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Fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857) får
tillsynsperioden 2016-20 19; fråga om prövningstillstånd

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därfår fast.

Dok. l d 215052

Postadress
Box2203
550 02 Jönköping

Besöksadress
Slottsgatan 5

Telefon
Telefax
036-15 68 00 (vx)
036-16 19 68
E-post: kanunarrattenijonkoping@dom.se
www.kammarrattenijonkoping.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fi·edag
08:00-16:00

KAMMARRÄTTEN
I JÖNKÖPING

2

BESLUT

Mål nr 7-17 m.fl.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENs AVGÖRANDE

För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd.

Prövningstillstånd ska meddelas om
•

det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till (ändringsfall),

•

det inte går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten
har kommit till utan att prövningstillstånd meddelas (granskningsfall),
det är viktigt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet
prövas av högre rätt (prejudikatfall)
eller

•

det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinära
fall).

Detta framgår av 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen ( 1971 :291 ).

Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målen och kommit
fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. I denna bedömning har
domstolen särskilt beaktat de avgöranden' som kammarrätten denna dag
meddelat gällande intäktsramar enligt naturgaslagen (2005 :403), en
lagstiftning som i väsentliga delar motsvarar regleringen i ellagen.
Förvaltningsrätten har i de nu aktuella målen visserligen använt sig av andra
metoder än de som kammarrätten fastställt i naturgasmålen, men
beloppsmässigt leder detta inte till någon avgörande skillnad. Inte heller i
övrigt finns det anledning att meddela prövningstillstånd. Överklagandena
kanuner därför inte att prövas av kammarrätten.
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Kammarrätten i lönköpings avgöranden 2017-11-17 i mål nr 427--430-16.
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Kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist (ordförande) samt kammarrättsråden Ola Holmen och Göran Mattsson (referent) har deltagit i
avgörandet.
Föredragande: Håkan Jöngren

{t J

