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Sensorveiledning JUS 5940 – Offentlige anskaffelser 
 

1 LÆRINGSKRAVENE 

Emnet er presentert på fakultetets nettsider, her er det gitt følgende presentasjon av emnet:  
 
2 Hva lærer du? 
Emnet «Offentlige anskaffelser» gir studentene innsikt i, og forståelse av, grunnleggende 
anskaffelsesrettslige problemstillinger og hvordan regelverket om offentlige anskaffelser håndterer disse. 
Emnet gir også en innføring i samspillet mellom EU/EØS-reglene om fri bevegelighet og om statsstøtte der 
offentlige myndigheter opptrer som markedsaktører. 
Etter emnet skal studenten kunne identifisere, drøfte og løse rettsspørsmål anskaffelsesregelverket, så vel 
det norske som det internasjonale det er utslag av, gir grunnlag for. 
 
3 Kunnskap 

 
Studenten skal: 

 ha innsikt i problemstillinger regulering av offentlige anskaffelser gir grunnlag for 
 forstå grunnleggende trekk ved regelverket om offentlige anskaffelser 
 kjenne til kravene til anskaffelsesprosesser og virkningene av brudd på disse 
 ha kjennskap til den internasjonale forankringen til regelverket om offentlige anskaffelser 
 forstå regelverkets samvirke med alminnelige forvaltningsrettslige og kontraktsrettslige regler 

 
4 Ferdigheter 
 
Studenten skal 

 kunne anvende regelverket 
 kunne gi anbefalinger om hvordan anskaffelser kan foretas 
 kunne analysere og løse rettsspørsmål regelverket gir grunnlag for 

 
5 Generell kompetanse 
 
Studenten skal 

 få blikk for samspill mellom regler som befinner seg på ulike nivåer 
 kunne anvende innsikter rettskildemateriale og faglitteratur på andre språk enn norsk gir til 

tolkningen og anvendelsen av bestemmelser gitt av norske myndigheter 
 
Det foreligger ingen egentlig lærebok i offentlig anskaffelsesrett, slik at studentene har en utfordrende 
oppgave med å orientere seg i den litteraturen som finnes. På hjemmesiden er det angitt følgende 
hovedlitteratur for emnet:  
 
-Arnesen, Finn og Halvard Haukeland Fredriksen: Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene – 
etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-linjen, Tidsskrift for forretningsjus 2017 s. 169 til 196. 
ISSN print 0805-4355, online 0809-9510 
 
Goller, Morten m.fl.: Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2. utgave, Gyldendal 2017. ISBN 978-82-0550471-4 
 
Hagstrøm, Viggo og Herman Bruserud: Entrepriserett, Universitetsforlaget 2014. ISBN 978-82-15-01919-2, 
kapittel 22 
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Hammersvik, Simen: Tilgi våre synder  … Om misligheter som avvisningsgrunn ved offentlige anskaffelser, 
MarIus nr. 445, Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868 
 
Hammersvik, Simen: Article 65(1) Public procurement, i Arnesen, Haukeland Fredriksen, Graver, Mestad 
and Vedder: Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft 
2018.  ISBN 978-3-8487-3219-7 
 
Nærings- og fiskeridepartementet, Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, avsnittene 2 til 7. 
Tilgjengelig på regjeringens nettsider 
 
Svor, Per Ole: Avtalefrihet ved anskaffelser. Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av 
regelverket om offentlige anskaffelser. MarIus nr. 479, Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868 
 
Trygstad, Kristian Jåtog: Tildeling av offentlige kontrakter, 2. utgave Gyldendal 2017. ISBN 978-82-
0547763-6. Unntatt kapitlene 26 til 29 
 
Fra og med høsten 2019 har emnet digitale hjelpemidler i Lovdata Pro. Dette innebærer at kandidatene 
har tilgang til alle relevante rettskilder med unntak av klagenemndas praksis, litteratur og veiledninger 
under eksamen.  
 
Eksamenstid er fire timer. 

