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SAKEN 
Ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1092) om upp—- 

handling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUP; 

fråga om överlämnande av mål till annan förvaltningsrätt/ 
FÖRVALTNINGSRÄTTENS 

AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten överlämnar målet till Förvaltningsrätten i Umeå. för 

handläggning.M 

Dokld 405 64 

Postadress 
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' Telefon 
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08:00-16:00 
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Konkurrensverket har ansökt om upphandlingsskadeavgift mot Västernorr- 

lands läns Trafik AB samt hemställt'om att ansökan ska handläggas ge— 

mensamt med ansökan om upphandlingsskadeavgift mot Länstrafiken i 

Västerbotten AB, vilket lämnats in till Förvaltningsrätten i Umeå. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Om det vid mer än en förvaltningsrätt förekommer flera mål som har nära 

samband med varandra får, enligt 14 § tredje stycket lagen (1971:289) om 

allmänna förvaltningsdomstolar, målen handläggas vid en av förvaltningsrät— 

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

F örvaltningsrättens bedömning. 

Då Konkurrensverket framställt ansökan om upphandlingsskadeavgift avse- 

ende likartat avtal vid annan förvaltningsrätt torde det vara lämpligt att målen 

handläggs gemensamt. Västernorrlands läns Trafik AB har inte något att er-
' 

inra mot att målet överlämnas till annan förvaltingsrätt. Förvaltningsrätten 

finner att en överflyttning inte kan anses vara till avsevärd olägenhet för någon 

part. Förvaltningsrätten i Umeå har inte heller något att erinra mot att målet 

lämnas över dit för gemensam handläggning. Då förutsättningar således finns 

för Förvaltningsrätten i Umeå att handlägga förevarande mål ska det överlämn 

nas till den förvaltningsrätten. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se lil/aga (DV 3109/ IC).




