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1. Oppgaven 

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. 

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. 
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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. 

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 
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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. Ren By 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. 

 

2. Bedømmelsen av besvarelsene 

2.1 Læremiddelsituasjon, undervisning og hjelpemidler på eksamen 

Det ble gitt ny anskaffelseslov med forskrifter 2016, i kraft fra 2017. Det regelverket er 

en videreføring av tidligere regler, men med en del endringer. Det foreligger ingen 

egentlig lærebok i offentlig anskaffelsesrett, slik at studentene har en utfordrende 

oppgave med å orientere seg i den litteraturen som finnes. Denne litteraturen utgjøres, 

grovt sett, av lov- og forskriftskommentarer, spesialstudier og mer oversiktspregete 

«nøtteskallsbøker», i tillegg til artikler i tidsskrifter og på nett. Utfordringen med å 

orientere seg i rettsstoffet blir ikke mindre av at den mer dyptpløyende rettslitteraturen på 

norsk, knytter an til tidligere regelverk. 

Nærmere beskrivelse av emnet og av kunnskapskravene i det er gitt på fakultetets 

emnesider på nett, http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5940/, som det forutsettes 

at sensorene forholder seg til. Litteraturlisten er å finne på 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5940/h17/pensumliste/index.html 

En oversikt over undervisningen denne høsten er lagt ved. Forelesningene har vært 

podcastet, og alle studentene er tilsendt benyttede lysark med e-post. Det er ikke gitt 

tilbud om retting av besvarelser. 

Det er utarbeidet en materialsamling bestående av anskaffelseslov og 

anskaffelsesforskrift slik disse forelå høsten 2016, og anskaffelsesdirektivene. 

Materialsamlingen er lovlig hjelpemiddel på eksamen, men ble utsolgt underveis i 

høstsemesteret. Det foreligger særtrykk av anskaffelseslov og –forskrift. Også dette er 

lovlig hjelpemiddel ved eksamen. Oppgaven er utformet slik at det er uten betydning 

hvilket hjelpemiddel kandidatene har tilgang til. 

Kandidatene har ikke tilgang til avgjørelser fra EU-domstolen, EFTA-domstolen eller 

norske domstoler under eksamen. Heller ikke avgjørelser fra Klagenemnda for offentlige 

anskaffelser har de tilgang til. 

 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5940/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5940/h17/pensumliste/index.html
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2.2 Generelt om oppgaven 

Oppgaven er laget med sikte på at alle kandidater som stiller noenlunde forberedt til 

eksamen skal få til noe. Samtidig gir oppgaven dyktige kandidater anledning til å vise at 

de er nettopp det. Ren BY AS, som mener seg forbigått, har gått til søksmål å forlangt 

dom for at Bakkestrand Kommune har opptrådt erstatningsbetingende. Oppgaven ber 

kandidatene drøfte og avgjøre de prinsipale og subsidiære rettsspørsmål som oppstår for 

tingretten. Oppgaveformuleringen er ment som et hint til anskaffelsesloven § 15 og de 

særlige spørsmål den gir grunnlag for i foreliggende sak. 

 

2.3 Momenter til de enkelte spørsmålene oppgaven reiser 

2.3.1 Oversikt 

Anskaffelsesloven § 10 bestemmer at leverandøren har krav på erstatning for tap han har  

lidt som følge av brudd på anskaffelsesloven eller forskrifter gitt i medhold av den. 

Bestemmelsen er taus om nærmere krav til ansvarsgrunnlag. Et grunnvilkår for 

erstatningsansvar er at det foreligger ansvarsgrunnlag, og ansvarsgrunnlag forutsetter 

regelbrudd. Renby AS har anført fire brudd på anskaffelsesreglene. Disse er unnlatelse av 

å gjennomføre forhandlinger, unnlatt avvisning, ulovlig bedømmelse av tildelingskriteriet 

«Kjøretøy» og unnlatt avlysning av konkurransen. 

Oppgaven reiser i tillegg spørsmål om virkningen for rettens plikt til av eget tiltak å 

ilegge sanksjoner etter anskaffelsesloven §§ 13 og 14 av at Avfallstransport ikke er 

varslet om søksmålet, og om vilkårene for ileggelse av slike sanksjoner er tilfredsstilt. 

