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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden 

och till vissa lagar som har samband med den 

 

 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om rättegång i förvaltningsärenden. Genom den 

nya lagen upphävs den gällande förvaltningsprocesslagen. Dessutom föreslås det ändringar i 55 

lagar på grund av de hänvisningsbestämmelser som ingår i dem. 

 

Den nya lagen föreslås få noggrannare och mer informativa bestämmelser om rättegången i 

förvaltningsärenden. I propositionen beaktas ändringar som skett i lagstiftningen i övrigt och andra 

behov att reformera lagstiftningen.  

 

Enligt den föreslagna allmänna lagen ska ett förvaltningsbeslut kunna överklagas genom besvär hos 

förvaltningsdomstolen oberoende av beslutsfattarens organisatoriska ställning. Behörigheten att 

utfärda interimistiska förordnanden i förvaltningsprocessuella ärenden överförs i sin helhet på 

förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsdomstolens beslut ska oftare än för närvarande kunna delges 

som vanlig delgivning i stället för som bevislig delgivning.   

 

I den föreslagna lagen föreskrivs det om en möjlighet till muntlig förberedelse, inspektion och 

sammanläggning av en helhet av ärenden som inletts i olika förvaltningsdomstolar så att den 

behandlas i samma förvaltningsdomstol. I lagen framhävs det tydligare vilka skyldigheter den 

förvaltningsmyndighet som fattat beslutet har vid utredandet av ärendet. I bestämmelserna om 

bevisning tas det in bestämmelser om skydd mot självinkriminering. Lagen ska också innehålla en 

bestämmelse om att en tidsfrist kan sättas ut för inlämnande av en ny tilläggsutredning. Om 

utredningen ges in efter tidsfristens utgång, kan förvaltningsdomstolen lämna den utan avseende. 

 

En betydande ändring jämfört med den gällande regleringen är att det i princip krävs 

besvärstillstånd för att söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut hos högsta 

förvaltningsdomstolen. Också en myndighet som fattat ett förvaltningsbeslut ska ha möjlighet att 

genom besvär överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen genom 

besvärstillstånd, om förvaltningsdomstolen har ändrat myndighetens beslut eller upphävt det.  

 

I fråga om extraordinärt ändringssökande sammanförs grunderna för klagan med grunderna för 

återbrytande. Klagan frångås som ett självständigt extraordinärt rättsmedel. 

 

Hänvisningarna till rättegångsbalken och förvaltningslagen ska också bli färre i den nya lagen. I 

stället för hänvisningsbestämmelser tas det in uttryckliga bestämmelser. 

  

Lagarna avses träda i kraft omkring en månad efter det att de har antagits och blivit stadfästa. 

 

 

 

 

 


