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Etter at Bakkestrand kommunes leverandør av avfallshåndteringstjenester hadde gått 

konkurs, driftet kommunen avfallshåndteringen i en periode mens det ble gjennomført en 

ny konkurranse om oppgaven.

Konkurransen ble gjennomført som en åpen tilbudskonkurranse etter reglene i lov om 

offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser del I og II. I 

konkurransegrunnlaget ble det opplyst at det var planlagt å gjennomføre dialog i form av 

forhandlinger med leverandørene, jf forskrift om offentlige anskaffelser § 9-3 (3).

Det ble konkurrert om å levere tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet, 

basert på følgende tildelingskriterier opplistet i prioritert rekkefølge:

◾ Pris

◾ Kjøretøy

◾ Miljø

Tildelingskriteriet Pris ble bedømt på grunnlag av tilbudspris for avfallshåndtering i et 

normalår. Tildelingskriteriet Kjøretøy ble bedømt på følgende grunnlag:

«Kjøretøyenes egnethet for innsamling og transport av avfall, herunder 

fremkommelighet på et varierende veinett, adkomstforhold til standplasser, 

vegnettets bæreevne, kurvatur, stigning, snumulighet, bredde og beskaffenhet for 

øvrig, varierende grad av brøyting/strøing på vinteren (særlig på mindre veier) og 

øvrig tilpasning til kontraktsområdet.

Antall kjøretøy, bruk av ulik type kjøretøy, fleksibilitet i utstyrsparken, 

reservemateriell og verkstedberedskap.»

Tildelingskriteriet Miljø ble bedømt på grunnlag av de tilbudte kjøretøyenes euroklasse. 

Denne klassifiseringen viser kjøretøyenes avgassutslippsnivå.
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Seks leverandører deltok i konkurransen og leverte tilbud innen tilbudsfristens utløp. Blant 

disse var Avfallstransport AS og RenBy AS. Etter å ha gjennomgått tilbudene, fant 

Bakkestrand kommune at det ikke var hensiktsmessig å gjennomføre forhandlinger. 

Leverandørvalget ble derfor gjort bakgrunn av tilbudene slik de forelå.

Tilbudet fra Avfallstransport AS, som hadde en verdi på 1,8 millioner kroner eks. mva., ble 

bedømt som det beste. Leverandørene ble orientert om dette i en tildelingsbeslutning hvor 

det også ble gitt en begrunnelse for valg av leverandør. Det fremgikk av begrunnelsen at det 

var liten forskjell mellom tilbudet fra Avfallstransport AS og tilbudet fra RenBy AS, som ble 

nummer to i konkurransen. Det avgjørende for utfallet var at Avfallstransport AS fikk 

vesentlig bedre uttelling på tildelingskriteriet Kjøretøy.

RenBy AS fikk innsyn i tilbudet fra Avfallstransport AS, og reiste før karenstidens utløp 

innsigelser mot gjennomføringen av konkurransen og mot leverandørvalget.

For det første anførte RenBy AS at Bakkestrand kommune hadde forpliktet seg til å 

gjennomføre forhandlinger, og at RenBy AS ville ha inngitt et vesentlig bedre tilbud etter 

forhandlingene. Et leveandørvalg foretatt uten forutgående forhandling var derfor i strid 

med regelverket. Kommunen bestred dette.

For det andre anførte RenBy AS at Avfallstransport AS skulle ha vært avvist fra 

konkurransen fordi leverandøren ikke oppfylte det oppstilte kvalifikasjonskravet om 

økonomisk soliditet. Det aktuelle kvalifikasjonskravet var beskrevet slik i 

konkurransegrunnlaget:

«Leverandøren skal ha tilstrekkelig finansiell styrke til å oppfylle kontrakten. Det 

kreves kredittrating tilsvarende minimum A fra Proff Forvalt.»

RenBy AS hadde funnet ut at Avfallstransport AS hadde kredittrating B1 i Proff Forvalts 

systemer, og anførte at leverandøren derfor ikke hadde tilstrekkelig kredittrating til å 

oppfylle kvalifikasjonskravet. Kommunen bestred ikke at Avfallstransport AS hadde 

kredittrating B1 hos Proff Forvalt, men viste til at Avfallstransport AS hadde levert en 

kredittrating A fra et annet – anerkjent – kredittvurderingsselskap. Dette ga etter 

kommunens syn tilstrekkelig grunnlag til å anse kvalifikasjonskravet for oppfylt. Etter 

kommunens syn kunne kvalifikasjonskravet heller ikke forstås slik at leverandørene var 

avskåret fra å oppfylle kravet ved å legge frem kredittratinger fra andre, anerkjente 

kredittvurderingsselskaper.
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For det tredje anførte RenBy AS at Bakkestrand kommune hadde bedømt tildelingskriteriet 

Kjøretøy på en ulovlig måte, og at dette hadde hatt avgjørende betydning for utfallet av 

konkurransen. I evalueringen hadde Bakkestrand kommune gitt Avfallstransport AS best 

uttelling på dette tildelingskriteriet. En del av denne vurderingen var at Avfallstransport AS, 

som utelukkende tilbød toakslede lastebiler på 19 tonn, fikk bedre uttelling enn RenBy AS, 

som tilbød tre ulike biler (henholdsvis 7,5 tonns, 18 tonns og 26 tonns biler). RenBy AS viste 

til at deres bilpark ga kommunen økt fleksibilitet, at enkelte - riktignok små - deler av 

kommunens veinett ikke tåler mer en enn 15 tonns biler, og at tildelingskriteriet var 

utformet på en måte som forpliktet kommunen til å gi bedre uttelling for en variert bilpark. 

Kommunen bestred ikke at enkelte deler av kommunens veinett ikke tåler mer enn 15 tonns 

biler, men hevdet at det var opp til kommunens skjønn å fastsette tilbudenes styrker og 

svakheter ved bedømmelsen i forhold til tildelingskriteriet.

For det fjerde anførte RenBy AS at Bakkestrand kommune var forpliktet til å avlyse 

konkurransen. Dette ble begrunnet med at tildelingskriteriet Miljø ikke var vektet 30%, og 

at dette utgjorde et brudd på forskriften § 7-9 som ikke kunne repareres på annen måte enn 

ved å avlyse konkurransen. Til dette svarte kommunen at det ikke er plikt til å vekte 

tildelingskriteriene i konkurranser etter del II, og at miljøkriteriet var gitt en riktig 

betydning i evalueringen. Kommunen påpekte videre at Avfallstransport AS hadde det beste 

tilbudet på miljø, slik at avstanden mellom tilbudene bare ville blitt større hvis 

miljøkriteriets vekt hadde økt.

Til tross for innsigelsene så ikke Bakkestrand kommune grunn til å revurdere det valget 

som var gjort eller utsette kontraktinngåelse. Ved utløpet av karensperioden inngikk derfor 

kommunen kontrakt med Avfallstransport AS. RenBy AS gikk da umiddelbart til søksmål 

mot Bakkestrand kommune og krevde dom for at kommunen hadde opptrådt 

erstatningsbetingende.

Drøft og avgjør de prinsipale og subsidiære rettsspørsmål som oppstår for tingretten.
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