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KJENNELSE OG DOM 

 

Skjervøy Park og Anleggsservice AS (heretter «SPA») har begjært midlertidig forføyning, 

og samtidig pådømmelse av hovedkravet, i sak overfor Skjervøy kommune (heretter 

«kommunen»).  

 

Saken gjelder lovligheten av kommunens tildelingsbeslutning 18. januar 2018 i offentlig 

anskaffelse av brøytekontrakt, der Hofsøy Mekaniske AS (heretter «HM») tildeles kontrakt 

for vintervedlikehold i Skjervøy kommune. 

 

Framstilling av saken 

 

Kommunen kunngjorde 6. september 2017 en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av 

rammeavtale om vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Skjervøy kommune. 

Kommunen hadde tidligere samme år utlyst og avlyst to tilsvarende konkurranser. Den 

første konkurransen ble avlyst fordi den var utlyst etter utdatert regelverk, og den andre 

konkurransen ble avlyst begrunnet med formelle feil i administrasjonen og at et av kravene 

i konkurransen var formulert for strengt.  

 

Denne saken gjelder konkurransen kunngjort 6. september 2017. Konkurransen ble 

gjennomført som en åpen anbudskonkurranse i henhold til forskrift om offentlig 

anskaffelser del Ⅲ for konkurranser over EØS terskler. Konkurransen omfatter flere roder, 

hvor hver rode var en delkontrakt. Saken omfatter kun rode 1, Skjervøy tettsted.  

 

I konkurransegrunnlaget punkt 3.4 ble det stilt følgende kvalifikasjonskrav til 

leverandørenes erfaring:  

 

«Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring med utføring av brøytetjenester siste 

tre år. Vurderingen baseres på en helhetsvurdering, ut fra type oppdrag, og hvor 

omfattende erfaringen er. 

 

Dette skal dokumenteres gjennom en oversikt over utførte oppdrag innen 

brøytetjenester siste tre år. Det skal opplyses om oppdragsgiver, verdi, varighet 

og kontaktinformasjon til referanseperson».   

 

Det ble videre stilt krav til leverandørenes kapasitet i konkurransegrunnlaget punkt 3.5:  

 

«Leverandøren skal ha nødvendig utstyr og mannskap til å utføre brøyteoppdraget 

tilfredsstillende. De nærmere kravene vil variere noe med de ulike områdene. 

 

Utstyret og maskiner/kjøretøy skal ha en god kvalitativ standard, og mannskapet skal 

ha relevant erfaring.  
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Utstyr og kjøretøy skal enten være eid av tilbyder på tilbudstidspunktet, eller 

fremlegge opsjonsavtale på kjøp, leie eller leasing, samt finansieringsbevis. Før 

kontraktssignering skal i så fall avtalene være signert, og fremlegges for 

kommunen.» 

 

Dokumentasjon 

Kapasitet skal dokumenteres gjennom å fremlegge:  

- en oversikt over utstyr og mannskap, som skal benyttes til utføring av 

oppdraget 

- en oversikt over kjøretøy som skal benyttes 

- en oversikt over hvilke personer, med oversikt over erfaring og utdanning, 

som skal utføre oppdraget 

 

Roder i område 1: Skjervøy tettsted 

Tilbyder skal disponere minimum:  

1. Traktor eller lastebil 

2. Diagonalplog 

3. Isskjær 

4. Klappvingeskuffe 

5. Ca. 5 kbm. snøskuffe» 

 

I konkurransegrunnlagets punkt 3.7 står det at dokumentasjon som nevnt i punkt 3.2 til og 

med 3.7 ikke skal leveres sammen med tilbudet, men være tilgjengelig, slik at det kan 

sendes til kommunen på forespørsel.  

 

Ved bruk av underleverandør skal det leveres ESPD-skjema slik det fremgår av 

konkurransegrunnlaget punkt 3.8:  

 

«Dersom tilbyder skal støtte seg på andre leverandørers kapasitet for å oppfylle 

kvalifikasjonskravene, stilles det krav til underleverandørens økonomi og betaling 

av skatt, tilsvarende som i punkt 3.2. og 3.3. 

 

Det skal i så fall innleveres ESPD-skjema sammen med tilbudet også for 

underleverandøren, og bestemmelsene i punkt 3. 7. gjelder tilsvarende. 

