
    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
BESLUT 
2014-12-18 

Meddelat i Växjö 

Mål nr 

3919-14 

  

 

 

Dok.Id 105919     
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 

Aktiebolaget Nordenta, 556049-4899 

745 85 Enköping 

  

Ombud: Advokat Carl Norén 

Kastell Advokatbyrå AB 

Box 7169 

103 88 Stockholm 

  

MOTPART 

Landstinget Kronoberg 

Box 1223 

351 12 Växjö 

  

SAKEN 
Ansökan om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphand-

ling (LOU); nu fråga om avskrivning 

___________________ 

 

 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

 

Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
BESLUT 3919-14 

  

 

YRKANDEN M. M. 

 

 

Landstinget Kronoberg har genomfört en upphandling av löpande leveran-

ser av dental förbrukning, instrument, tillbehör, borr, diamanter, puts och 

polering (14LTK305). Enligt tilldelningsbeslut den 29 oktober 2014 har 

landstinget beslutat att anta anbudet från DAB Dental AB. Aktiebolaget 

Nordenta (Nordenta) ansöker den 17 november 2014 om överprövning av 

upphandlingen. Landstinget har den 25 november 2014 beslutat att avbryta 

upphandlingen. Som skäl anfördes att felaktiga skall-krav har ställts. 

 

Landstinget har i yttrande den 25 november 2014 till förvaltningsrätten 

yrkat att förvaltningsrätten avskriver målet. Nordenta har beretts tillfälle att 

yttra sig över landstingets yttrande och över avbrytandebeslutet, men  

Nordenta har inte hörts av. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Landstinget har den 25 november 2014 beslutat att avbryta den aktuella 

upphandlingen. Nordenta har inte framfört några invändningar mot detta 

beslut och någon ansökan om överprövning av avbrytandebeslutet har inte 

kommit in. Vid sådant förhållande har ändamålet med Nordentas ansökan 

förfallit, varför förvaltningsrätten saknar skäl att pröva ansökan i sak. Må-

let ska därför skrivas av från vidare handläggning. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1D-LOU) 

 

 

 

Elisabeth Lewin  

 

Föredragande: Lena Lundblad  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till 
förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag 
då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet 
har meddelats vid en muntlig förhandling, eller 
det vid en sådan förhandling har angetts när 
beslutet kommer att meddelas, ska dock 
överklagandet ha kommit in inom tre veckor 
från den dag domstolens beslut meddelades. 
Tiden för överklagandet för offentlig part räknas 
från den dag beslutet meddelades. 

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

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kammarrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. Kammarrätten lämnar 
prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla 
riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd 
meddelas går att bedöma riktigheten av 
det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av 
rättstillämpningen att överklagandet 
prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför 
viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till kammarrätten varför man 
anser att prövningstillstånd bör meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 

till bostaden och mobiltelefon. Adress och 
telefonnummer till klagandens arbetsplats 
ska också anges samt eventuell annan adress 
där klaganden kan nås för delgivning. Om 
dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet – 
och om de fortfarande är aktuella – behöver 
de inte uppges igen. Om klaganden anlitar 
ombud, ska ombudets namn, postadress, e-
postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 
och mobiltelefonnummer anges. Om någon 
person- eller adressuppgift ändras, ska 
ändringen utan dröjsmål anmälas till 
kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med 
uppgift om förvaltningsrättens namn, 
målnummer samt dagen för beslutet, 

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

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

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

Adressen till förvaltningsrätten framgår av 
domen/beslutet. 

I mål om överprövning enligt lagen (2007:1091) 
om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) 
om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster får avtal slutas innan 
tiden för överklagande av rättens dom eller 
beslut har löpt ut. I de flesta fall får avtal slutas 
när tio dagar har gått från det att rätten avgjort 
målet eller upphävt ett interimistiskt beslut. I 
vissa fall får avtal slutas omedelbart. Ett 
överklagande av rättens avgörande får inte 
prövas sedan avtal har slutits. Fullständig 
information finns i 16 kapitlet i de ovan angivna 
lagarna. 

Behöver Ni fler upplysningar om hur man 
överklagar kan Ni vända Er till 
förvaltningsrätten. 

 

Bilaga 1


