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FÖRVALTMNGSRÄTTEN
IGÖTEBORG
Avd. 5

BESLUT
2019-12-06
Meddelat i Göteborg

Mål nr
12130-19

KLAGANDE
Daniel Olausson, 198808 15-4879
MOTPART
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut 20 19-09-09, diarienr 218-32208-2019

SAKEN
Tilldelning av älg i licensområden enligt jaktiagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avvisar överklagan.

Dok.Id 651573
Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

Besöksadress
Sten Sturegatan 14

Telefax
Telefon
031 -7327000
E-post: forvaItningsrattenigoteborgdom.se
www. forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
-

Expeditionstid
måndag— fredag
08:00—16:00

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
1 GÖTEBORG

BESLUT
20 19-12-06

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Om ett överklagande innehåller en sådan brist att handlingen inte kan läggas
till grund för prövning i sak, ska rätten förelägga klaganden att inom viss tid
avhjälpa bristen vid påföljd att hans eller hennes talan annars avvisas
(5

§ förvaltningsprocesslagen).

Daniel Olausson har överklagat ett beslut om tilldelning till licensområde
l4-84-Ol-001-A för älgjakt. Han uppger att han jagar på en fastighet som
ligger inom licensområdet. Förvaltningsrätten har förelagt Daniel Olausson
att senast den 21 oktober 2019 komplettera överklagandet med någonting
som visar att han är behörig att överklaga beslutet. Han har i föreläggandet
informerats om att förvaltningsrätten inte tar upp överklagandet till prövning
om föreläggandet inte följs inom denna tid. Daniel Olausson har inte följt
föreläggandet. Överklagandet ska därför inte tas upp till prövning.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-02)

Maria Déhn
Rådman

Föredragande i målet har varit f?5rvaltningsrättsnotarien Malm Verga.
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Bilaga 1

d.
SvERIGEs DOMSTOLAR

Hur man överklagar

FR-02

Vifi du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

4. Lämna namn och personnumrner eller
organisationsnummer.

bämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnun]mer.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor
Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. 1 vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav
besked om datum för beslutet.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.

Vad händer sedan?
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Vilken dag går tiden nt?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar rälnas. Om du exempehis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
heigdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.
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FöiEvaltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltriingsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

Så här gör du
1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnunirner.
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Om du har ett ombud, lämna också.
ombudets kontaktuppgifter.

Vill du veta mer?

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras och vilken ändring du vill ha.

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.

Mer information finns på www.domstol.se.
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Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

.0

Sida 1 av 1

www.domstol.se