 

Dersom tilbyder støtter seg på underleverandørens kapasitet når det gjelder 

oppfyllelse av krav til erfaring, gjelder krav i punkt 3. 4. og 3. 5. tilsvarende for 

underleverandøren. I så fall kreves det at underleverandører utfører de arbeidene 

hvor vedkommendes erfaring bidrar til å oppfylle kvalifikasjonskravene. Det må da 

i tilbudet opplyses om hvilke arbeider vedkommende underleverandør skal utføre.» 
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Det eneste tildelingskriterium i konkurransen var pris.  

 

De tre tilbyderne som innga tilbud innen fristen var SPA, HM og Robertson & Slotnes AS. 

HM hadde lavest pris, foran Robertson & Slotnes AS og SPA.  

 

HM og SPA leverte ESPD-skjema sammen med tilbudet, hvor de erklærte seg som 

kvalifisert og at de ikke støttet seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle 

kvalifikasjonskravene.   

 

Etter å ha mottatt tilbudene, besluttet kommunen å innhente dokumentasjon som skulle 

bekrefte at kvalifikasjonskravene var oppfylt fra samtlige tilbydere. Fristen for innlevering 

av dokumentasjon var 25. oktober 2017, og kommunen skrev i denne henvendelsen: 

«Kommunen ber spesielt om oppdatert skatteattest, forpliktelseserklæringer, 

dokumentasjon på maskiner og utstyr og relevant erfaring».  

 

HM leverte dokumentasjon, herunder opsjonsavtale om kjøp av blant annet en «5 Kubikk 

snøskuffe» og en «Is river skjær 3 meter» med Dagenborg Maskin AS og opsjonsavtale om 

kjøp av diagonalplog med Gratangen Mekaniske Industri AS. Disse var datert 24. oktober 

2017. Senere ble det også fremlagt forpliktelseserklæringer fra Dagenborg Maskin AS og 

Gratangen Mekaniske Industri AS, datert 11. oktober 2017.  

 

Ved tildelingsbeslutning datert 7. november 2017 ble SPA tildelt kontrakten, og de to 

andre leverandørene avvist. HM ble avvist med den begrunnelse at kvalifikasjonskravene 

ikke var oppfylt på tilbudstidspunktet. Kommunen viste til at HM ikke disponerte over det 

nødvendige utstyret på tilbudstidspunktet og at opsjonsavtalene var datert etter 

tilbudstidspunktet. 

 

Dagen etter påklaget HM denne avgjørelsen. Kommunen oppretthold avvisningen i brev 

datert 10. november 2017. 

 

Det ble begjærte midlertidig forføyning i saken av HM 14. november 2017. Nord-Troms 

tingrett ga HM medhold i sin påstand ved kjennelse 22. desember 2017. Kjennelsen har 

følgende slutning:  

 

« 1. Skjervøy kommune forbys å inngå kontrakt med Skjervøy Park og 

Anleggsservice AS i anbudskonkurranse om rammeavtale for vintervedlikehold av 

kommunale veier på Skjervøy inntil saken om tildelingens lovlighet er rettskraftig 

avgjort. 

 

2. Skjervøy kommune pålegges å betale Hofstad Maskin AS sakskostnader med kr 
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187 785 - hundreogåttisyvtusensyvhundreogåttifem - kroner. Oppfyllesesfristen er 2 

- to - uker fra forkynnelsen.» 

 

Kommunen omgjorde deretter 18. januar 2018 tildelingsbeslutningen fra 7. november 2017 

i tråd med kjennelsen, slik at HM ble tildelt kontrakt. Det vises til kommunens 

begrunnelse:  

 

«Hofsøy Mekaniske AS begjærte midlertidig forføyning. Retten avsa 22.12.2017 

kjennelse, hvor det ble fastslått at kontrakten skulle vært tildelt Hofsøy Mekaniske 

AS. Kommunen tar rettens avgjørelse til etterretning, og informerer herved om at 

tildelingen av 07.11.17 annulleres. 

  

Kommunen tildeler kontrakten for rode 1 til Hofsøy Mekaniske AS, som altså hadde 

laveste pristilbud, i overensstemmelse med rettens konklusjon.» 

 

SPA begjærte midlertidig forføyning 20. februar 2018.  

 

Saken ble klaget til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) av både SPA og HM.  

Klagenemnda valgte å forene sakene til felles behandling. KOFA avsa avgjørelse 2. mars 

2018, med slik konklusjon: «Skjervøy kommune har brutt regelverket for offentlige 

anskaffelser ved å omgjøre en lovlig tildelingsbeslutning.» 

