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YRKANDEN M.M.

Kammaikollegiet beslutade denZ september 2.016 attmed stöd av 4 § lagen

(2015 :67 l) om altemativ tvistlösning i konsumentforhållanden godkiinna

Trafikskadeniimnden (TSID som niimnd for alternativ tvistlösning. Som skal

ft)r beslutet angavs ftiljande. En tvistlösningsn?imnd ska enligt 6 § lagen om

altemativ tvistlösning i konsumentftirhållanden godkåinnas om n?imnden

uppfyller kraven enligt artikel 5 i tvistlösningsdirektivet samt lraven på

sakJrunskap, oberoende, opartiskhet, öppenhet, effektivitet och rättvisa

forfaranderegler enligt artiklarna 6-9 i nZimnda direktiv. TSN uppfuller de i

lagen angivna kraven.

Bo Bertilson, Peter Borenstein, Gunilla Bring, Olle Bunketorp,

Naclrskadeforbundet, P er s onsktdefOrbundet RTP Vcist er ås Lokalför ening

och Personskadeforeningen NRH (de klagande) yrkar att beslutet ska

upphävas och anfiir bl.a. foljande. Som skadade, forsäikringstagare,

konsumenter samt sakkunniga anlitade av de ftirsiikrade, vill de överklaga

Karnmarkoliegiets beslut. TSN uppfyller inte kraven på oberoende och

opartiskhet enligl EU:s direktiv. TSN uppfyller inte heller kraven på

sakkunskap. TSN saknar vidare representanter frr konsumentsidan.

Resurserna ft)r parterna iir även mycket ojän'rlikt fordelade till

konsumenternas nackdel. Både bolagens och TSN:s medicinska rådgivares

roll iir starkt ifrågasatt. Det finns dessutom viil underbyggd kritik mot

handläggningen i niirmden gällande orätlvisa beslut, bristande öppenhet och

uppenbar rättsosiikerhet ft)r konsumenterna.

Kammarkollegiet anser i forsta hand att överklagandet ska awisas, då

samtliga klagande saknar räLt atl.överklaga beslutet. För det fali

överklagandet prövas i sak, anser kollegiet att det ska avslås. Som skäi for

detta anfors i huvudsak foljande. Kammarkollegiet ifrågasätter klagandenas

talerätt och anser att beslutet inte har gåU dem emot eller aff det angår dem
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på så sätt att de har ett berättigat anspråk att ffi en överprörming till stånd.

TSN har firmits i manga år och det finns inget som tyder på att regeringen

skulle ha awecklat TSN om den inte hade godkiints entigt lagen om

altemativ tvistlösning i konsumentflorhållanden. De klagandes rättsliga

ställning har således inte påverkats av beslutet att godkiinna nZimnden på ett

sådant sätt att de bör erkåinnas klagorätt.

De klagande har i ythande anfort i huvudsak ftljande. Att Kammarkoilegiet

hävdar att de, som representanter for konsumentem4 saknar tätt att

överklaga beslutet eftersom det inte går emot dem personligen, kan inte

uppfattas som arurat iin att Kammarkollegiet inte har några sakiiga argument

mot överklagandet. Om de inte har någon rätt attöverklag4 vem har det då?

SIaiLEN FöR ÅVGÖRÄNDET

Frågan i målet iir fiirst och främst om de klagande har rätt att överklaga

Kammarkolle giets beslut.

I4 § andra slycket lagen (2015:671) om altemativ tvistlösning i konsriment-

forhållanden anges att den behöriga myndigheten beslutar i frågor om

godkänna1de av nämnder flor_ alternativ tvistlösning. Entigt 15 § samma lag

fär den behöriga myndighetens beslut enligt 4 och 9 §§ överklagas till

allmiin forvaltningsdomstol. Av bestZimmelsen framgar emellertid inte vem

som har talerätt i fråga om sådana beslut. Diirmed giiller den allmiinna

regeln i22 § forvaltningslagen (1956:223), FL. Enligt denna beståimmelse

fär ett besiut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom

emot och beslutet kan överklagas. Beståimmelsen@
riktlinje for hur frågan om talerätt ska bedömas. De principer som utbildats i

praxis blir därmed avgörande.
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En ftrutsättning ftir rätt att överklaga ett ftirvaltningsbeslut iir att beslutet

påverkar klagandens rättsliga stiillning eller att den klagande foreträder ett

intresse som på något sätt erkåints avrättsordningen. Sådant erkiinnande kan

komma till uttryck t.ex. genom besiåimmelser om att vissa personer ska

beredas tillftilie attyttra sig innan beslut fattas. Intresset behöver emellertid

inte uttryckiigen vara ftirankrat i foreskrifier. Det avgörande iir att

klaganden kan åberopa ett intresse som det ?ir möjligt att beakta vid sakens

prövning (se RA 1994 ref.82).