 

2.3.2 Unnlatte forhandlinger 

Det fremgikk av konkurransegrunnlaget at det var planlagt å gjennomføre dialog i form 

av forhandlinger med leverandørene etter forskriften § 9-3 (3). Dette ble imidlertid ikke 

gjennomført, og spørsmålet er om anskaffelsesregelverket med det er brutt. Her kan 

kandidatene ta utgangspunkt i anskaffelsesforskriften § 9-2, som bestemmer at 

oppdragsgiver etter tilbudsfristens utløp skal beslutte om han skal ha dialog med 

leverandørene. Det er således ingen tvil om at Bakkestrand kommune i utgangspunktet 

også kan beslutte å velge leverandør uten forutgående dialog. Spørsmålet er derfor om 

konkurransegrunnlaget må forstås slik at Bakkestrand kommune ved å opplyse om at det 

var planlagt å gjennomføre dialog, også hadde forpliktet seg til dette. Dette må uten 

videre kunne besvares benektende. Allerede «planlagt» indikerer at det ikke er tatt noen 

endelig beslutning.  

Konklusjonen her bør være at det ikke var brudd på regelverket å velge leverandør 

uten forutgående forhandling. 
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2.3.3 Avvisningsspørsmålet 

Etter anskaffelsesforskriften § 9-5 skal oppdragsgiver avvise en leverandør som ikke 

oppfyller kvalifikasjonskravene. Spørsmålet er derfor om Avfallstransport AS skulle vært 

avvist fordi selskapet ikke tilfredsstilte kvalifikasjonskravet økonomisk soliditet. Kravet 

var formulert slik i konkurransegrunnlaget: «Leverandøren skal ha tilstrekkelig finansiell 

styrke til å oppfylle kontrakten. Det kreves kredittrating tilsvarende minimum A fra Proff 

Forvalt». 

 Det fremgår av faktum at Avfallstransport er blitt kredittvurdert av Proff Forvalt, men 

fått den dårligere ratingen B. Selskapet er imidlertid også blitt kredittvurdert av et annet 

anerkjent selskap, og der oppnådd rating A, og slik faktum må forstås, er det denne 

Avfallstransport har presentert for Bakkestrand kommune. Dette gir grunnlag for å drøfte 

to spørsmål. Det første spørsmålet er om allerede den omstendighet at finansiell styrke er 

dokumentert på annen måte enn oppgitt i konkurransegrunnlaget, medfører 

avvisningsplikt. Det andre spørsmålet er om den omstendighet at Avfallstransport la frem 

annen dokumentasjon på finansiell styrke enn den som var etterspurt i 

konkurransegrunnlaget medførte en plikt til å benytte den adgangen § 9-7 (2) gir til å gå i 

dialog med leverandøren.  

Etter § 8-7 kan det stilles krav til leverandørenes kvalifikasjoner, herunder økonomisk 

og finansiell kapasitet, og dokumentasjonen av dem. Krav om finansiell styrke dekkes av 

dette. Det er ingen særskilte krav til dokumentasjonen utover at den skal være angitt i 

anskaffelsesdokumentene, jf. § 8-7 (3). Paragraf 8-7 (2) krever at kravene har tilknytning 

til og står i forhold leveransen. Faktum i oppgaven gir ikke grunnlag for å drøfte om dette 

kravet er tilfredsstilt, så kandidatene må uten videre kunne legge til grunn at det er det. 

Til sammenligning kan oppdragsgiver ved anskaffelser over EØS-terskelverdi stille krav 

om at økonomisk og finansiell kapasitet dokumenteres ved kredittvurderinger, se 

forskriften § 16-4 (1). 