 

Etter begjæring fra SPA, noe verken kommunen eller HM motsatte seg, besluttet Nord-

Troms tingrett 20. mars 2018 samtidig pådømmelse av hovedkravet i saken.  

 

HM ble etter å ha erklært partshjelp for Skjervøy kommune 9. april 2018 gitt status som 

partshjelper i saken. HM begjærte senere partsinntreden, som ved rettens beslutning 12. 

juni 2018 og 18. juni 2018 ikke ble tatt til følge. Beslutningen ble anket til lagmannsretten, 

som forkastet anken.  

 

Rettsmøte ble gjennomført 22. juni og 25.-27. juni 2018. Det ble avgitt 2 partsforklaringer, 

11 vitneforklaringer og ellers slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken.   

 

SPA har i hovedsak gjort gjeldende  

 

Omgjøringsbeslutning datert 18. januar 2018 der saksøkte tildeler kontrakten til HM er 

ulovlig, og således i strid med forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 25-1 (4). 

Omgjøringen er ulovlig fordi HM skulle vært avvist fra konkurransen på grunn av 

manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, jf. FOA § 24-2 (1) a).  

 

Prinsipalt anføres det at HM skal avvises som følge av at HM ikke disponerte 
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over nødvendig utstyr og kjøretøy på tilbudstidspunktet. Saksøkte la til grunn i 

konkurransegrunnlaget at tilbyderne måtte ha rådighet over nødvendig utstyr på 

tilbudstidspunktet 15. oktober 2017. HM leverte ikke gyldige opsjonsavtaler på 

tilbudstidspunktet, og må avvises på dette grunnlag. Kommunen har gjort en forsvarlig, 

saklig og rimelig vurdering.  

 

Subsidiært anføres det at HM uansett ikke har levert inn eget ESPD-skjema for de 

virksomheter som HM støtter seg på kapasiteten til for oppfyllelse av krav til utstyr og 

kjøretøy, og heller ikke forpliktelseserklæringer innenfor fristen. HM har levert inn diverse 

dokumentasjon i forbindelse med klagerundene. Det anføres at dokumentasjon som er 

levert inn i forbindelse med klagerunder, det vil si etter fristen for innsendelse av 

dokumentasjon 25. oktober 2017, må ses helt bort fra. 

 

Atter subsidiært anføres det at HM skal avvises som følge av at HM ikke har 

tilstrekkelig med erfaring av brøytetjenester siste tre år og heller ikke mannskap med 

relevant erfaring. 

 

Til HM og kommunens anførsel om at SPA må avvises fra konkurransen, vises det til at 

kommunen mangler rettslig interesse i å få prøvd dette spørsmålet, fordi det ikke har 

betydning for om beslutningen om omgjæringen av tildeling av kontrakt til HM datert 18. 

januar 2018 var lovlig eller ikke. Videre vises det til at kommunen uansett ikke kan bringe 

spørsmål om avvisning av SPA inn i saken fordi vedtaket 7. november 2017 står seg inntil 

det eventuelt omgjøres ved at konkurransen avlyses. Kommunen kan ikke fremme en 

påstand som kun har betydning i relasjon til et vedtak som enda ikke er truffet. I alle 

tilfeller er SPA kvalifisert. Kommunens vurdering av om SPA er kvalifisert 7. november er 

lovlig og kommunen har gjort en forsvarlig, saklig og rimelig vurdering.  

 

Vilkårene for å pådømme midlertidig forføyning er oppfylt. Omgjæringen av tildeling av 

kontrakt til HM datert 18. januar 2018 er ulovlig og saksøker har dermed sannsynliggjort 

hovedkrav. Kravet til sikringsgrunn og forholdsmessighet er ikke bestridt av kommunen, 

og uansett oppfylt.  

 

Vilkårene for at kommunen dømmes til å erstatte alle omkostninger SPA har lidt som følge 

av brudd på forskriften i denne anbudsrunden er også oppfylt.  