De klagande har i hur,rrdsak gjort giilande att de i forrn av representanter ftjr

konsumenter äger rätt att överklaga Kammarkollegiets besiut. Förvaltnings-

rätten konstaterar att s1&et med tvisflösningsdirektivet (se art. 1 Europa-

parlamsnlgts och rådets direktiv 2013/l1lEU om alternativ tvistlösning vid

konsumenttvister och om iindring av förordning (EG) nr 200612004 och

direktiv 20091221EG) visserligen iir att uppnå en hög konsumentssddsnivå

och att dåirigenom bidra till en viilfungerande inre marhrad genom att

siikerställa att konsumenter på frivillig grund kan liimna in klagomål mot

nåiringsidkare til1 organ som er§uder oberoende, opartiskq öppn4 effelctiva,

snabb a o ch rättv'i s a altern ativa 1yi 511§ 5n in gsforfaranden. Endast tvi st-

iösningsniimnder som uppfyller dessa krav och diirigenom garanterar

konsumenten en hög s§ddsnivå ska godkännas. Förvaltningsrätten anser

emellertid inte att detta medfor att enskilda konsumenter eller intresse-

ftireningar som iir missnöjda med en tvistlösningsniimnd kan anses ft)rehäda

ett intresse som det rir möjligt att beakta vid sakens pröming. Rätten finner

snarare att det i målet inte iir visat att beslutet att godkiinna TSN som nåimnd

for altemativ tvistlösning påverkar de klagandes rättsliga ställning eller att

de foreträder ett av rättsordningen erkåint intresse. Sammantaget bedömer

ftirvaltningsrätten att Kammarkollegiets beslut inte angår de klagande på det

sätt som krävs for att de ska ha rätt att ft)ra talan mot beslutet enligt 22 § FL.

Överklagandet ska ft tj aktiigen ar,visas.
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IIIIRMÄN OI{ERKLAGAR

Deta arlgörands kan överklagas. Lrfbrmation.omh-ur oan överHagar finus i

.').

EvaNotling

nadmrur

Förvat&ingsräftstrotuien Mikael §tade har frredragit mälet-

-t
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HUR MAN övrnxlAGAR - pnövNlNcsrlllsrÅN0

Dea som vill övetklaga fowaltoingsrätteas beslut

ska skriva till Kammarrätten i Stockhoko-

Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
forvaltringstätten.

För att katnmarrätten ska kLm:ra ta upp Ert över-
klagande måste Er skdvelse ha kom::nit in till för-
valtniagsrdtten inom tre veckot ftaa den dag da

Ni fick del av domen/besluter Om beslutet lrrr
meddelats vrd en muntlig föihanrllin& elier det vid
en sådan förhandl;ng 121 angetts när beslutet

kommer att meddelas, ska dock overklagaadet ha

kommrt in iaom tre veckor ftåa den dag domsto_

leas beslut o.eddelades. Om sista dageo föt over-

kl-aga-ode infrller pälörårg, söndag e[er helgdag,

midsommatafton, julaftoo e1ler nyårsaftoa tä&et
det aft besvär5handlingeo kommer in niista va::dag-

Om klaganden fu en part som företräder det all-

frärsnz,5[2 eserkl:gendet a]1trd ha kommit h i:rom
tre veckot fran dea dag beslut meddelades-

För att s6 §yetk'lagande ska kr::rna tas upp i kao'-
rnarrätteo fordras att PtöYningstilistind medde-

las. Kammarrä6er]ämn a r pdvningstillstånd om

1. det finns äilgrlnirg att betvivla dkt{heten
av det slut som förvaltoingstätten ha'
kommit ti[

Bitaga

Om provningstiilstånd i:rte meddelas står föwalt-
ningsrättens beslut fast Det är därför viktigt att det

klart och tydligt ftamgår av overklagandet ti1l

ketnmar^tätteo vatför man 2nset att prövni:rgstill-
stånd böt meddelas.

Skrivetsen med överklagande ska innehålta

7. Klagandens person-/orga:risad.oasnr:mmet,
postadress, e-postadress och telefonnr:mmer
tili bostadeo och mobiltelefon. Ädress och te-

lefoaan:mmet fl11 klagandens arbetsplats ska

oikså rnges sarot eventuell err23 2d1g5s &ir
klegaadeo ken ii5 för deJgrvaing. Om dessa

uppgrfter har lärnnats tidigate i måls1 - och om
de fordaraade är aktuella -behover de inte
uppges lgea. Omklagaodeo anlitar ombud, ska

ombudeis n e tnn, p ostadres s, e-p ostadres s, tele-

fonou::amer till a:betsplatsea och mobiltele-
fonor:m::aer aages. Om oågon person- e1ler

a&essuppgrft ändras, sfts fudtingen utan
c1röj smål rrr-näla s dll kammqträttea.

2. derr dom/beslut som §vetklagas med uppgift
om foraltniogsrätteos oam::, målm:mmer
samt dageo för besluteg

3. de skil s66 klegaoden anget til stöd töt en

begäran om ptovaiagstilLtåo{

E Z. det inte utan att sådaot tillstånd meddelas 4. dgn äfldring av föwalteingstätlens dom/beslut

ä gar atr bedöma riktighetea av det slut som som klaganden vill få ti1l stand,

; förvaltmogsrätren har kommit u[ 5. de bevis som klaga::den viil åbetopa och vad
H
o

? 3. det ät av vjkt för ledning av dttstilJ-äop- han/hon vill styrka med varje sätskjlt bevis'
in

å - nirgen att överk:lagandsl provas ar,-åogre Adtessen tiJlförvaltaiogsrätteo ftamgårav do-
I rät efler mea/beslutet
, 
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