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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
7187-07

meddelat i Stockholm den 4 november 2009
KLAGANDE
AA

MOTPART
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms beslut den 23 oktober 2007 i mål nr 6489-07
SAKEN
Särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd.

Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar AA
prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans
överklagande av Länsrätten i Stockholms läns dom den 24 augusti 2007 i må1
nr 17256-06.

Dok.Id 80152
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
08:00-12:00
13:00-16:30
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BAKGRUND

Finansinspektionen beslutade den 12 juli 2006 att AA ska betala särskild avgift
med 15 000 kr för att han underlåtit att anmäla ändring i innehav av finansiella
instrument till Finansinspektionen inom föreskriven tid. AA överklagade beslutet
till Länsrätten i Stockholms län som avslog överklagandet i dom den 24 augusti
2007 (mål nr 17256-06). Kammarrätten i Stockholm beslutade genom det nu
överklagade avgörandet att inte meddela prövningstillstånd.

YRKANDE M.M.

AA överklagar kammarrättens beslut och yrkar prövningstillstånd i kammarrätten.
Han åberopar vad han anfört i underinstanserna.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, ska
kammarrätten meddela prövningstillstånd om det förekommer anledning till
ändring i det slut som länsrätten kommit till.

Av 36 § andra stycket FPL framgår att om prövningstillstånd meddelas i ett av två
eller flera likartade mål, som samtidigt föreligger till bedömande, får
prövningstillstånd meddelas även i övriga mål.

Regeringsrätten har den 20 augusti 2009 i ett likartat mål (4135-07) funnit att
underlåtelsen att i tid göra anmälan till Finansinspektionen fick betraktas som en
ringa överträdelse. Den särskilda avgiften sattes ned till 10 000 kr. Till följd av det
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avgörandet finns anledning till ändring i det slut vartill länsrätten kommit i detta
mål. Prövningstillstånd för prövning i kammarrätten ska därför meddelas.

Kjerstin Nordborg

Lennart Hamberg

Annika Brickman

Susanne Ritseson
Föredragande regeringsrättssekreterare

Avd. II
Föredraget 2009-10-26