Det er neppe noen eksakt vitenskap å vurdere finansiell styrke, og den omstendighet at 

Avfallshåndtering AS får rating A fra ett kredittvurderingsselskap men B fra et annet, 

indikerer at kredittvurderingsselskapene vektlegger samme forhold forskjellig. Dette kan 

tilsi at det ligger innenfor rammene av Bakkestrand kommunes innkjøpsfaglige skjønn å 

velge hvordan kvalifikasjonskravet finansiell styrke skal dokumenteres. Man kan se det 

slik at tilknytningen mellom krav og dokumentasjon er særlig sterk for så vidt gjelder 

forhold som finansiell styrke, og siden finansiell styrke kan vurderes på forskjellige 

måter, fremmer det likebehandling og transparens at man krever kredittvurderinger fra ett 

bestemt selskap. Dette er likevel ikke helt opplagt, forskriften § 8-7 (4) som bestemmer at 

oppdragsgiver kan kreve fremlagt attester fra uavhengige organer som dokumentasjon på 

at leverandøren oppfyller visse typer kvalifikasjonskrav, kan invitere til 

motsetningsslutninger. Også forskriften § 8-5 (3), som rett nok gjelder 

kravspesifikasjoner, gir en viss støtte til at også kredittvurderinger fra andre enn Proff 

Forvalt må aksepteres. En sammenligning med reglene i del III (forskriften § 16-4 (2)) 
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kan på den annen side tas til inntekt for at siden det bare er der leverandøren har saklig 

grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen på finansiell styrke oppdragsgiver har 

krevd at leverandøren kan benytte annen dokumentasjon, kan oppdragsgiver i 

utgangspunktet kreve at finansiell styrke dokumenteres gjennom kredittvurdering fra ett 

bestemt selskap. 

Spørsmålet om oppdragsgiver kan kreve at finansiell styrke dokumenteres gjennom 

kredittvurdering fra ett bestemt selskap er etter mitt syn ikke helt enkelt å besvare. I 

oppgaven kommer ikke spørsmålet på spissen, siden spørsmålet om avvisningsplikt 

foreligger må avgjøres på grunnlag av en tolkning av konkurransegrunnlaget. Samtidig 

vil det standpunktet man inntar til hva anskaffelsesregelverket tillater, kunne ha 

betydning nettopp for tolkningen av konkurransegrunnlaget. 

Formuleringen «Det kreves kredittrating tilsvarende minimum A fra Proff Forvalt» 

kan forstås slik at det kreves rating A fra Proff Forvalt, men den kan også forstås slik at 

det kreves en rating som svarer til A fra Proff Forvalt. Den første lesemåten forutsetter at 

anskaffelsesregelverket tillater et slikt dokumentasjonskrav. Lest på den sistnevnte måten, 

kan ikke konkurransegrunnlaget forstås slik at det krever at kredittvurderingen er foretatt 

av Proff Forvalt, og dokumentasjon gjennom kredittvurdering fra andre 

kredittvurderingsselskap medfører ikke avvisningsplikt. Spørsmålet blir dermed hvordan 

en normalt aktsom leverandør hadde grunn til å forstå konkurransegrunnlaget. Her er det 

nok rom for begge lesninger, men etter mitt syn er den sistnevnte, der det legges 

avgjørende vekt på «tilsvarende», den mest nærliggende. 

Legges det til grunn at konkurransegrunnlaget må forstås slik at det kreves rating A fra 

Proff Forvalt, var det i strid med forskriften § 9-5 (1) bokstav a ikke å avvise 

Avfallstransport. 

Legges det til grunn at konkurransegrunnlaget må forstås slik at det kreves en rating 

som svarer til A fra Proff Forvalt, blir spørsmålet om Bakkestrand kommune kan slå seg 

til ro med at Avfallstransport har fått A fra et annet kredittvurderingsselskap. Det fremgår 

av faktum at Avfallstransport har benyttet et velrennomert kredittvurderingsselskap, men 

spørsmålet er likevel om anskaffelsesloven § 4, kravet om at oppdragsgiver skal opptre i 

samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse og likebehandling, innebærer at 

