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PARTER (antal klagande 1)
FINANSINSPEKTIONEN

Ink. 2020 -04-16
Dnr.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Telefax

Ombud: Rådgivaren Magnus Schmauch
Adress som ovan

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Mål nr
B 4748-19

2. Hovrätten avslår  yrkande om ersättning for rättegångskostnad i 
hovrätten.

Ombud: Jur.kand. Ingemar Jeanlo
Juristfirman Winblad & Jeanlo AB
Seglarvägen 6
593 44 Västervik

SAKEN
Sanktionsavgift

Telefon
08-561 670 00 
08-561 669 80
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 03 
Rotel 030102

Expeditionstid 
måndag - fredag 
09:00-16:30

Motpart
F inansinspektionen 
Box 7821
103 97 Stockholm

Klagande

DOM
2020-04-b
Stockholm

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 28 mars 2019 i mål nr B 12522-18, se bilaga A

Dok.Id 1577340 
Postadress 
Box 2290
103 17 Stockholm

AA

AA



DOM

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Finansinspektionen har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.

Hovrätten har avgjort målet utan huvudförhandling.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen är i allt väsentligt densamma i hovrätten som i tingsrätten. Hovrätten gör

inte några andra bedömningar än dem som tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska

därför inte ändras.

Vid denna utgång ska  stå sina egna rättegångskostnader även i hovrätten.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Jan Öhman, hovrättsrådet Erik Mosesson 

och tf. hovrättsassessorn Charlotta Hallgren, referent.

 har yrkat att hovrätten ska befria honom från skyldigheten att betala 

sanktionsavgift och i andra hand att avgiften ska sättas ned.

 har även yrkat ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten och 

i hovrätten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2020-05-13

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 03

Sid 2 
B 4748-19
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Bilaga B

Bilaga

Hur man överklagar hovrättens avgörande

överklagandets innehåll

om

Senaste tid för att överklaga

stolem

Förenklad delgivningPrövningstillstånd i Högsta domstolen

Mer information

vww.domstDLss

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta 
domstolen sira pröva ett överilagandje. 
Högsta domstolen St meddela prö-mings- 
tillstånd eridsst om

Beslut om hålrtning^ restfilrrinfier enligt 
24 kap. 5 a § nätl-egångsVisliren eller tese- 
fÖrbud fir cverkiagas utan ttdsbegtäti.snitig.

För infbrmsrinn om rättegången i Högsta 
domstolen, se 'wwwliogstadntnRtolemse

1. klagandens namn, adress och. 
tel e-Fnn nnmm er,

2. det avgörattde som Överklagas 
(hovtätteos namn och avdelning samt 
dag för avgörandet och målnT^mmer^^Överklagandet ska ha kommit ia till hov

rätten senast den dag som anges i slutet av 
Knvrätten,t; avgörande.

2. det finna synnerliga slräl tiTI sådan 
prövning, så som att det finns grand för 
resning, att domviHa förekommit eller att 
målets utgång i hovrätten uppenbarligen 
beror på grovt förbiseende éHet grovt 
mi Ritts .g.

3. den ändring i avgörandet anm klaganden 
begär,

4. de skäl som klaganden viE ange får att 
avgörandet ska ändras,

5. de skäl som klaganden vil ange får att 
prövningstillstånd ska meddela.a,^ .aamt

6. de bevis som klaganden åberopar och 
vad som ska bevisas med varje bevis.

1. det är ay vikt får ledning avråtts- 
tillärnpningen att överklagandet prÖvas 
av Högsta domstolen eller om

Om överklagandet har kommit in i rätt dd, 
.akiokar hoytätten överklagandet och alla

Om målet överklaga .a kan Högsta dom
stolen använda förenkla.d. delgivning vid 
utsHck av handlingar i målet, under 
fåruteättning att mottagaren där eller i 
någon tidigare instans har fött information 
om sådan delgivning.

Den som viH överklaga hovrättens a.-7göi- 
ande ska göra det genom att skriva riH 
Högsta domstolen. Överidagandet ska dock 
skickas' eder lämnas till hovrätten.

H Sveriges Domstolar
wviw.domstol.se