 

SPAs påstand 

 

I sak om midlertidig forføyning:  

 

1. Skjervøy kommune forbys å inngå kontrakt med Hofsøy Mekaniske AS  

inntil rettskraftig dom foreligger som avgjør lovligheten av tildelingsbeslutningen 

datert 18. januar 2018.  
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2. Skjervøy kommune og Hofsøy Mekaniske AS tilpliktes in solidum å betale 

Skjervøy park og anleggsservice AS saksomkostninger 

 

I hovedsak: 

 

1. Skjervøy kommunes tildelingsbeslutning 18. januar 2018 der Hofsøy Mekaniske 

AS tildeles kontrakten for vintervedlikehold i Skjervøy kommune er ulovlig og 

settes til side  

2. Skjervøy kommune og Hofsøy Mekaniske AS tilpliktes in solidum å betale 

Skjervøy park og anleggsservice AS saksomkostninger 

3. Skjervøy kommune dømmes til å erstatte alle omkostninger Skjervøy Park og 

anleggsservice AS har lidt som følge av brudd på forskriften i denne anbudsrunden 

fastsatt etter rettens skjønn 

 

Kommunen og HM har i hovedsak gjort gjeldende  

 

Det anføres at kommunen hadde rett til å omgjøre tildelingsbeslutningen da det etter var i 

strid med forskriften å avvise HM fra konkurransen. HM oppfylte kvalifikasjonskravene i 

konkurransegrunnlaget og hadde krav på tildeling av kontrakt som tilbyder med lavest pris.  

 

Prinsipalt anføres det at kommunen hadde lagt til grunn en objektivt sett feil forståelse av 

konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskriterier. Formuleringene i konkurransegrunnlaget 

må vurderes opp mot grunnleggende bestemmelser i lov om offentlig anskaffelse og 

påbudet om at disse skal håndheves under hensyn til gjennomsiktlighet, likebehandling, 

forutberegnelighet og effektiv konkurranse.  

 

Subsidiært anføres det at det forelå sikkerhet for leveranse av diagonalplog og isskjær også 

på tilbudstidspunktet, slik at HM på tilbudstidspunktet oppfylte kravet til opsjon.  

 

Det gjøres videre gjeldende at HM tilfredsstiller kvalifikasjonskravene i konkurransen i 

henhold til kapasitet og erfaring. Denne vurderingen tilligger kommunen og er en 

skjønnsmessig vurdering som retten ikke kan overprøve.  

 

Det anføres at SPA skulle vært avvist fra konkurransen som følge av at SPA ikke leverte 

ESPD-skjema for tilbudt personell som skulle delta i utførelsen av kontraktsarbeidet under 

eget firma. Kommunen har ikke vurdert dette under tilbudsevalueringen. Kommunen 

bestrider at denne mangel på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene her kunne repareres i 

etterhånd.  

 

Det bestrides at SPA har hovedkrav som kan gi grunnlag for begjæring om midlertidig 

forføyning.  
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Dersom kommunen i samsvar med sin påstand frifinnes for SPAs hovedkrav, og begjæring 

om midlertidig forføyning likevel ikke bortfaller, anføres det at begjæringen ikke tas til 

følge fordi saksøkers hovedkrav ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort. Subsidiært anføres at 

den bortfaller fordi en avveining av partenes interesser tilsier at saksøktes behov for å få 

gjennomført kontraktsinngåelsen berettiger et slikt resultat. Saksøkers interesser må under 

nevnte forutsetning være tilstrekkelig ivaretatt gjennom hans adgang til 

erstatningssøksmål. 

 

For det tilfelle at tingretten i sin dom gir saksøkeren medhold i sine hovedkrav, har 

kommunen ikke innsigelser til at begjæringen tas til følge. 

 

Det bestrides at Skjervøy kommune skal dømmes til å betale erstatning. Det anføres at 

erstatningskravet er for sent fremsatt, jf. tvl. § 9-10 (1), jf. § 9-16.  

 

Kommunens påstand 

 

1. Hovedkravet: Saksøkte frifinnes og tilkjennes saksomkostninger. 

2. Begjæring om midlertidig forføyning: Begjæringen tas ikke til følge og saksøkte 

tilkjennes saksomkostninger. 

 

HMs påstand  

 

I sak om midlertidig forføyning:  

 

1. Skjervøy kommune frifinnes.  

2. Hofsøy Mekaniske AS tilkjennes sakens omkostninger 

 

I hovedsak: 

 

1. Skjervøy kommune frifinnes 

2. Hofsøy Mekaniske AS tilkjennes sakens omkostninger 
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Rettens vurdering 

 

Lovligheten av tildelingsbeslutningen 

 

Det sentrale spørsmålet i saken, både i hovedsaken og hovedkravet i sak om midlertidig 

forføyning, er om tildelingsbeslutningen 18. januar er ulovlig og skal settes til side. Retten 

tar derfor først stilling til dette spørsmålet.  

 

Det følger av FOA § 25-1 fjerde ledd at dersom oppdragsgiver finner at beslutning om valg 

av leverandør er i strid med forskriften, kan denne tildelingsbeslutningen omgjøres frem til 

kontrakten er inngått.  