6 OPPGAVETEKSTEN 

«I Storvik kommune ligger den lille byen Bakkestrand. Selv om byen ikke er stor, er den ganske godt kjent 
fordi en rekke kjente kunstnere hadde tilhold her på slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-
tallet. Også i dag utgjør kunstnere og deres aktiviteter et markant innslag i bybildet. En vandring i byen og 
traktene rundt, er en vandring i kunstnernes motiver og inspirasjonskilder. 
 
I de senere årene har det vært en økt tilstrømning av mennesker som ønsker å bo i Bakkestrand, ikke bare 
besøke den. Kommunen besluttet derfor å utvide kapasiteten i det kommunale tilbudet til barn og unge. 
 
Kommunen offentliggjorde en konkurranse for leie av lokaler til fritidsaktiviteter i Bakkestrand. 
Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin-databasen og lokalavisene i Storvik kommune og nabokommunene, 
men ikke i TED-databasen. Den økonomiske rammen var angitt til å tilsvare avskriving og rente for en 
investering på 75 MNOK, og leieforholdets varighet 20 år med opsjon på forlengelse for ytterligere 10. 
 
I konkurransegrunnlaget ble det angitt at «[d]et er, med få unntak, ikke angitt et definert arealbehov for 
prosjektet. Det blir derfor en del av konkurransen å sørge for at bygget blir så arealeffektivt som mulig.» 
Videre het det at «[d]enne forespørselen gir mulighet for å kunne tilby lokaler i eksisterende eller ny 
bygning, eller en kombinasjon av disse (tilbygg/påbygg o.l)». 
 
Endelig fremgikk det at kommunen etter tilbudsfristen ville foreta en vurdering av tilbudene og velge ut 
de mest relevante tilbyderne til forhandlinger om alle sider ved tilbudene, om det skulle vise seg 
hensiktsmessig. Utvelgelsen av forhandlingspartnere, og valg av endelig tilbud, skulle skje etter en 
totalvurdering av tilbudene der det legges vekt på pris, kvalitet og funksjonalitet, fleksibilitet og 
beliggenhet. 
 
Ved tildelingsvurderingen ville pris bli vektet med 30 %, mens kvalitet, funksjonalitet, fleksibilitet og 
beliggenhet ville bli evaluert samlet med en vekt på 70 %. 
 
Kommunen mottok tilbud fra Strand gård AS, Gymsenteret AS, og – litt overraskende – det 
interkommunale selskapet Bakkestrand eldretun IKS, hvor eierne foruten Storvik kommune var tre 
nabokommuner. Alle kommunene hadde like stor eierandel i selskapet. 
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Tilbudet til Strand gård AS var basert på ny bruk av driftsbygninger som låve, stabbur og fjøs, samt enkelte 
nybygg. Ideen var å lage en «Nåtidsfarmen», der barn og ungdom kan gjøre seg kjent med hvordan 
moderne gårdsdrift foregår, samtidig som det er avsatt arealer til annen læring og lek. Prosjektet 
forutsatte temmelig store tilpasninger til dagens standarder for oppholds- og aktivitetsrom, og Strand 
gård fremhevet at kommunen dermed kunne påvirke utforming og materialvalg. 
 
Tilbudet fra Gymsenteret AS var basert på en tilpasning av trimrom til arenaer for lek og læring. Tilbudet 
fra Gymsenteret AS lå under tilbudet fra Strand gård AS i pris, var også bedre med hensyn til beliggenhet, 
men var langt dårligere for så vidt gjaldt kvalitet, funksjonalitet og fleksibilitet. 
 
Tilbudet fra Bakkestrand eldretun IKS hadde som grunnidé å legge til rette for integrasjon og samhandling 
mellom eldre og unge, og bygget på en tanke om at dette vil være bra både for eldre og for unge. 
Prosjektet var basert på bygging av flere nye bygninger, og på ombygginger av og tilbygg til eksisterende. 
Prosjektet var kostbart, men i stor grad finansiert gjennom en privat donasjon til eldretunet. Prisen for 
kommunen ville derfor bli lav, men likevel høyere enn i tilbudet fra Gymsenteret AS. 
 