Bakkestrand kommune skulle vurdert om en A fra det kredittvurderingsselskapet 

Avfallstransport har benyttet svarer til en A fra Proff Forvalt, og som ledd i dette benyttet 

adgangen etter forskriften § 9-7 (2) til å gå i dialog med Avfallstransport. Faktum 

indikerer at en slik vurdering og dialog ville avdekket at Avfallstransport faktisk hadde 

blitt vurdert av Proff Forvalt, og fått den dårligere ratingen B. Dette er likevel uten 

betydning ved vurderingen av om Bakkestrand kommunes opptreden var i samsvar med 

anskaffelsesregelverket. Det avgjørende må være om de grunnleggende prinsippene om 

konkurranse og likebehandling krever at Bakkestrand kommune i en situasjon der en 

leverandør dokumenterer oppfyllelsen av et kvalifikasjonskrav på en annen måte enn 
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foreskrevet, må foreta en nærmere undersøkelse av om dokumentasjonen faktisk viser at 

kvalifikasjonskravet er oppfylt. Dette spørsmålet må etter mitt syn besvares bekreftende. 

Etter mitt syn blir konklusjonen derfor at Bakkestrand kommune opptrådte i strid med 

anskaffelsesregelverket da kommunen uten videre aksepterte den kredittvurderingen 

Avfallstransport presenterte, men at det ikke var en feil ikke umiddelbart å avvise 

selskapet. Sagt med andre ord, kredittvurdering fra et annet selskap enn Proff Forvalt gir 

etter mitt syn ikke i seg selv avvisningsplikt. 

Etter mitt syn er de spørsmål avvisningsanførselen reiser ikke helt enkle, og dette bør 

gjenspeiles i vurderingene av besvarelsene. 

 

2.3.4 Bedømmelsen av tildelingskriteriet «Kjøretøy» 

Grunnlaget for bedømmelsen av tildelingskriteriet «Kjøretøy» var beskrevet slik: 

 

«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.» 

 

Avfallstransport har bare tilbudt én kjøretøytype, og på enkelte deler av kommunens 

veinett kan den heller ikke benyttes lovlig. Likevel har selskapet fått vesentlig bedre 

uttelling på dette enn RenBy, som tilbød en mer differensiert kjøretøypark. 

Kommunens skjønn ved vurderingen av styrker og svakheter ved tilbudene er et 

skjønn som i begrenset grad er gjenstand for domstolskontroll. Skjønnet må imidlertid 

utøves i samsvar med anskaffelsesloven § 4 og heller ikke fremstå som vilkårlig eller 

sterkt urimelig. Spørsmålet blir dermed om det ikke å vektlegge bruk av ulik type 

kjøretøy og fleksibilitet i utstyrsparken støter an mot dette. Kandidatene bør her drøfte 

om vurderingen kommunen han foretatt er i strid med hensynet til konkurranse, 

likebehandling eller forutberegnelighet. Tildelingskriteriet er hentet fra ROAF-saken, 

KOFA-2012-64 og LE-2015-149169, og jeg gjengir fra lagmannsrettens dom: 

 

«Spørsmålet er hvorvidt ROAF hadde adgang til å foretrekke «mindre, toakslede biler», i lys 

av de skisserte tildelingskriteriene. Fremfor alt er spørsmålet om det var adgang til å premiere 

Reno Norden, som utelukkende kunne tilby toakslede lastebiler på 19 tonn, med høyeste 

poengsum. 

Lagmannsretten er langt på vei enig med ROAF i at domstolene må vike tilbake fra å ta 

stilling til hvilket av de tre anbudene som var det beste for ROAF. Sagt med andre ord må 

ROAF kunne utøve et «innkjøpsfaglig skjønn» som domstolene ikke kan overprøve. 

Lagmannsretten kan således ikke ta stilling til hvorvidt Reno Norden sitt tilbud alt i alt ga 

ROAF - og kommunens innbyggere - et bedre tilbud enn Bentzen Transport sitt. 

I det innkjøpsfaglige skjønnet ligger også en rett for det offentlige til selv å bestemme 

tildelingskriteriene. Hvilke kriterier som er valgt, og den innbyrdes vekten mellom de 
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kriteriene som er valgt, kan bare i begrenset grad prøves av domstolene. Dersom 

oppdragsgiver har benyttet skjønnsfriheten til å utforme tildelingskriterier, må imidlertid 

terskelen for å kontrollere hvorvidt kriteriene virkelig er etterlevd, settes lavere. 

