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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
8139-08

meddelat i Stockholm den 9 februari 2009
KLAGANDE
1. AA
2. BB
Ombud för båda: CC

MOTPART
Länsstyrelsen i Jämtlands län
831 86 Östersund
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 17 november 2008 i mål nr 3094-08
SAKEN
Föreläggande enligt rennäringslagen; fråga om prövningstillstånd i kammarrätt
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd.
Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till
kammarrätten för ny handläggning.

Dok.Id 66288
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-12:00
13:00-15:00
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BAKGRUND
Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade i beslut den 16 januari 2008 bl.a. AA och
BB att slakta eller sälja ett visst antal renar. De överklagade beslutet hos
Länsrätten i Jämtlands län som i dom den 2 oktober 2008 avslog deras
överklagande. Länsrättens dom överklagades av dem båda hos Kammarrätten i
Sundsvall. I överklagandet begärde de anstånd till den 20 november 2008 med att
inkomma med en komplettering av talan. Kammarrätten – som den 30 oktober
2008 beslutade att länsstyrelsens beslut, såvitt avsåg AA och BB, tills vidare inte
skulle gälla – beslutade den 17 november 2008 att inte meddela
prövningstillstånd.
YRKANDEN M.M.
AA och BB yrkar att Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd och upphäver
kammarrättens beslut. De anför bl.a. att kammarrätten avgjort målet oberoende av
den utveckling av talan som de senare skulle inkomma med.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och företar målet till
omedelbart avgörande.

I kammarrätten begärde AA och BB anstånd med att inkomma med en
komplettering av sin talan. Därför borde det ha stått klart för kammarrätten att de
önskade komplettera målet inför prövningen av frågan om prövningstillstånd. Vid
sådant förhållande borde kammarrätten ha tagit ställning till deras
anståndsbegäran och – vid avslag på denna begäran – berett dem tillfälle att inom
viss tid slutföra sin talan inför beslutet om prövningstillstånd. Så skedde
emellertid inte utan kammarrätten beslutade utan ytterligare åtgärder att inte
meddela prövningstillstånd. Mot bakgrund härav bör kammarrättens beslut att inte
meddela prövningstillstånd upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny
handläggning.
Regeringsrätten erinrar om att vid denna utgång gäller alltjämt kammarrättens
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beslut den 30 oktober 2008 om inhibition av länsstyrelsens föreläggande avseende
AA och BB.

Lars Wennerström

Carina Stävberg

Peter Kindlund

Anna-Karin Lundin

Kristina Ståhl

Hans Öjemark
Föredragande regeringsrättssekreterare

Regeringsråden Lundin och Ståhl deltog inte i avgörandet av frågan om
prövningstillstånd.

Avdelning I
Föredraget 2009-01-21