Ved vurderingen av tilbudene fant kommunen at tilbudet fra Strand gård AS skilte seg ut som det klart 
beste og at det derfor ikke var grunn til å gjennomføre forhandlinger. 
 
Tilbudet fra Bakkestrand eldretun IKS ble vurdert som det nest beste. Kommunens begrunnelse var at selv 
om tilbudet var mer kostbart enn tilbudet fra Gymsenteret AS, var beliggenheten god, og de kvalitets-, 
funksjonalitets- og fleksibilitetsmessige elementene i tilbudet langt bedre enn i tilbudet fra Gymsenteret 
AS. 
 
Gymsenteret AS påklaget tildelingsbeslutningen og gjorde gjeldende at en kontraktsinngåelse med så vel 
Bakkestrand eldresenter IKS som Strand gård AS ville være en ulovlig direkte anskaffelse, siden begge 
tilbudene i realiteten var å anse som bygge- og anleggskontrakter. Konsekvensen av dette, hevdet 
Gymsenteret AS, var at begge tilbudene måtte avvises og kontrakten tildeles Gymsenteret AS. 
 
Kommunen var uenig i dette og gjorde gjeldende at selv om den var lovet en viss innflytelse over den 
nærmere utformingen av bygningsmassen, materialvalg og andre forhold i tilbudet fra Strand gård AS, var 
ikke innflytelsen omfattende nok til at det i realiteten dreide seg om en bygge- og anleggskontrakt. 
Kommunen ønsket likevel ikke å ta sjansen på at noen skulle bringe anskaffelsen inn for Klagenemnda for 
offentlige anskaffelser med anførsel om at det var gjort en ulovlig direkte anskaffelse, og avlyste derfor 
konkurransen. 
 
En uke etter avlysningen inngikk kommunen kontrakt med Bakkestrand eldretun IKS basert på det tilbudet 
eldretunet hadde gitt i konkurransen. 
 
Etter dette går både Strand gård AS og Gymsenteret AS hver for seg til søksmål mot Storvik kommune 
med krav om at kontrakten med Bakkestrand eldresenter kjennes uten virkning og om erstatning oppad 
begrenset til oppfyllelsesinteressen. Begge varslet Bakkestrand eldretun IKS om søksmålet. 
 
Drøft og avgjør så vel de prinsipale som de subsidiære anskaffelsesrettslige spørsmålene søksmålene 
reiser.» 
 

7 NÆRMERE OM OPPGAVEN 

7.1 Innledning  

Kandidatene skal drøfte og avgjøre de anskaffelsesrettslige spørsmålene søksmålene reiser. I søksmålene 
kreves det at kontrakten med Bakkestrand eldresenter kjennes uten virkning, og erstatning. 
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Et vilkår for å kjenne en kontrakt uten virkning, er at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse, og det 
avgjørende blir om noen av begrensningene i anskaffelsesforskriften kap. 3 av anskaffelsesregelverkets 
virkeområde kommer til anvendelse. Dette spørsmålet behandles i avsnitt 7.2.6 nedenfor, men noen 
kandidater vil nok behandle dette spørsmålet først. 
 
Ved drøftelsen av spørsmålet om Storvik kommune kan holdes erstatningsansvarlig, må kandidatene 
drøfte og ta stilling til om Storvik kommune har brutt regelverket om offentlige anskaffelser. Det vises ikke 
til noen bestemmelser i oppgaveteksten. En del av prøven er derfor å finne de reglene 
kommunens atferd skal vurderes mot. 
 
Nedenfor omtales de enkelte anskaffelsesrettslige spørsmålene oppgaven reiser. Det er ikke gjort noe 
(bevisst) forsøk på å sette behandlingen av de enkelte spørsmålene sammen til et forslag til hvordan en 
besvarelse kan se ut, og slik jeg ser det, kan besvarelsene disponeres på flere måter som alle kan være 
hensiktsmessige. 
 