 

Kommunen avviste HM og tildelte kontrakten til SPA 7. november 2017. Deretter 

omgjorde kommunen tildelingen 18. januar 2018, slik at HM ble tildelt kontrakten som 

tilbyder med lavest pris. Avgjørende for om kommunen kunne omgjøre tildelingen er 

derfor om avvisningsvedtaket av 7. november 2017 er i strid med forskriften.  

 

Etter FOA § 24-2 første ledd bokstav a skal oppdragsgiver avvise en leverandør som ikke 

oppfyller kvalifikasjonskravene. Bestemmelsen innebærer at kommunen har en plikt til å 

avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene.  

 

Oppdragsgivers krav til tilbyders kvalifikasjoner er omfattet av oppdragsgivers 

innkjøpsfaglige skjønn, jf. FOA § 16-1 (1). Rettens adgang til å prøve oppdragsgivers 

innkjøpsfaglige skjønn er begrenset til de tilfeller hvor skjønnet fremstår som vilkårlig, 

sterkt urimelig eller i strid med kravene i anskaffelsesloven § 4 om forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, jf. blant annet Rt. 2007 s. 1783.  

 

Kommunen begrunnet avvisningen av HM med at kvalifikasjonskravene ikke var oppfylt 

på tilbudstidspunktet. Det gjengis fra avvisningsvedtaket av 7. november 2017:  

 

Det kreves at leverandøren er kvalifisert på tilbudstidspunktet, slik at han disponerer 

over utstyret på dette tidspunktet, herunder en diagonalplog. Hofsøy Mekaniske AS 

har imidlertid etter tilbudsfristen mottatt et tilbud på opsjonsavtale fra GMI AS, som 

gjelder diagonalplog. Tilbudet er datert 24.10.2017. Hofsøy Mekaniske AS hadde 

derfor ikke mottatt et tilbud om å disponere over en diagonalplog før denne datoen.  

 

Det er lagt til grunn i praksis fra KOFA at en tilbyder skal avvises dersom 

kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt på tilbudstidspunktet. Det vises til avgjørelsen som 

gjelder denne saken i 2018/30 av 2. mars 2018, hvor det gjengis fra premiss (51):  

 

Som klagenemnda har lagt til grunn i tidligere avgjørelser, er hovedregelen at 

kvalifikasjonskravene bedømmes på bakgrunn av de kvalifikasjonene som 
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leverandørene har dokumentert at foreligger på søknads- eller tilbudstidspunktet. Se 

i denne retning klagenemndas avgjørelse i sak 2009/283 avsnitt 26 med videre 

henvisninger. Noen kvalifikasjonskrav er utformet slik at de legger opp til en senere 

oppfyllelse, men slik forstår ikke klagenemnda kvalifikasjonskravet i denne saken. 

Tvert imot er det naturlig å lese kvalifikasjonskravet slik at også der hvor 

leverandøren baserer seg på en avtale om kjøp, leie eller leasing, må denne foreligge 

på tilbudstidspunktet. Lest i sammenheng er det derfor ikke grunnlag for å lese 

kvalifikasjonskravet i vår sak slik at det gir leverandørene en berettiget forventing 

om at kvalifikasjonskravet kunne oppfylles senere.  

 

I konkurransegrunnlagets punkt 3.5 ble det stilt krav til utstyr tilbyder måtte disponere, 

som ble angitt til å være traktor eller lastebil, diagonalplog, isskjær, klappvingeskuffe og 

ca. 5 kbm. snøskuffe. Under samme punkt i konkurransegrunnlaget står det at «Utstyr og 

kjøretøy skal enten være eid av tilbyder på tilbudstidspunktet, eller fremlegge 

opsjonsavtale på kjøp, leie eller leasing, samt finansieringsbevis. Før kontraktssignering 

skal i så fall avtalene være signert, og fremlegges for kommunen.»  

 

Tilbudsfristen var 15. oktober 2017, og frist for innlevering av dokumentasjon var 25. 

oktober 2017. HM har ikke eid diagonalplog, isskjær eller snøskuffe som beskrevet i 

konkurransegrunnlaget, men har fremlagt opsjonsavtale på kjøp av dette utstyret. 

Opsjonsavtalen som gjaldt diagonalplog, isskjær, og snøskuffe var datert 24. oktober 2017, 

altså etter utløp av tilbudsfristen.  