Det fremgår av konkurransegrunnlagets beskrivelse av tildelingskriteriet «kjøretøy» at man 

ønsket anbud som tok hensyn til at kontraktsområdet også omfattet veier av dårlig kvalitet. 

Konkurransegrunnlaget kan likevel ikke oppfattes slik at det utelukkende var standarden på 

dårligste veiene som skulle være utgangspunktet for evalueringen av anbudene. 

Dels var de to kontraktsområdene nokså vidt definert. Lagmannsretten legger etter 

bevisførselen til grunn at det allerede innad i den enkelte kommune ville være behov for noe 

forskjellige renovasjonsbiler. I denne saken bestod hvert kontraktsområde av tre «hele» 

kommuner (dvs. alle veiene, med unntak av enkelte spesielt dårlige). 

I tillegg angir konkurransegrunnlaget uttrykkelig at tildelingskriteriet «kjøretøy» også 

omfattet «bruk av ulik type kjøretøy» og «fleksibilitet i utstyrsparken» (uthevet her). 

Slik tildelingskriteriet var formulert, tilsier en objektiv fortolkning av kriteriet at tilbyderen 

av en variert bilpark, der noen av bilene var dimensjonert og utrustet slik at også husstander i 

de dårligste vegstrekningene kunne betjenes på fornuftig vis, faktisk også ville bli premiert for 

dette 

Det ligger innenfor ROAFs innkjøpsfaglige skjønn, som lagmannsretten ikke kan prøve, å 

vurdere om Reno Nordens tilbud av 19 tonns biler gjorde dette tilbudet mer egnet til ROAFs 

behov enn Bentzens tilbud om 7,5 tonns, 18 tonns og 26 tonns biler. Det er likevel vanskelig å 

se hvorfor Reno Norden ble belønnet med beste poengsum for «kjøretøy» når de bare tilbød én 

type renovasjonskjøretøy, samtidig som Bentzen - som tilbød tre ulike typer - ble belønnet 

med dårligste poengsum. Lagmannsretten ser det slik at når tildelingskriteriet er formulert slik 

at det vil bli lagt vekt på at anbyderen kan tilby ulike typer kjøretøy, kan oppdragsgiver ikke 

samtidig velge å unnlate å honorere det når anbudene evalueres. 

Ettersom konkurransegrunnlaget etterspurte ulike typer kjøretøy og fleksibilitet i 

utstyrsparken, brøt det med kravet til forutberegnelighet å belønne Bentzen med dårligere 

score enn Reno Norden som bare tilbød én type kjøretøy.» 

 

 

2.3.5 Avlysningsspørsmålet 

Ved anskaffelser som går etter forskriftens del II, kreves det at tildelingskriteriene skal 

angis i prioritert rekkefølge, jf. forskriftens § 8-11 (1), men i motsetning til etter 

forskriftens § 18-1(6) som regulerer krav til tildelingskriteriene i konkurranser etter del 

III, er det ikke noe krav om å angi tildelingskriterienes innbyrdes vekt. Etter forskriften § 

7-9 «bør» miljø, der det benyttes som tildelingskriterium, «som hovedregel» vektes 

minimum 30 %. 

Etter forskriften § 10-4 kan oppdragsgiver avlyse konkurransen der det foreligger 

saklig grunn. Anførselen fra RenBy er at når miljøkriteriet ikke er vektet i 

konkurransegrunnlaget, utgjør dette en feil som ikke kan avhjelpes på annen måte enn 

ved avlysning. Kjernen i anførselen er at de kravene til oppdragsgivers opptreden som 

følger av anskaffelsesloven § 4 innebærer at kommunen må bruke avlysningsadgangen. 

