsrättens mål, överklagade
därefter i en skrivelse som kom in till länsrätten den 20 mars 2007 länsrättens
dom. Länsrätten fann att överklagandet kommit in i rätt tid och överlämnade det
till kammarrätten. Genom beslut den 3 april 2007 (mål nr 1975-07) avvisade
kammarrätten 3GIS överklagande. Kammarrätten fann att frågan om vad som
utgjorde utgångspunkten för ansökningstidens beräkning, och som kammarrätten
efter överklagande av Energimyndigheten redan tagit ställning till genom sitt
beslut den 15 mars 2007, var densamma som i förevarande mål. Hinder förelåg
därför att på talan av 3GIS på nytt pröva frågan.
YRKANDE M.M.
3GIS yrkar att Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut i mål nr 468-07
och 1975-07 och återförvisar målen till kammarrätten för fortsatt handläggning.
3GIS anför bl.a. följande. Kammarrättens åtgärd att meddela beslut i mål nr
468-07 innan 3GIS frist för överklagande löpt ut utgör ett grovt förbiseende eller
grovt misstag. Detta gäller även beslutet i mål nr 1975-07 att avvisa 3GIS
överklagande. I vart fall ska sistnämnda beslut undanröjas som en följd av
undanröjandet av beslutet i mål nr 468-07.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten har avgjort mål nr 468-07 innan tiden för överklagande av
länsrättens dom gått ut för 3GIS. För att ett mål ska kunna avgöras innan
överklagandetiden gått ut krävs att det klart framgår att klaganden slutfört sin
talan och, om det finns en annan taleberättigad part, att denne inte avser att
överklaga. Det framgår inte av handlingarna att kammarrätten innan den avgjorde
mål nr 468-07 har undersökt om 3GIS haft för avsikt att överklaga länsrättens
dom. Regeringsrätten finner mot denna bakgrund att kammarrätten handlagt målet
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felaktigt. Detta har fått till följd att 3GIS överklagande inte har kunnat tas i
beaktande av kammarrätten vid dess överprövning av länsrättens beslut att avvisa
3GIS begäran om prövning av anslutningsavgiften för el. Kammarrättens beslut
den 15 mars 2007 och den 3 april 2007 ska därför undanröjas och målen visas åter
till kammarrätten för ny handläggning.
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut den 15 mars 2007 i mål nr
468-07 och den 3 april 2007 i mål nr 1975-07 samt visar målen åter till
kammarrätten för ny handläggning.
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