Oppgaven er relativt krevende, noe det også bør sees hen til ved karakterfastsettelsen.  
 

7.2 De enkelte spørsmål 

7.2.1 Plikt til å avvise   

Oppgaven reiser innledningsvis spørsmål om den kunngjorte kontrakten skulle ha vært kunngjort som en 
bygge-og-anleggsanskaffelse etter del III eller om anskaffelsen kan klassifiseres som en leie av fast 
eiendom, som i utgangspunktet er unntatt fra regelverkets virkeområde.  
 
Hvorvidt avtalen skal klassifiseres som en bygge- og anleggskontrakt må avgjøres ut ifra kontraktens 
hovedformål, eller, om man heller vil, det fremtredende trekket ved avtalen, jf. EU-domstolens avgjørelse 
i sak C-536/07. 
 
Relevante momenter i vurderingen vil være oppdragsgivers påvirkning på byggearbeidene, risikoen for 
byggekostnadene, formålet med bygget, herunder om det er nødvendig med spesialtilpasninger for å 
oppfylle oppdragsgivers behov, samt varigheten av en eventuell kontrakt vil herunder være momenter av 
betydning. 
 
Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i sak 2016/80 tatt stilling til et tilfelle der anskaffelsen var 
beskrevet på samme måte og der tildelingskriteriene også langt på vei var de samme. Nemnda 
konkluderte i dette tilfelle med at det ikke utgjorde en feil at konkurransen ikke var kunngjort som en 
bygge- og anleggsanskaffelse. Det ble vist til at konkurransegrunnlaget ga tilbyderen en stor grad av frihet 
mht. måten han ville oppfylle forespørselen på. Klagenemnda fant imidlertid at det ville representere en 
ulovlig direkte anskaffelse dersom det ble inngått kontrakt med den valgte leverandør, og synes i den 
forbindelse å legge avgjørende vekt på at det i all hovedsak var tale om et nybygg.  
 
Avgjørelsen har vært omdiskutert, og det må i lys av dette også anses rom for å falle ned på andre 
resultater i det foreliggende tilfelle.  Herunder vil det være rom for å hevde at konkurransegrunnlaget er 
utformet på en måte som i stor grad åpner for bygge- og anleggskontrakter, og at konkurransen skulle ha 
vært kunngjort. Herunder er det uttrykkelig åpnet for nybygg/påbygg/ombygging uten noen form for 
reservasjon, samtidig som avtalen er oppgitt å skulle ha en maksimal varighet på 30 år. I tillegg er det 
fremhevet at det er ønskelig å kunne påvirke valg av løsning m.v., jf. tildelingskriteriet «fleksibilitet».  
 
Uavhengig av hvilket resultat kandidaten her faller ned på, bør det også subsidiært drøftes om det er 
lovlig adgang til å anta tilbudene fra hhv. Strand og Bakkestrand eldretun IKS. Felles for begge tilbudene er 
at de synes å forutsette en betydelig grad av ombygging/nybygg.  
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For så vidt gjelder tilbudet fra Strand, er det her lagt opp til at driftsbygninger som låve, stabbur og fjøs 
skal omdannes til varige oppholdsrom, samtidig som det også skal oppføre enkelte nybygg. I realiteten 
synes det i høyden å være «skallet», altså ytterveggene, på den eksisterende bygningsmassen som 
beholdes og arbeidene må dermed langt på vei likestilles med nybygg.   
 
Tilsvarende synes Bakkestrand eldretun IKS’ tilbud basert på bygging av flere nye bygninger, og på 
ombygginger av og tilbygg til eksisterende bygning. At tilbudet omfatter en betydelig mengde arbeider, 
kommer også til uttrykk ved at det er tale om et forholdsvis kostbart prosjekt.  
 