Denne anførselen kan ikke føre frem. Allerede ordlyden i forskriften § 7-9, bruken av 
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uttrykkene «bør» og «som hovedregel», tilsier at bestemmelsen heller gir uttrykk for en 

ordensforskrift enn et krav. I tillegg kommer at Bakkestrand kommune opplyser – uten å 

bli motsagt– at miljø ble tillagt riktig betydning ved evalueringen. I den grad det var en 

feil ikke å vekte miljøkriteriet i konkurransegrunnlaget, har den derfor ikke hatt 

betydning for utfallet av konkurransen. Det kan også hevdes at konkurransegrunnlaget 

lest i lys av forskriften § 7-9 gir en alminnelig opplyst og aktsom leverandør grunn til å 

forvente at miljøkriteriet vil bli vektlagt med minst 30 %.  

Argumentet om at Avfallstransport allerede scoret høyest på miljø, slik at en ytterlige 

betoning av miljødimensjonen bare ville øke avstanden til nest beste bud, kan invitere til 

en drøftelse av vilkåret om at avlysningsplikt bare inntrer i tilfeller hvor feil har hatt 

betydning for konkurransen eller for saksøkerens mulighet til å få tildelt kontrakt. Dette 

kan forankres i Ot.prp. nr. 71 (1997-98) side 67, hvor det er lagt til grunn at ved «mindre, 

bagatellmessige overtredelser som ikke har fått innvirkning på utfallet av konkurransen, 

bør det ikke beordres ny anbudsrunde. … Som hovedregel må det antas at inngrep bare 

gjøres dersom det har betydning i forhold til saksøkeren.» Det kan også forankres i LE-

2011-40623 hvor rammene for avlysningsplikten er forstått på samme måte, etter en 

gjennomgang av relevant praksis fra EU-domstolen. Denne forståelsen av regelverket er 

for øvrig stadfestet av lagmannsretten i sak LB-2016-39404.  

Det kan ikke forventes at kandidatene kjenner til, eller får mye ut av, disse nyansene. 

Dette kan snarere være en mulighet for de gode kandidatene til å skille seg ut. I den 

konkrete vurderingen av avlysningsplikt på dette grunnlaget kan det kanskje tenkes at den 

konkrete vektingen kan ha betydning for deltakelsen i konkurransen eller for 

premieringen av de respektive tilbudene på miljø, men faktum gir ikke grunnlag for å 

drøfte dette nærmere. 

Konklusjonen bør her bli at kommunen ikke hadde plikt til å avlyse konkurransen. 

 

2.3.6 Spørsmålet om det foreligger ansvarsgrunnlag 

Litt avhengig av hvordan drøftelsene faller ut, har Bakkestrand kommune begått et eller 

flere brudd på anskaffelsesreglene. Det kanskje klareste bruddet er i forbindelse med 

tildelingskriteriet «Kjøretøy», men også unnlatelsen av å underkaste Avfallstransports 

finansielle styrke en nærmere vurdering er en temmelig klar feil, mens det vel er mer 

tvilsomt om det var en feil ikke å avvise Avfallstransport umiddelbart. Det er imidlertid 

på det rene at dersom kandidaten har funnet at det forelå avvisningsplikt, var det en 

vesentlig feil ikke å avvise. Alle feil som er begått skyldes rettsvillfarelse. 

Før EFTA-domstolens avgjørelse i E-16/16 Fosen-Linjen, var det sikker norsk rett at 

regelbrudd alene ikke var nok til at det foreligger ansvarsgrunnlag. For så vidt gjelder 

ansvar for den negative kontraktsinteressen, kan det kanskje være uavklart om det kreves 

noe mer enn regelbrudd der tapet skyldes rettsvillfarelse. Diskusjonen av ansvarsgrunnlag 

hos Lasse Simonsen, Prekontraktuelt ansvar (1997) s. 741 flg., skiller ikke etter hvilke 

tapsposter som kreves erstattet, etter det jeg kan se, og kan nok tas til inntekt for at det 



10 

 

kreves noe mer enn regelbrudd, uavhengig av hvilke poster som kreves erstattet (se 

avsnitt 7.3.2). For den positive kontraktsinteressen har det vært sikker rett etter Rt. 2001 

s. 1062 (Nucleus) at det først foreligger ansvarsgrunnlag der feilen er vesentlig, mens jeg 

ikke har funnet noen avgjørelser som er tilsvarende tydelige på ansvarsgrunnlaget ved 

krav om negativ kontraktsinteresse. I sak E-16/16 Fosen-Linjen fant imidlertid EFTA-

domstolen at direktiv 89/665/EØF artikkel 2 nr. 1 bokstav c krever at regelbrudd alene 

skal utgjøre ansvarsgrunnlag. Avgjørelsen er kritisert, og det er reist spørsmål om den gir 

uttrykk for gjeldende EU/EØS-rett. Avgjørelsen er en tolkningsuttalelse etter ODA art. 

