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Remiss av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät 

 

Förvaltningsrätten har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, 

följande synpunkter på förslagen i rubricerad promemoria.   

 

Överklagande  

 

I den nya lagen föreslås att beslut enligt lagen ska kunna överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol (5 kap. 7 §). Högsta förvaltningsdomstolen är således sista 

instans. I mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK är 

kammarrätten sista instans. Syftet med införandet av den förkortade 

instanskedjan var att åstadkomma en effektivare handläggning av målen enligt 

LEK. I promemorian görs en kortfattad analys av om förutsättningar för 

införande av en förkortad instanskedja finns även för mål enligt den nya lagen. 

Förvaltningsrätten ser gärna att en mer ingående utredning och analys görs i 

detta avseende under det fortsatta lagstiftningsarbetet.  

 

Förvaltningsrätten noterar att det i lagförslaget inte finns några bestämmelser 

som motsvarar de särskilda bestämmelserna om inhibition och preklusion som 

finns i LEK. 
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Särskilda ledamöter 

 

Vid förvaltningsrättens avgöranden av vissa mål enligt LEK ingår särskilda 

ledamöter i rätten. De särskilda ledamöterna är ekonomiska experter och tillför 

värdefull ekonomisk sakkunskap inom områden som är ekonomiskt 

komplicerade. Den föreslagna lagstiftningen är av samma karaktär som 

tvistlösningsmålen enligt LEK och det kan därmed finnas anledning att 

överväga om särskilda ledamöter ska ingå vid prövningen av mål enligt den nya 

lagen.  

 

Skyndsam handläggning 

 

I promemorian anges att anläggande av bredbandsnät är av tidskritisk natur. I 

lagförslaget föreslås tidsfrister inom vilka tvistlösningsmyndigheten måste 

meddela beslut. I 8 kap. 23 § LEK finns en särskild bestämmelse om skyndsam 

handläggning vid överprövning av vissa beslut enligt lagen. Förvaltningsrätten 

efterfrågar en närmare analys av frågan om skyndsamhet vid handläggningen i 

domstol av mål enligt den nya lagen. 

 

Ekonomiska konsekvenser  

 

Förvaltningsrätten vill framhålla att konsekvenserna av förslaget blir att ett stort 

antal beslut kan komma att överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Förvaltningsrättens erfarenhet är att målen är mycket tidskrävande. Det är 

angeläget att detta beaktas vid bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna 

av förslaget. Förvaltningsrätten hade gärna sett en mer ingående analys av de 

ekonomiska konsekvenserna för de allmänna förvaltningsdomstolarna. 

Förvaltningsrätten utgår ifrån att tillräckliga medel anslås för hanteringen av 

den förväntat ökade tillströmningen av komplicerade mål.  

 

 

______________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson. 

Föredragande har varit förvaltningsrättsfiskalen Eva Farley. Vid beslutet har  

rådmannen Anneli Berglund Creutz. 
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