Rättelseblad till Författningar om förfarandet,
del 1 2014, utgåva 3
3 § (s. 27) och 35 § FPL (s. 35) återges felaktigt, det ska stå
3 § En ansökan, ett överklagande, en anmälan, en underställning
och varje annan åtgärd som inleder ett mål ska vara skriftlig.
En ansökan eller ett överklagande från en enskild ska innehålla
uppgift om hans eller hennes
1. personnummer eller organisationsnummer,
2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall
annan adress där han eller hon kan anträffas för delgivning genom
stämningsman,
3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det,
4. e-postadress, och
5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller
henne.
Om den enskildes talan förs av en ställföreträdare, ska motsvarande uppgifter lämnas även om ställföreträdaren. Har den enskilde
ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress,
telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges.
En ansökan eller ett överklagande från en enskild ska dessutom
innehålla uppgifter om enskild motpart, om det finns en sådan, i de
hänseenden som anges i andra och tredje styckena. Uppgift om
motpartens eller hans eller hennes ställföreträdares arbetsplats,
telefonnummer, e-postadress och ombud behöver lämnas endast om
uppgiften utan särskild utredning är tillgänglig för den enskilde.
Saknar motparten känd adress, ska uppgift lämnas om den utredning
som gjorts för att fastställa detta.
Uppgifter som avses i andra–fjärde styckena ska gälla förhållandena när uppgifterna lämnas till rätten. Ändras något av dessa
förhållanden eller är en uppgift ofullständig eller felaktig, ska det utan
dröjsmål anmälas till rätten. Lag (2013:86).
Lag (2013:86) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för beslut
som har meddelats före ikraftträdandet.

35 § Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har
inletts i kammarrätten genom överklagande, underställning eller
ansökan prövas av Högsta förvaltningsdomstolen endast om prövningstillstånd har meddelats.
Om prövningstillstånd inte meddelas, står kammarrättens beslut
fast. En upplysning om detta ska tas in i Högsta förvaltningsdomstolens beslut.
Första stycket gäller inte
1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i
mål om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av
behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården,
detaljhandeln med läkemedel eller djurens hälso- och sjukvård, eller
2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) eller inkassolagen (1974:182) Lag (2013:459)
Lag (2013:459) har trätt i kraft den 1 juli 2013. Äldre föreskrifter gäller för
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

