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HÖGSTA 

FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS 

BESLUT 
 

 

Dok.Id 231007     
     

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2293 

103 17 Stockholm 

Birger Jarls torg 13 08-561 676 00   måndag – fredag 

09:00–12:00 

13:00–16:00 

 

E-post: 

hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se 

www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 

 

 

 Mål nr 

 3171-20 

 

 

meddelat i Stockholm den 22 december 2020  

 

SÖKANDE 

1. Gabna sameby 

2. Laevas sameby 

  

Ombud: Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson 

Svenska Samernas Riksförbund 

Formvägen 16 

906 21 Umeå 

 

KLANDRAT AVGÖRANDE 

Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 14 maj 2020, M2020/00673/Me, 

avseende överklagande av Kiruna kommuns beslut att inte meddela föreskrifter 

om tillfälligt förbud mot skoterkörning enligt terrängkörningsförordningen 

 

SAKEN 

Rättsprövning 

 

___________________ 

 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om rättsprövning. 
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BAKGRUND 

 

1. Gabna sameby och Laevas sameby ansökte i mars 2020 hos Kiruna kommun om 

införande av ett tillfälligt snöskoterförbud inom samebyarnas områden. 

Kommunen beslutade i april 2020 att avslå ansökan.   

 

2. Samebyarna överklagade kommunens beslut till regeringen. Regeringen fann i det 

nu klandrade avgörandet att beslutet, som innebar att kommunen inte meddelat 

föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning i aktuellt 

område, inte kan anses vara ett sådant beslut som kan överklagas enligt 24 § 

terrängkörningsförordningen (1978:594). Överklagandet togs därför inte upp till 

prövning.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

3. Gabna sameby och Laevas sameby ansöker om rättsprövning av regeringens 

beslut samt yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva beslutet och 

bestämma att regeringen ska ta upp överklagandet till prövning. Som skäl anförs 

följande. Renskötselrätten är en civil rättighet som omfattas av egendomsskyddet i 

regeringsformen och den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Genom 

regeringens beslut fråntas samebyarna rätten till överprövning och effektiva 

rättsmedel och därmed möjligheten att ta tillvara sina intressen och rättigheter. 

Regeringens beslut strider mot såväl inhemska rättsregler som Sveriges 

folkrättsliga åtaganden.    

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

4. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en 

enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en 

prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som 

avses i artikel 6.1 i EKMR.  
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5. Det klandrade beslutet avsåg endast en prövning av om Gabna sameby och Laevas 

sameby hade rätt att överklaga kommunens beslut att inte meddela föreskrifter. 

Regeringens beslut att inte ta upp deras överklagande till prövning innefattar 

därmed inte någon prövning av deras civila rättigheter eller skyldigheter i den 

mening som avses i artikel 6.1 i EKMR. Ansökningen om rättsprövning ska därför 

avvisas.  

 

 

 

 

 

______________________ ______________________  

 

 

______________________ ______________________  

 

 

______________________  

 

 

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Anita Saldén Enérus, 

Kristina Svahn Starrsjö, Ulrik von Essen och Helena Rosén Andersson. 

 

Föredragande har varit justitiesekreteraren Helen Lidö. 

 


