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Manual för att överklaga till Kammarrätten 

Om du har fått avslag på ditt överklagande av undersökningstillståndet kan du överklaga 

beslutet till Kammarrätten. Det går inte att överklaga Förvaltningsrättens beslut om du inte 

tidigare överklagat undersökningstillståndet, du måste alltså redan vara inne i processen. Det 

är gratis att överklaga (om du inte anlitar jurist). Du riskerar inte att behöva betala motpartens 

kostnader om du förlorar (till skillnad från i tvistemål). 

Prövningstillstånd 

För att Kammarrätten ens ska behandla överklagandet krävs prövningstillstånd. Ett sådant ges 

bara om det kan visa sig att Förvaltningsrättens beslut kan komma att ändras eller om det 

behövs ett beslut i högre instans som kan fungera som prejudikat, vägledning, för andra 

liknande ärenden. Det räcker alltså inte att det är viktigt för dig att beslutet om 

undersökningstillstånd upphävs. 

Vad som måste stå med i överklagandet 

• Vilken dom som överklagas, skriv ut Förvaltningsrättens målnummer som står överst på 

första sidan. 

• Ditt namn och din adress. 

• Ett tydligt yrkande, t.ex ”Jag yrkar att rätten beviljar prövningstillstånd och att 

undersökningstillståndet upphävs”. 

• En tydlig motivering till varför du menar att Förvaltningsrättens dom är felaktig eller 

varför det behövs ett prejudikat. Det är ofta bättre att skriva kort och koncist än att skriva 

långa uppsatser, men motivera tydligt. Utgå från att den som läser ditt överklagande inte 

vet något om förhållandena här, så var tydlig. Det är inte nödvändigt att hänvisa till lagar, 

de ska domstolen kunna, men det skadar inte att hänvisa till lagar. Nedan finns några 

användbara länkar. 

Deadline 

Överklagandetiden är 3 veckor från den dag du fick del av beslutet och den tiden är 

obönhörlig absolut. Om ditt överklagande kommer in efter 3 veckor och 1 dag är det för sent 

och då tas det inte upp för prövning. 
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Vart du skickar överklagandet 

Överklagandet ställer du till Kammarrätten (du skriver alltså i själva överklagandet 

”Överklagande till Kammarrätten”), men du skickar det till Förvaltningsrätten i Luleå på 

adressen  Box 849, 971 26 Luleå. Förvaltningsrätten avgör om ditt överklagande kommit in i 

rätt tid och skickar det vidare till Kammarrätten. 

Om du vill vara säker på att det kommer fram i tid kan du skicka det per e-post till 

forvaltningsrattenilulea@dom.se, antingen bifogar du överklagandet inscannat där din 

namnteckning framgår eller så bifogar du dokumentet och skriver att det undertecknade 

originalet sänds med vanlig post. 

Bra att tänka på 

• Minerallagen är fastighetsrättslig, miljöargument biter sällan. 

• EU:s lagstiftning väger tyngre än svenska lagar. 

• Svensk grundlag (t.ex. Regeringsformen) väger tyngre än Minerallagen. 

• Läs lagen – det är den som domstolen går på. Se länk nedan. 

• Deadline är obönhörlig. Om du inte hinner skriva ett fullständigt överklagande kan du 

skriva att du överklagar, och begära anstånd med exempelvis ”tre veckor för att utveckla 

min talan”. 

• Det är odramatiskt att överklaga. Handläggningen hos domstolen är skriftlig, du behöver 

alltså inte lägga fram din sak i en rättegång. 

Länkar 

• Alla svenska lagar hittar du på https://lagrummet.se (detta är offentliga Sveriges portal för 

lagar. Den lag som främst berörs är Minerallagen, men det kan vara av nytta även att läsa 

i Miljöbalken). 

• Bergsstatens/SGU:s karttjänst: https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html (välj 

”mineralrättigheter”i rullmenyn) 

• EU:s lagar hittar du här: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv (tyvärr kan 

det vara svårt att hitta rätt, men Århuskonventionen, Landskapskonventionen, Art- och 

Habitatdirektivet, Vattendirektivet och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna är bestämmelser som möjligen kan vara till nytta) 
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