Jeg oppfatter det slik at begge prosjektene i all hovedsak består av nye/ betydelig oppgraderte arealer, 
slik at dette må anses som et overveiende element i de respektive leverandørers tilbud. Dette har også 
medført at kommunen i utgangspunktet er gitt en ikke-ubetydelig grad av påvirkning, selv om det ikke 
nødvendigvis er gitt at kommunen vil nyttiggjøre seg denne adgangen. 
 
Begge tilbudene synes videre å være utformet spesielt med sikte på å oppfylle de beskrevne behov for 
denne konkurransen, og det må videre antas at ingen av prosjektene vil realiseres uten at leverandøren 
tildeles den aktuelle leiekontrakten. Konklusjonen om at det foreligger en bygge- og anleggsanskaffelse 
støttes også av at ingen av tilbyderne synes å gjøre annen bruk av eiendommene, f.eks. ved å leie ut til 
ikke- kommunal virksomhet e.l.  
 
Kontrakten er i det foreliggende tilfellet ikke kunngjort som en bygge- og anleggskontrakt, og det 
foreligger dermed ikke lovlig adgang til å inngå kontrakt med de respektive tilbydere. Tilbudene må 
dermed forkastes som alternative tilbud, eller alternativt i medhold av reglene om vesentlige avvik i 
anskaffelsesloven § 9-6.  
 
Konklusjonen på dette punkt vil være avgjørende for hvilke regler kandidatene legge til grunn for den 
videre drøftelsen. For kandidater som legger til grunn at konkurransen i og for seg er korrekt kunngjort, vil 
det være naturlig å ta utgangspunkt i reglene i forskriften del II. For øvrige kandidater vil det være reglene 
i forskriften del III som vil legges til grunn.  
 

7.2.2 Lovligheten av tildelingskriteriene  

Det er et grunnleggende prinsipp i anskaffelsesretten at konkurransegrunnlaget, herunder 
tildelingskriteriene skal være så klart utformet at det er mulig for alle aktsomme leverandører å fortolke 
disse på samme måte, jf. anskaffelsesloven 4. Tildelingskriteriene kan heller ikke være så skjønnspregede 
at de gir oppdragsgiveren en ubegrenset valgfrihet, jf. anskaffelsesforskriften § 18-1 (5).  
      
Tildeling skal i det foreliggende tilfelle skje basert på pris (30%) og kvalitet, funksjonalitet, fleksibilitet og 
beliggenhet (70 %) 
 
For så vidt gjelder de kvalitative kriteriene, er disse av svært skjønnsmessig karakter, samtidig som 
konkurransegrunnlaget ikke synes å gi noen ytterligere veiledning mht. hvordan disse kriteriene vil bli 
vurdert. Herunder er det ikke mulig å utlede hva som nærmere bestemt ligger kriteriet «kvalitet» eller 
hvordan kommunen vil bedømme kriteriet «beliggenhet». Dette taler for at kriteriene ikke oppfyller de 
overordnede krav til klarhet, og at kriteriene dermed er ulovlige.  
 
Tildelingskriteriene synes også langt på vei å utgjøre egne, separate tildelingskriterier, og det foreligger 
følgelig ikke adgang til å «slå disse sammen». Følgelig skulle tildelingskriteriene – avhengig av hvilket 
regelsett kandidatene legger til grunn- vært angitt i prioritert rekkefølge / vektet separat.  
 
Ettersom feilene både må antas å kunne ha påvirket kretsen av leverandører /valg av tilbud, og det er tale 
om feil som ikke lovlig kan rettes opp under den videre konkurransen, skulle konkurransen ha vært avlyst 
som følge av feil fra oppdragsgivers side.  
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7.2.3 Nærmere om gjennomføringen av konkurransen 

Enkelte kandidater vil muligens komme inn på at konkurranse med forhandling etter forskriften del III er 
underlagt nærmere begrensninger, jf. forskriften § 13-1. De som får noe fornuftig ut av en slik drøftelse 
bør premieres. Tilsvarende vil enkelte muligens også problematisere at konkurransen tilsynelatende ser ut 
til å være gjennomført som en konkurranse i ett trinn, mens anskaffelsesforskriften del III kun åpner for at 
konkurranse med forhandling gjennomføres i to trinn. Også betraktninger av denne typen bør honoreres. 
 