 

Retten mener som KOFA, at kvalifikasjonskravet ved alternativene at tilbyder enten må 

være eier av utstyret det er stilt krav om, eller at det må fremlegges opsjonsavtale på kjøp, 

leie eller leasing av slikt utstyr, etter en naturlig forståelse må ses i sammenheng og derfor 

begge være oppfylt på tilbudstidspunktet. Det er i samsvar med praksis at 

kvalifikasjonskravet må være oppfylt på tilbudstidspunktet, som vist til ovenfor. At 

kommunen har lagt til grunn en slik forståelse av ble også forklart av kommunens 

advokater Lise Schøyen og Robert Myhre, som bistod kommunen i anbudskonkurransen, 

og det fremgår av notat advokatene utarbeidet i forbindelse med avvisningsvedtaket den 7. 

november 2017 hvor tilbyderne ble vurdert opp mot konkurransegrunnlaget.  

 

Det er vist til av HM og kommunen at kravet til dokumentasjon må sees i sammenheng 

med kvalifikasjonskravet, slik at ordlyden og forholdsmessigheten tilsier at opsjonsavtaler 

kunne inngis etter tilbudsfristen. Kvalifikasjonskravet må tolkes i lys av 

dokumentasjonskravet, jf. blant annet i KOFA sin avgjørelse i sak 2009/11. Det gjentas 

ikke under dokumentasjonskravet at det skal fremlegges opsjonsavtale.  Likevel fremgår 

det eksplisitt av kapasitetskravet at det skal fremlegges opsjonsavtale på kjøp, leie eller 

leasing, og som vist til knytter dette seg til tilbudstidspunktet. Retten mener at 

kvalifikasjonskravet og dokumentasjonskravet sett i sammenheng heller ikke gir 

leverandøren en berettiget forventing om at opsjonsavtalene kunne oppfylles på et senere 
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tidspunkt, og at en slik forståelse ikke er i strid med klarhetskravet. En slik forståelse 

støttes dessuten av systembetraktninger og hensynet til likebehandling av leverandører, 

blant annet ved at det kreves innlevering av eget ESPD-skjema for tilbydere som skal støtte 

seg på kapasiteten til andre virksomheter, jf. konkurransegrunnlagets punkt 3.8 og FOA § 

17-1 (6).  

 

Til anførselen om at HM uansett oppfylte kravet til opsjon ved at det forelå sikkerhet for 

leveransen, mener retten at det ikke kan være av betydning at det senere ble sendt inn 

dokumentasjon, og heller ikke at kommunen ber om oppdatert dokumentasjon, ettersom 

HM ikke hadde dokumentert gyldige opsjonsavtaler på det nødvendige utstyret på 

tilbudstidspunktet.  

 

Det er også vist til at kravene som ble stilt ved en spesifisert liste over utstyr er i strid med 

forholdsmessighetsprinsippet. Advokat Myhre og teknisk sjef i Skjervøy kommune Kjell-

Ove Lehne forklarte at listen ble utformet med bakgrunn i hvilke type utstyr som tidligere 

var brukt og at det ble vurdert som ønskelig med en slik spesifikk liste. Retten mener det 

ikke er grunnlag for å konstatere at kommunen ved å stille slike spesifikke krav til utstyr i 

kraft av sin skjønnsutøvelse har handlet i strid med forholdsmessighetsprinsippet.  

 

Retten finner etter dette at kommunens avvisning av HM fra konkurransen den 7. 

november 2017 ikke er vilkårlig, kvalifisert urimelig eller på annen måte i strid med de 

grunnleggende kravene i lovens § 4. Kommunen har dermed ikke handlet i strid med 

forskriften da de avviste HM fra konkurranse, og retten tar ikke stilling til de subsidiære 

anførslene om avvisning.  

 

Ettersom retten har funnet at kommunen handlet lovlig da HM ble avvist fra konkurransen 

7. november 2017, hadde ikke kommunen anledning til å omgjøre avvisningen av HM ved 

omgjøring av tildelingen 18. januar 2018.  

  

Konklusjonen er at tildelingsbeslutningen 18. januar 2018 er ulovlig og skal settes til side. 

 

Avvisning av SPA 

 

Kommunen og HM har anført at SPA skulle vært avvist fra konkurransen på grunn av 

manglende innlevering av ESPD-skjema. Retten mener at dette spørsmålet ikke er av 

betydning for spørsmålet om lovligheten av tildelingsbeslutningen 18. januar 2018, som 

denne saken gjelder. Retten viser også til at SPA uansett omfattes av tvistelovens krav til 

partstilknytning i sak mot kommunen, ettersom de har deltatt i konkurransen, jf. Marianne 

Dragsten, Offentlig anskaffelser, 2013, side 852 med videre henvisninger. Retten tar derfor 

ikke stilling til om SPA skulle vært avist fra konkurransen.   

