
    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 

 

Föredragande: 

Robert Brisenstam 

BESLUT 
2015-05-08 

Meddelat i Växjö 

Mål nr 

1565-15 

  

 

 

Dok.Id 113947     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

 

 

SÖKANDE 

Ecolab AB, 556062-9486 

Box 164 

125 24 Älvsjö 

  

MOTPART 

1. Hultsfreds kommun, 212000-0712 

Box 500 

577 26 Hultsfred 

  

2. Högsby kommun, 212000-0688 

579 80 Högsby 

  

3. Mönsterås kommun, 212000-0720 

Box 54 

383 22 Mönsterås 

  

4. Oskarshamns kommun, 212000-0761 

Box 706 

572 28 Oskarshamn 

  

SAKEN 
Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; nu fråga 

om överlämnande till behörig domstol 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten överlämnar målet till Förvaltningsrätten i Linköping för 

vidare handläggning.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
BESLUT 1565-15 

  

 

BAKGRUND 

 

Hultsfreds, Högsby, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks-

kommuner genomför en upphandling av bl.a. maskindiskmedel och dose-

ringsutrustning. 

 

Västerviks kommun har ett övergripande ansvar för upphandlingen. 

Ecolab AB ansökte om överprövning av upphandlingen vid Förvaltnings-

rätten i Linköping. 

 

Förvaltningsrätten i Linköping beslutade den 8 maj 2015 att till 

Förvaltningsrätten i Växjö överlämna handlingarna i målet i den del de 

avser Hultsfreds, Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner. 

 

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 Linköping handlägger mål som 

rör den aktuella upphandlingen. Enligt förvaltningsrättens mening bör fö-

revarande mål handläggas gemensamt med Förvaltningsrättens i Linköping 

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 Linköping accepterat att målet överlämnas dit. Målet ska där-

för överlämnas till Förvaltningsrätten i Linköping för vidare handläggning. 

 

 

Per Hansson 
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