Det fremgår av oppgaveteksten at kontrakt ble tildelt direkte uten at det ble gjort forsøk på å 
gjennomføre forhandlinger. Spørsmålet oppgaven reiser er om anskaffelsesregelverket med dette er 
brutt.  
 
Det fremgår av konkurransegrunnlaget at kommunen etter tilbudsfristen ville foreta en vurdering av 
tilbudene og velge ut de mest relevante tilbyderne «til forhandlinger om alle sider ved tilbudene, om det 
skulle vise seg hensiktsmessig.» 
 
Det er naturlig å forstå reservasjonen slik at oppdragsgiver både har forbeholdt seg retten ikke bare til å 
tilpasse forhandlingene til tilbudene, men også å tildele kontrakt direkte på bakgrunn av de innkomne 
tilbud.  
 
For kandidater som tar utgangspunkt i anskaffelsesforskriftens del II, bør det kort vises til at 
bestemmelsen i foa § 9-2. Av bestemmelsen fremgår det at oppdragsgiver etter tilbudsfristen skal 
beslutte om det skal gjennomføres dialog og omfanget av en eventuell dialog. Kommunen har ikke i det 
foreliggende tilfelle uttrykt seg på en måte som innebærer at man ut fra forutberegnelighetsprinsippet 
plikter å gjennomføre en dialog, og kommunen står dermed også fritt til å tildele kontrakt direkte på 
grunnlag av tilbudene slik de innkom innen tilbudsfristens utløp.  
 
For kandidater som tar utgangspunkt i anskaffelsesforskriften del III vil den relevante hjemmel for 
drøftelsen være § 27-3 (5). Etter bestemmelsen vil oppdragsgiver i en konkurranse med forhandling uten 
forutgående kunngjøring ha adgang til å tildele kontrakten uten å gjennomføre forhandlinger dersom han 
har forbeholdt seg denne retten i kunngjøringen eller invitasjonen til å bekrefte interesse. Konklusjonen 
bør således også her være at det ikke utgjør et brudd på anskaffelsesregelverket at kommunen 
opprinnelig tildelte kontrakt uten først å gjennomføre forutgående forhandlinger.  
 

7.2.4 Inhabilitet 

At et IKS som kommunen eier 25 % av deltar i konkurransen kan tenkes å reise habilitetsmessige 
spørsmål. Oppgaven inviterer imidlertid i liten grad opp til en slik drøftelse og det kan dermed ikke ventes 
av kandidatene går nærmere inn på dette. Kandidater som ser denne problemstillingen bør imidlertid 
premieres.  
 

7.2.5 Avlysning  

Anskaffelsesforskriften § 25-4 fastsetter at oppdragsgiver på et hvilket som helst stadium kan avlyse en 
konkurranse med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger «saklig grunn».  
 
Ved vurderingen av om en avlysning er saklig vil det være adgang til å se hen til subjektive, så vel som 
objektive faktorer. I vurderingen må det både tas hensyn til hvilke omstendigheter som utløste 
avlysningen og hva oppdragsgiveren ønsket å oppnå. Terskelen for hva som utgjør en saklig avlysning er 
lav.  
 
Kommunen har begrunnet avlysningen med at det ikke har vært ønskelig «å ta sjansen» på at noen skulle 
klage anskaffelsen inn for Klagenemnda for Offentlige anskaffelser. Selv om oppgaveteksten ikke er helt 
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entydig, er det naturlig å forstå dette slik at kommunen mener at det foreligger en mulighet for at 
konkurransen skulle ha vært kunngjort.  
 
Etter Fosenlinjenavgjørelsen vil rettslig usikkerhet i seg selv kunne utgjøre en saklig grunn for avlysning. 
Forutsetningen er at usikkerheten knytter seg til et punkt som ikke er av helt bagatellmessig betydning.  
 