34, og dermed rådgivende for den domstol som har innhentet den og en rettskildefaktor 

for alle andre. 

Flere kandidater vil sikkert drøfte om det etter EFTA-domstolens avgjørelse er slik at 

allerede regelbrudd er nok til at ansvarsgrunnlag foreligger. Kandidatene bør her ta 

utgangspunkt i Rt. 2000 s. 1811 (Finanger), hvor det uttales at EFTA-domstolens 

avgjørelse må tillegges vesentlig vekt. Denne uttalelsen er fulgt opp i senere praksis, og 

enkelte vil kanskje nevne HR-2016-2554-P (Holship), hvor det heter at EFTA-

domstolens forståelse av EØS-retten skal «ikke fravikes uten at det foreligger gode og 

tungtveiende grunner for det» (avsnitt 77). 

Noen kandidater vil, forhåpentligvis, se at det likevel ikke er avgjørende om man anser 

EFTA-domstolens avgjørelse som uttrykk for gjeldende rett eller ikke, siden de feilene 

som er begått er så vidt vesentlige at ansvarsgrunnlag foreligger også etter 

Nucleusdoktrinen. Dette medfører at heller ikke det riktig fine spørsmålet, nemlig 

spørsmålet om hvilken betydning EFTA-domstolens avgjørelse har for anskaffelser som 

ikke omfattes av anskaffelsesdirektivene, kommer på spissen. 

Etter min oppfatning må konklusjonen bli at det foreligger ansvarsgrunnlag, 

uavhengig av hvilken norm man legger til grunn. 

 

 

2.3.7 Andre vilkår for erstatning 

Oppgaven legger ikke opp til en drøfting av årsakssammenheng og økonomisk tap. 

Kandidater som likevel får noe fornuftig ut av dette, bør honoreres. 

 

 

2.3.8 Særlige spørsmål for tingretten 

Selv om anskaffelsen ble gjennomført etter del II, har det valgte tilbudet en verdi som 

overstiger EØS-terskelverdien. Det følger da av ordlyden i §§ 13 og 14 at sanksjonene 

uten virkning, avkortning og overtredelsesgebyr kan være aktuelle.  

RenBy har ikke krevd at kontraktsinngåelsen skal møtes med noen av disse sanksjonene, 

men det er heller ikke noe vilkår. Etter anskaffelsesloven § 15 skal retten, uavhengig av 

partenes påstander, idømme sanksjoner etter §§ 13 og 14. 

 



11 

 

Renby har heller ikke varslet Avfallstransport om søksmålet.  

Dette gir grunnlag for å reise flere spørsmål, og kandidater som ser og problematiserer 

noen av disse problemstillingene bør gis god uttelling. Et første spørsmål er hvilken 

betydning manglende varsling har. Et neste spørsmål er foranlediget av at kontrakten ble 

anslått å ha en verdi under EØS-terskel, og derfor lyst ut i samsvar med reglene i 

forskriftens del II, mens det tilbudet som ble valgt, har en verdi rett over EØS-terskel. 

Spørsmålet er om det avgjørende for om anskaffelsesloven § 13 kommer til anvendelse er 

kontraktens anslåtte eller faktiske verdi. Endelig må det drøftes om vilkårene for plikt til 

å kjenne kontrakten uten virkning er oppfylt. 

