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KONKURRENSVERKET 

U(7 ( 
KLAGANDE 
Installationsteknikerna AB, 556494-6324 
Ankdammsgatan 25 
171 67 Solna 

MOTPART 
Stockholms Stads Parkerings AB, 556001-7153 
Box 4678 
116 91 Stockholm 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 juli 2016 i mål nr 8326-16 

SAKEN 
Offentlig upphandling; fråga om prövningstillstånd  nun.  

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

1. Kammarrätten avvisar Installationsteknikerna AB:s yrkande om 

skadestånd, 

2. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens 

avgörande står därför fast. 
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Installationsteknikerna AB överklagar förvaltningsrättens dom och yrkar i 

samband härmed att kammarrätten ska besluta om skadestånd med 

sammanlagt 792 000 kr, ayseende kostnader för framtagande av anbud och 

utebliven vinst, 

Avvisning 

Kammarrätten är inte behörig att pröva Installationsteknikerna AB yrkande 

om skadestånd. Detta ska därför avvisas. 

Prövningstillstånd 

För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd. 

Prövningstillstånd ska meddelas om 

det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som 

förvaltningsrätten har kommit till (ändringsfall), 

• det inte går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten 

har kommit till utan att prövningstillstånd meddelas (granskningsfall), 

• det är viktigt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet 

prövas av högre rätt (prejudikatfall) 

eller 

• det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinära 

fall). 

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

Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit 



Ev. Gullfeldt 
kammarrättsråd 
referent 

arten Olsson 
föredragande 
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fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Överklagandet kommer 

därför inte att prövas av kammarrätten. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A (formulär 9). 

Thomas Norling 
lagman 
ordförande 
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