Grensedragningen mellom leie av fast eiendom og bygge- og anleggskontrakt er en forholdsvis komplisert 
materie, hvor det også innad i fagmiljøet foreligger betydelig uenighet. Usikkerheten knytter seg også til 
om konkurransen skulle ha vært kunngjort etter reglene i del III, og reservasjonen som knytter seg til helt 
bagatellmessige forhold finner følgelig ikke anvendelse.  
 
Konklusjonen bør her være at kommunen ikke har brutt anskaffelsesregelverket ved å avlyse 
konkurransen som følge av rettslig usikkerhet.   
 

7.2.6 Kan kontrakten med Bakkestrand eldresenter IKS kjennes uten virkning? 

Kandidatene må her drøfte om den aktuelle kontrakten skal settes til side i medhold av anskaffelseslove § 
13. Kontrakten har en verdi på rundt MNOK 75, og overstiger dermed EØS-terskelverdi, jf. forskriften § 5-
3 (1). Spørsmålet er dermed om det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse.   
 
Kandidatene må her finne frem til bestemmelsene om egenregi i forskriftens kapittel 3. Etter reglene i §§ 
3-1/3-2 åpnes det opp for at en kontrakt kan tildeles direkte uten noen forutgående konkurranse, 
forutsatt nærmere krav til kontroll, aktivitet og eierskap er oppfylt.  
 
Kontrollkriteriet: 
Etter § 3-1 vil oppdragsgiver på nærmere bestemte vilkår kunne direktetildele en kontrakt til en 
virksomhet som han selv kontrollerer.  Det fremgår av oppgaveteksten at kommunen eier Bakkestrand IKS 
sammen med tre andre kommuner, hvorav alle har samme eierandel. Det er nærliggende å legge til grunn 
at kommunen ikke har en større grad av innflytelse enn hva eierandelen tilsier. Kommunen vil etter dette 
ikke ha noen bestemmende innflytelse over strategiske mål og viktige beslutninger», og det vil følgelig 
ikke foreligge adgang til å direktetildele kontrakt i medhold av reglene i § 3-1.  
 
Anskaffelsesforskriften § 3-2 åpner også for at oppdragsgivere som ikke enkeltvis oppfyller 
kontrollkriteriene i fellesskap kan utøve en slik kontroll som beskrevet i § 3-1. De nærmere vilkår for dette 
fremgår av § 3—2 (2). Herunder kreves det at 1) det kontrollerte rettssubjektets styrende organer er 
sammensatt av representanter for alle de kontrollerende oppdragsgiverne. 2) de kontrollerende 
oppdragsgiverne i fellesskap utøver bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige 
beslutninger i det kontrollerte rettssubjektet; og 3) det kontrollerte rettssubjektet ikke forfølger 
interesser som er i strid med de kontrollerende oppdragsgivernes interesser 
 
Oppgavene gir ikke grunnlag for noen drøftelse på dette punkt og det må dermed være forsvarlig å anta 
at kommunen i kraft av sin eierandel utøver den nødvendige grad av kontroll.  
 
Aktivitetskriteriet: 
Det er videre et vilkår for at en kontrakt skal kunne unntas fra regelverkets anvendelsesområde at  
den kontrollerte virksomhet utfører mer enn 80 prosent av sin aktivitet for de kontrollerende 
oppdragsgiverne eller andre rettssubjekter som oppdragsgiverne kontrollerer. Oppgaven inneholder ikke 
nærmere opplysninger om IKSets virksomhet. Det er imidlertid i lys av navnet naturlig å anta at 
virksomheten i hovedsak er rettet mot det offentlige, slik at også aktivitetsvilkåret må anses oppfylt.   
 
Fravær av privat kapital: 
For at det skal være adgang til å tildele kontrakten til IKSet uten forutgående konkurranse, er det endelig 
et vilkår at det ikke foreligger tilstedeværelse av privat kapital. Bakkestrand eldretun IKS er et 
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interkommunalt selskap og det foreligger dermed ikke tilstedeværelse av privat kapital. At det er gitt 
private donasjoner til eldresenteret endrer ikke ved dette. 
 
