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Förordning
om ändring i förordningen (1996:380) med
kammarrättsinstruktion;

utfärdad den 17 december 1998.

Regeringen föreskriver1  att 3-5, 7, 8, 11, 24 och 31 §§ förordningen
(1996:380) med kammarrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

3 §    Vid var och en av kammarrätterna finns det antal avdelningar som
kammarrätten bestämmer samt en administrativ enhet. För den
administrativa enheten finns en chef.

4 §    En avdelning består av ordinarie ledamöter, kammarrättsassessorer
eller andra adjungerade ledamöter, kammarrättsfiskaler, kammarrättsfiskals-
aspiranter och annan personal enligt vad kammarrätten bestämmer.

Kammarrätten delar in ledamöterna till tjänstgöring på avdelningarna för
en viss tidsperiod.

5 §    Chef för och ordförande på en avdelning är kammarrättspresidenten
eller en kammarrättslagman.

7 §     Chefen för avdelningen leder arbetet på denna samt delar in
ledamöterna till tjänstgöring enligt vad kammarrätten närmare bestämmer.

Chefen för avdelningen skall enligt de riktlinjer som kammarrätten
beslutar se till att kammarrättsfiskalsaspiranterna och kammarrättsfiskalerna
får en allsidig och utvecklande utbildning samt ge vitsord över deras
tjänstgöring. För varje kammarrättsfiskalsaspirant skall en ledamot utses
som handledare.

8 §     Chefen för avdelningen skall ha en ställföreträdare som biträder
honom eller henne i arbetet. Ställföreträdare är en lagman eller en vice
ordförande.

Vice ordförandena skall enligt de anvisningar som kammarrätten
meddelar också särskilt följa rättskipningen på kammarrättens avdelningar
och verka för en enhetlig rättstillämpning.

1  Jfr prop. 1998/99:1 utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1, rskr. 1998/99:80.
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11 §    Kammarrätten fördelar rotlarna mellan ledamöterna.
Med undantag för chefen för avdelningen och lagman som inte är chef för

avdelning skall varje lagfaren ledamot på en avdelning tilldelas en rotel. Om
det finns särskilda skäl får kammarrätten besluta att en viss ledamot under
en bestämd tid inte skall ha någon rotel.

24 §    Chefen för avdelningen bestämmer när särskilda ledamöter vid
handläggning av mål om fastighetstaxering skall kallas in. Chefen
bestämmer också vilka särskilda ledamöter som skall kallas för att behövlig
sakkunskap skall vara företrädd i varje mål.

Särskilda ledamöter skall inte kallas in till handläggning av
 1. mål som rör en rättsfråga som inte kräver teknisk sakkunskap,
 2. mål i en serie, om särskilda ledamöter har deltagit, när kammarrätten

har avgjort något annat mål i serien, och den fråga som förekommer i målet
har prövats i det andra målet, eller

 3. mål om taxering av fastighet som utgörs av obebyggd tomt eller som
till huvudsaklig del används för bostadsändamål, om det inte på grund av
målets art finns skäl för att särskilda ledamöter deltar i handläggningen.

31 §     När kollegiet avgör ärenden om godkännande för anställning av
kammarrättsassessorer eller kammarrättsfiskaler skall i kollegiet, utöver de
ledamöter som anges i 27 § första stycket, om möjligt ingå cheferna för och
lagmännen på de avdelningar där fiskalen under längre tid har tjänstgjort
som adjungerad ledamot eller på vilka aspiranten under längre tid har varit
indelad.
                      

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
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