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SÖKANDE 
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731 22 Köping 
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SAKEN 
Ansökan om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphand-

ling, LOU; nu fråga om överlämnande av mål till annan förvaltningsrätt 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten i Växjö överlämnar målet till Förvaltningsrätten i  

Uppsala för vidare handläggning.  

 

___________________ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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BAKGRUND 

 

Linnéuniversitetet genomför, tillsammans med flera andra lärosäten i  

Sverige, en upphandling av laboratoriegaser. Sveriges lantbruksuniversitet 

fungerar som ombud för samtliga upphandlande enheter. Tilldelningsbeslut 

i upphandlingen meddelades den 1 april 2014.  

 

Yara Praxair AB ansökte den 10 april 2014 om överprövning av upphand-

lingen vid Förvaltningsrätten i Uppsala. Genom beslut den 16 april 2014 i 

mål nr 1920-14 överlämnade Förvaltningsrätten i Uppsala med stöd av 16 

kap. 5 § LOU målet till Förvaltningsrätten i Växjö för vidare handläggning 

i den del det avser Linnéuniversitetet. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

Förekommer det vid mer än en förvaltningsrätt flera mål som har nära 

samband med varandra, får målen enligt 14 § tredje stycket lagen 

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar handläggas vid en av för-

valtningsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.  

Innan ett mål lämnas över till en annan domstol ska domstolarna enligt 8 § 

första stycket förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomsto-

lars behörighet m.m. samråda med varandra på lämpligt sätt.  

 

I målet är upplyst att Förvaltningsrätten i Uppsala handlägger mål som rör 

den aktuella upphandlingen. Enligt förvaltningsrättens mening bör föreva-

rande mål handläggas gemensamt med Förvaltningsrätten i Uppsalas mål. 

Det saknas anledning att anta att ett överlämnande till denna domstol 

skulle medföra avsevärd olägenhet för någon part. Vid samråd har Förvalt-

ningsrätten i Uppsala accepterat att målet överlämnas dit. Målet ska därför 

överlämnas Förvaltningsrätten i Uppsala för vidare handläggning.  

 

Finn Hultin 
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