
FÖRVALTNINGSRÄTTEN BESLUT 
I HÄRNÖSAND 2013-05-21 

Meddelat i Härnösand 

Mål nr 
2591-11 E 

Sida 1 (1) 

SÖKANDE 
Konkurrensverket 
Torsgatan 11 
103 85 Stockholm 

MOTPART 
Länstrafiken i Jämtlands län 
Hamngatan 14 
831 34 Östersund 

Ombud: Advokat Roger Hagman 
Advokatfirman Roger Hagman AB 
Box 45030 
104 30 Stockholm 

KONKURRENSVERKET 

2013 -05- 2 2 

Avd 

Dnr yfdMöM 
KSnr M X - AWWI ^ 

SAKEN 
Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 § 3 lagen (2007:1092) om upp
handling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) 

Konkurrensverket har återkallat sin ansökan om upphandlingsskadeavgift. 

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Hur man överklagar, se bilaga (Dv 3109/1 c). 

Ingela Berggren 

Dok.Id 56611 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box314 Backgränd9 0611 - 34 98 00 0611 -3498 10 måndag - fredag 
871 27 Härnösand E-post: 08:00-16:00 

forvaltningsratteniharnosand@dom.se 





SVERIGES DOMSTOLAR 

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens be
slut ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvalt
ningsrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Tiden för över
klagandet för offentligpart räknas emellertid 
från den dag beslutet meddelades. 

Om sista dagen för överklagandet infaller på 
lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton räcker det att skrivel
sen kommer in nästa vardag. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kammarrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstill
stånd om det är av vikt för ledning av rättstil
lämpningen att överklagandet prövas, anled
ning förekommer till ändring i det slut vartill 
förvalningsrätten kommit eller det annars finns 
synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står för-
valmingsrättens beslut fast. Det är därför vik
tigt att det klart och tydligt framgår av överkla
gandet till kammarrätten varför man anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. den klagandes namn, personnummer, yrke, 
postadress och telefonnummer. Dessutom 
ska adress och telefonnummer till arbets
platsen och eventuell annan plats där kla
ganden kan nås för delgivning lämnas om 
dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i må
let. Om någon person- eller adressuppgift 
ändras är det viktigt att anmälan snarast 
görs till kammarrätten, 

2. det beslut som överldagas med uppgift om 
förvalmingsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och 
vad han/hon vill styrka med varje särskilt 
bevis. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans ombud. Adressen till förvaltriingsrät-
ten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar 
ombud ska denne sända in fullmakt i original 
samt uppge sitt namn, adress och telefon
nummer. 

www.domstol.se 