 

Midlertidig forføyning  
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For at en begjæring om midlertidig forføyning skal kunne tas til følge, må saksøkeren 

sannsynliggjøre så vel krav som sikringsgrunn, jf. tvisteloven § 34-2. 

 

Ettersom retten ovenfor har konkludert med at tildelingsbeslutningen til HM den 18. januar 

2018 er ulovlig og skal settes til side, finner retten at SPA har sannsynliggjort krav i saken.  

 

De øvrige vilkårene ikke er bestridt av kommunen for det tilfellet at SPA gis medhold i 

hovedkravet. Retten går derfor ikke inn på en nærmere drøftelse av disse, og legger til 

grunn at vilkårene er innfridd.  

 

Begjæringen om midlertidig forføyning blir etter dette å ta til følge.  

 

Sakskostnader og krav på erstatning for omkostninger  

 

Retten tar først stilling til SPAs påstand punkt 3 i hovedsaken, som gjelder erstatning for 

alle omkostninger Skjervøy Park og anleggsservice AS har lidt som følge av brudd på 

forskriften i denne anbudsrunden fastsatt etter rettens skjønn. 

 

Kommunen begjærte ved prosesskriv 19. juni 2018 og senere under rettsmøte at påstanden 

ikke skal tillates fremmet og anfører at erstatningskravet er for sent fremsatt og ikke 

tilstrekkelig opplyst for å kunne pådømmes, jf. tvl. § 9-10 (1), jf. § 9-16.  

 

SPAs påstanden punkt 3 i hovedsaken ble fremsatt første gang i sluttinnlegget til SPA 18. 

juni 2018.  Retten er enig med kommunen at denne påstanden kom svært kort tid forut for 

hovedforhandling som startet 22. juni 2018, selv om den ble fremsatt i sluttinnlegget. 

Kommunen hadde verken sett dokumentasjon i forbindelse med erstatningskravet eller hatt 

tid til å forberede seg på dette erstatningskravet tidligere. Av hensyn til kontradiksjon for 

motparten, finner derfor retten at saksøkers påstand punkt 3 skal avskjæres jf. tvisteloven § 

9-16.   

 

Retten tar deretter stilling til sakskostnadsspørsmålet, som behandles samlet for både 

begjæringen om midlertidig forføyning og dommen for hovedkravet.  

 

SPA har vunnet saken, og har derfor krav på erstatning for sine sakskostnader fra 

motparten, jf. tvisteloven § 20-2 første og annet ledd.  

 

Etter tvisteloven § 20-1 tredje ledd gjelder reglene om krav på erstatning for sakskostnader 

tilsvarende for partshjelpere. HM har vist til at kommunen må belastes saksomkostningene 

i saken på grunn av deres håndtering av saken.  
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Det følger av tvisteloven § 20-2 tredje ledd at motparten helt eller delvis kan fritas for 

erstatningsansvar hvis tungtveiende grunner gjør det rimelig. Bestemmelsen er en 

lempningsregel, hvor tapende part helt eller delvis kan fritas for å erstatte den vinnende 

parts sakskostnader, og annet punktum viser alternativer som særlig kan vektlegges i denne 

vurderingen. Retten mener det ikke foreligger slike tungtveiende grunner for at kommunen 

eller HM fritas fra å erstatte SPAs sakskostnader, og viser til at det derimot er kommunens 

saksbehandling som har gjort det nødvendig for SPA å prøve saken rettslig.  

 

Tvisteloven § 20-4 er en bestemmelse som gjelder sakskostnader uavhengig av utfallet. 

Bestemmelsen er en unntaksregel hvor tapende part kan tilkjennes sakskostnader. Retten 

mener ikke unntakene i bokstav a til c er aktuelle, slik at kommunen eller HM kan kreve 

sakskostnader.  

 

Etter tvisteloven § 20-5 første ledd er det bare nødvendige sakskostnader ved saken som 

kan kreves dekket. Bestemmelsen viser til at det bare er nødvendige kostnader som 

relaterer seg til forberedelse og gjennomføring av selve rettssaken som kan kreves dekket. 

