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Avd 
Dnr 

Doss Aktbil 

Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 20 mars 2012 i mål nr 10801-11 och 
10804-11 

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

Målet föredras, varefter kammarrätten fattar följande 

BESLUT 

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande 

står 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS BESLUT 

Det överklagade avgörandet tär prövas av kammarrätten bara om kammarrätten 

har meddelat prövningstillstånd. Vad som krävs för att fä prövningstillstånd 

framgår av 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen ( SFS 1971:291 ). 

Besöksadress 
Stora Nygatan 21 

Telefon 
031-732 74 00 

Telefax 
031-732 76 00 

E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 
www.kammarratten.goteborg.se 

Expeditionstid 

måndag - fredag 
08:00-16:00 
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Prövningstillstånd f'ar meddelas endast 

• om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet 

prövas av kammarrätten (prejudikatdispens) 

• om anledning förekommer till ändring av förvaltningsrättens avgörande 

(ändringsdispens) eller 

• om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet ( extraordi

när dispens). 

Kammarrätten har gått igenom allt material som kommit in hit och det som 

tidigare instanser haft tillgång till. 

Kammarrätten har kommit fram till att det inte finns skäl att meddela pröv

ningstillstånd i detta fall. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (formulär 1 )  

cs,-------------{ 

Niclas Falkendal 

Protokollet uppvisat och beslutet meddelat 2012 -09- 0 6 



Bilaga 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill · iverklaga kammarrittens avairande ska skriva till Hiipta 
fcirvaltningsdomstol�. Skrivelsen sfills allul till R6pta ftirvaltninpdomstolen mm 
ska s/dduls eller lämnas tlU kammarritten. 

Överklapndet ska ha kommit in tiD kammarrl• Inom tre veckor från den t;lag då 
klaganden .fick del av beslutet. Tiden för livetklagande för det allmlnna rllmaa dock 
flin den dag beslutet meddelades. 

Om sista dagen flSr överklagande infaller på en lördag, söndag elle, helgdag, midsommar-, 
jul- eller nylrsai\:QI\ räcker det att slaivelsen kommer in nlsta vardag. 

Fö.r att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta flSrvaltnmgsdomstolen fordras att 
prövningstUlstånd meddelas. Högsta ffirvalmingsdo�ien limll31i' pr6vningstillstind om 
det ir av vikt fflr ledning av riittstillimpningen att talan prövas eller om det fflreligger 
synnerliga skl  till sidan prövning, såsom att grund flSr resning ftireligger eller att målets 
utging i kammarrätten uppen�arligen beror pi grovt ffirbis�de eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammanittens beslut.fast. Det lir �rviktigt att 
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högstaförval1ningsdomstolen varfflr man 
anser att prövningstillstlnd bör meddelas. 

Slaivelsen med 6verklagande ska undertecknas av ldaguden eller dennes ombad och ges in i original 
samt innehålla följande uppgifter; 

I. den klagandes namn. persoMwmner/organisationsnwmner, yrke, postadress och telefonnummer. 
Dessutom ska adress och telefoMwnmer till arbetsplatsen och eventuell annan plats dir klaganden kan nAs 
för delgivning limnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet Om nigon person- eller 
adressuppgift indras lr det viktigt att anmälan snarast g5rs till H5gsta förvaltningsdomstolen 

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrittens namn. målnummer samt dagen �r beslutet 

3. de skll som klaganden vill Aberopa �r sin begiran om att & pr6vningstillsilnd 

4. den lindring av kammarrättens beslut som klaganden vill fl till stånd och slcilen �r detta 

s . . de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hQn vill styrka med varje sirskilt bevis. 

DV611 Formulär} 




