
    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 

Enhet 2 

BESLUT 
2014-11-04 

Meddelat i Linköping 

Mål nr 

7566-14 

  

 

 

Dok.Id 185870     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 406 

581 04 Linköping 

Brigadgatan 3 013-25 11 00  013-25 11 40 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: 

forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 

 

SÖKANDE 

AB Sundplast, 556468-7597 

Box 15084 

250 15 Helsingborg 

 

Ombud: Advokat Carl Sjöstedt 

Advokatfirman VICI HB 

Box 1209 

221 05 Lund 

  

MOTPARTER 

1. Eskilstuna kommun 

2. Flens kommun 

3. Gnesta kommun 

4. Katrineholms kommun  

5. Nyköpings kommun  

6. Oxelösunds kommun  

7. Strängnäs kommun 

8. Trosa kommun  

9. Vingåkers kommun 

genom Varuförsörjningen, Landstinget i Uppsala 

 

Ombud för 1-9: Advokaten Lotten Blomqvist 

Ahlford Advokatbyrå 

Box 1111 

751 41 Uppsala 

   

SAKEN 

Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU); 

nu fråga om överlämnande till annan förvaltningsrätt 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS BESLUT 

 

Förvaltningsrätten överlämnar målet till Förvaltningsrätten i Uppsala. 
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BAKGRUND 

 

Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms 

kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, 

Trosa kommun, Vingåkers kommun (Berörda kommuner) m.fl. genomför 

genom Varuförsörjningen en upphandling gällande transport- och avfalls-

emballage, dnr VF 2013-0040. 

 

AB Sundplast har den 4 juni 2014 hos Förvaltningsrätten i Uppsala ansökt 

om överprövning av nämnda upphandling avseende produktgrupper 58 och 

62. 

 

Förvaltningsrätten i Uppsala har den 31 oktober 2014 beslutat att över-

lämna ansökan i den del som avser Berörda kommuner till Förvaltningsrät-

ten i Linköping. 

 

SKÄL FÖR BESLUTET 

 

Enligt 16 kap. 5 § första stycket LOU ska en ansökan om överprövning 

enligt samma lag göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upp-

handlande myndigheten har sin hemvist. 

 

Av 14 § tredje stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomsto-

lar framgår följande. Förekommer det vid mer än en förvaltningsrätt flera 

mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av 

förvaltningsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon 

part. 

 

Berörda kommuner tillhör Förvaltningsrätten i Linköpings domkrets. Be-

hörig förvaltningsrätt att pröva ansökan är därför denna förvaltningsrätt. 

Dock ges möjlighet att handlägga mål, som har nära samband med 
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varandra och som förekommer vid mer än en förvaltningsrätt, vid en av 

dessa förvaltningsrätter om det kan göras utan avsevärd olägenhet för nå-

gon part. 

 

Förvaltningsrätten i Uppsala har uttryckt en önskan om att målet ska läm-

nas åter till dem för gemensam handläggning med övriga mål i aktuell 

upphandling, vilket enligt förvaltningsrätten är lämpligt och kan ske utan 

avsevärd olägenhet för någon part. Handlingarna i målet ska därför lämnas 

över till Förvaltningsrätten i Uppsala för vidare handläggning. 

 

Beslutet om överlämnande kan inte överklagas. 

 

 

 

Stefka Bokmark 
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