Det følger av anskaffelsesloven § 15 at RenBy «plikter» å varsle Avfallstransport om 

søksmålet mot Bakkestrand kommune. Slikt varsel er ikke gitt, og tingretten skal da gi 

RenBy mulighet til å rette feilen og opplyse om virkningene av at feilen ikke rettes. I 

forarbeidene er det lagt til grunn at dersom feilen ikke rettes etter den frist retten har satt, 

følger det av tvl. § 16-6 at søksmålet skal søksmålet avvises, jf. også merknadene til § 15 

i Prop 51 L /(2015-2016), som viser til Prop. 12 L (2011-2012) s. 88-89. Selv om de 

fleste kandidatene nok har hatt sivilprosess, er det langt fra sikkert at de ser dette. De som 

ser det bør gis utteling, mens de som ikke ser det, ikke bør gis trekk. 

Ordlyden i anskaffelsesloven § 13 knytter plikten til å kjenne en kontrakt uten 

virkning til kontraktens verdi. Er kontraktsverdien over EØS-terskel, og vilkårene for 

øvrig tilfredsstilt, skal kontrakten kjennes uten virkning. I vår sak er kontraktens anslåtte 

verdi under EØS-terskel, derfor er kontrakten kunngjort etter reglene i forskriften del II, 

mens verdien av kontrakten med Avfallstransport, er like over. Tar man loven på ordet, er 

det avgjørende kontraktens faktiske verdi. Forarbeidene kan imidlertid forstås slik at det 

avgjørende er om kontrakten er omfattet av anskaffelsesdirektivene, og det avgjørende 

for om en kontrakt er omfattet av disse er kontraktens anslåtte, ikke faktiske verdi. Dette 

er i samsvar med direktiv 2007/66/EF, som krever at sanksjonen uten virkning innføres 

for kontrakter omfattet av anskaffelsesdirektivene. Hva man faller ned på her, er uten 

betydning for vurderingen av besvarelsen, men dersom man finner at det avgjørende er 

kontraktens anslåtte verdi, innebærer det anskaffelsesloven § 13 ikke kommer til 

anvendelse. 

Forutsatt at man kommer til at § 13 kommer til anvendelse, blir spørsmålet om 

vilkårene for å kjenne kontrakten mellom Bakkestrand kommune og Avfallstransport 

uten virkning er tilfredsstilt. Det aktuelle grunnlaget er anskaffelsesloven § 13 første ledd 

bokstav c). Det kan ikke være tvil om at de regelbrudd Bakkestrand kommune har begått 

har påvirket RenBys mulighet til å bli tildelt kontrakten. Det er imidlertid også et vilkår at 

Bakkestrand kommune har brutt regler om karensperiode eller suspensjon, og at dette har 

fratatt RenBy muligheten til å iverksette rettslige skritt før kontraktsinngåelsen. Det er 

ikke situasjonen her, og retten har derfor ikke plikt til å kjenne kontrakten uten virkning. 

Anskaffelsesloven § 14 tredje ledd gir retten adgang til å avkorte en kontrakt, også 

kontrakter med en verdi under EØS-terskel, men også her er det et vilkår at 
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oppdragsgiver har brutt regler om karensperiode som har fratatt leverandøren muligheten 

til å iverksette rettslige skritt overfor kontraktsinngåelsen. Det er ikke situasjonen i vår 

sak. Den omstendighet at § 14 kommer til anvendelse også der kontraktsverdien er under 

EØS-terskel, medfører at selv om man finner at § 13 ikke kommer til anvendelse på 

saksforholdet, var det like fullt en feil ikke å varsle Avfallstransport om søksmålet. 

 

 

3. Sammenfatning 

Oppgaven gir grunnlag for en rekke drøftelser. Spørsmålene behandlet i avsnitt 2.3.7 er 

det liten grunn til å forvente at mange ser, eller får så mye ut av. Disse spørsmålene er 

derfor tenkt som «bonusspørsmål» i den forstand at identifiseringen og drøftelsen av dem 

skal kunne gi uttelling i form av at behandlingen kompenserer for mangler i andre 

drøftelser. Om kandidatene ikke ser spørsmålene, eventuelt ikke får noe videre ut av dem, 

skal det imidlertid ikke trekkes. 

Ved vurderingen av besvarelsen må det tas i betraktning at læremiddelsituasjonen i 

faget er krevende for studentene. 

 

Veiledningen er skrevet uten at jeg har lest noen besvarelser. 

 

Senter for europarett, 20. desember 2017 
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