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SÖKANDE 

Yara Praxair AB, 556691-1342 

Box 51 

731 22 Köping 

  

Ombud: Advokat Torbjörn Borg 

Öberg & Heijne Advokatbyrå 

Kungsgatan 16, 3 tr 

632 20 Eskilstuna 

  

MOTPARTER 

1. Högskolan i Borås, 202100-3138 

501 90 Borås 

  

2. Högskolan i Skövde, 202100-3146 

Box 408 

541 28 Skövde 

  

 

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

nu fråga om överlämnande av mål till annan förvaltningsrätt 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Handlingarna i målet överlämnas till Förvaltningsrätten i Uppsala för fort-

satt handläggning. 

 

Förvaltningsrätten i Jönköping avskriver målet från vidare handläggning. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Högskolorna i Borås och Skövde m.fl. har genom Sveriges lantbruksuni-

versitet genomfört en upphandling av laboratoriegaser, dnr SLU ua 

2014.2.4.4-80.  

1



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
BESLUT 2032-14 

  

 

 

Yara Praxis ansöker nu om överprövning av upphandlingen. 

 

I 14 § tredje stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 

anges att om det vid mer än en förvaltningsrätt förekommer flera mål som 

har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av förvalt-

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

 

Av 8 § första stycket förordningen (1977:937) om allmänna förvaltnings-

domstolars behörighet m.m. framgår att innan ett mål lämnas över till en 

annan domstol enligt 8 a § eller 14 § tredje eller fjärde stycket lagen 

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ska domstolarna samråda 

med varandra på lämpligt sätt. 

 

Det har framkommit att mål som har ett nära samband med detta mål hand-

läggs vid Förvaltningsrätten i Uppsala. Föreskrivet samråd har skett, varvid 

Förvaltningsrätten i Uppsala förklarat att målet med fördel kan handläggas 

där och att domstolen är beredd att ta emot målet. Målet ska därför, då ett 

överlämnande inte torde medföra någon avsevärd olägenhet för någon av 

parterna, överlämnas till Förvaltningsrätten i Uppsala för fortsatt hand-

läggning och avskrivas från vidare handläggning vid Förvaltningsrätten i 

Jönköping. 

 

 

Jan Källman  
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