Konklusjonen bør etter dette bli at det ikke foreligger en ulovlig direkte anskaffelse, og at det følgelig ikke 
vil være adgang til å kjenne den inngåtte kontrakten uten virkning.  
 

7.2.7 Foreligger det grunnlag for erstatning 

Etter anskaffelsesloven § 10 har en leverandør krav på erstatning for tap han har lidt som følge av brudd 
på loven eller forskrift gitt i medhold av loven. 
 
Vilkårene for erstatning er nærmere presisert i den nylig avsagte Fosenlinjenavgjørelsen, der Høyesterett 
oppstiller synes å oppstille følgende vilkår for erstatning: For det første må den overtrådte rettsregel ha til 
formål å gi enkeltpersoner og økonomiske aktører rettigheter; for det andre må bruddet være tilstrekkelig 
kvalifisert; og for det tredje må det være en direkte årsakssammenheng mellom bruddet på statens 
forpliktelse og den skadelidtes tap.  
 
I det foreliggende tilfelle er den kunngjorte konkurransen lovlig avlyst og det foreligger dermed ikke 
grunnlag for positiv kontraktsinteresse, jf. Fosenlinjen. Kommunen har heller ikke begått feil da de tildelte 
den ikke-kunngjorte kontrakten til IKSet, og det vil dermed heller ikke være forhold ved denne 
konkurransen som kan danne grunnlag for erstatning av den positive kontraktsinteresse. 
 
Spørsmålet vil dermed være om leverandørene kan kreve erstatning basert på de feil som ble begått i 
forbindelse med den opprinnelige kunngjorte konkurransen. Kandidatene må her i lys av Høyesteretts 
retningslinjer i Fosenlinjen drøfte hvorvidt leverandørene er vernet av de krenkede bestemmelser og om 
det foreligger et «tilstrekkelig kvalifisert rettsbrudd» i lys av kriteriene som er oppstilt i Fosenlinjen. 
Herunder må det vurderes «hvor klar og præcis den tilsidesatte bestemmelse er, hvor vidt et skøn, den 
tilsidesatte bestemmelse overlader de nationale myndigheder eller fællesskabsmyndighederne, om 
overtrædelsen er begået eller tabet er forvoldt forsætligt eller uagtsomt, om en eventuel retsvildfarelse er 
undskyldelig eller uundskyldelig, den omstændighed, at en fællesskabsinstitutions holdning kan have 
været medvirkende til undladelsen, vedtagelsen eller opretholdelsen af nationale foranstaltninger eller 
praksis i strid med fællesskabsretten.» 
 
Kandidatene bør her komme nærmere inn på betydningen av at det er tale om et skjønnsmessig skille, at 
det ikke foreligger noen klar praksis på området.  
 
Kandidatene må videre drøfte hvorvidt det foreligger en nødvendig grad av årsakssammenheng, dette vil i 
medhold av Rt. 1997 s. 574/ Fosenlinjen måtte bero på en nærmere vurdering av om hver av de 
respektive leverandører ville ha deltatt i konkurransen dersom de på forhånd var kjent med at kontrakten 
var kunngjort etter uriktig regelsett. Kandidatens tidligere konklusjon mht. om Strand AS skulle ha vært 
avvist, vil også kunne tenkes å få betydning for konklusjonen. 
 

7.3 Vurdering av besvarelsene 

Oppgavene er krevende i den forstand at kandidatene ikke får videre hjelp til å finne frem til de rettslige 
grunnlagene for anførslene om regelbrudd. Samtidig må drøftelsene relatere seg til slike for å passere. 
Også selve disponeringen av besvarelsen kan være utfordrende. 
 
Oppgaveteksten er forholdsvis knapp og inviterer ikke til særlig omfattende drøftelser. Dette er også noe 
det bør tas høyde for ved karakterfastsettelsen. 
 
Endelig er det grunn til å minne om at eksamenstiden er fire timer.  
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