SPA og HM har protestert på kostnadsoppgaven til advokat Karlstrøm, som de mener er 

for høy. Advokat Karlstrøm har krevd dekket sakskostnader på totalt kr 888 182 eksklusiv 

merverdiavgift. Det fremgår av kostnadsoppgaven hva kostnadene knytter seg til, og retten 

vil i det følgende se nærmere på de ulike postene.  

 

Det kreves dekket sakskostnader for arbeid fra årsskifte til KOFA-klagen i medhold av lov 

om offentlig anskaffelser § 10 på til sammen kr 87 650. Som vist ovenfor skal SPAs 

påstand punkt 3 avskjæres. Ettersom kostnadene knytter seg til juridisk rådgivning og 

arbeid frem til KOFA-klagen mener retten at dette arbeidet ikke er nødvendige kostnader i 

forbindelse med denne rettssaken.  

 

For arbeid frem til inngivelse av stevning/tilsvar medregnet klage til KOFA og forutgående 

forberedelse som har kommet saken til nytte kreves dekket kr 113 750. Retten mener at 

også dette er kostnader forut i tid for saken, og at man ut fra timeantallet i saken for øvrig 

sammenlignet med motpartenes timeantall, ikke kan konstatere at dette er kostnader som 

kan kreves dekket ved at de ellers er nødvendige i forbindelse med rettssaken.  

 

For arbeid frem til hovedforhandling fra inngivelse av midlertidig forføyning og stevning 

kreves det dekket kr 516 862, og det er opplyst at det er medgått 178,50 timer. For arbeid 

tilknyttet hovedforhandling og etterarbeid er kostnadene oppgitt til kr 141 275, og det er 

opplyst at det er medgått 49 timer. Rettsgebyr for fire dager med rettsmøte er oppgitt til kr 

18 645, og det kreves dekket diverse utgifter, herunder tele, kopiering utdrag, porto med 

mer, på kr 10 000. Retten mener at disse utgiftene, på totalt kr 686 782, må anses som 

rimelige og nødvendige sakskostnader ved saken som kan kreves dekket. Om timeantallet 

vises det til at SPA er saksøker, og at det ellers fremstår som rimelig sammenlignet med de 

øvrige prosessfullmektigene sitt arbeid i saken, og det vises ellers til sakens omfang. 
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Videre er det fremmet krav om erstatning for sakskostnader for Roy Waage, som er daglig 

leder og partsrepresentant for SPA. Kravet som er fremmet er på kr 56 400, for 141 timer. 

Det følger av tvisteloven § 20-5 første ledd tredje punktum at parten kan kreve rimelig 

godgjøring for eget arbeid med saken når det har vært særlig omfattende. Etter 

bestemmelsen må arbeidet i tilfellet ha vært spesielt omfattende, og hovedregelen er at 

arbeid nedlagt i egen sak som part ikke gir grunnlag for krav på sakskostnader, jf. blant 

annet Rt. 2004 side 1756. Retten kan ikke se at Waages arbeid i saken har vært av så 

omfattende karakter at det er grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen om at partene 

må påregne å bruke i tid på sine saker, og det vises til at timeantallet som er brukt i saken 

ikke kan regnes som spesielt omfattende. Retten finner dermed at Waage ikke får dekket 

disse kostandene det er vist til som en del av sakens omkostninger. 

 

Sakskostnadene som tilkjennes på kr 686 782 inkluderer ikke merverdiavgift, da den som 

får tilkjent sakskostnader driver næring med avgiftsplikt og kan føre merverdiavgiften til 

fradrag i sitt avgiftsregnskap.  

 

SLUTNING 

 

I sak om midlertidig forføyning:  

 

Skjervøy kommune forbys å inngå kontrakt med Hofsøy Mekaniske AS inntil rettskraftig 

dom foreligger som avgjør lovligheten av tildelingsbeslutningen datert 18. januar 2018.  

 

I hovedsaken:  

 

Skjervøy kommunes tildelingsbeslutning 18. januar 2018 der Hofsøy Mekaniske AS 

tildeles kontrakt for vintervedlikehold i Skjervøy kommune er ulovlig og settes til side.  

 

For begge:  

 

Skjervøy kommune og Hofsøy Mekaniske AS dømmes in solidum til å betale Skjervøy 

park og anleggsservice AS saksomkostninger med til sammen kr 686 782 – 

sekshundreogåttisekstusensyvhundreogåttito – eksklusiv merverdiavgift innen 14 dager fra 

dommens forkynnelse.  
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Retten hevet 

 

 

 

 

  Anne Marit Holmen   

 

 

 

 

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  


