
RETTSLIG BEHANDLING AV KONTRAKT FOR ALLAKTIVITETSHUS PÅ FAUSKE 
 
 
Som kjent har Fauske kommune avholdt en konkurranse om totalentreprise for bygging av 
Allaktivitetshus i Fauske. Konkurransen er gjennomført etter regelverket om offentlige anskaffelser 
og Fauske kommune har hatt juridisk og teknisk bistand gjennom hele konkurransen.
 
Fauskebygg AS innleverte det beste tilbudet og ble derfor kåret til vinneren av konkurransen. 
Saken ble behandlet av kommunestyret 27 august og det ble bestemt at det skulle inngås kontrakt 
med Fauskebygg AS. 

Skanska Norge AS mener at de skulle ha vunnet konkurransen fordi tilbudet til Fauskebygg AS 
skulle vært avvist. Skanska Norge AS begrunner dette med at Fauskebygg AS har tegnet 
bygningen litt utenfor tiltaksgrensen i den foreslåtte reguleringsplanen. 

Skanska Norge AS har valgt å bringe saken inn for Salten tingrett gjennom en begjæring om 
midlertidig forføyning og kommunen har fått frist til 16. september 2015 med å komme med 
bemerkninger til denne. Skanska Norge AS vil forsøke å få retten til å stanse at kommunen inngår 
kontrakt med Fauskebygg AS.

Fauske kommune arbeider nå med et tilsvar til Salten Tingrett og vil bli representert av advokat 
Esther Lindalen R. Garder i selskapet Innkjøpsservice Advokatfirma AS, men vil på dette tidspunkt 
angi følgende:

Fauske kommune mener det ikke foreligger en plikt til å avvise Fauskebygg AS blant annet fordi 
kommunen i konkurransedokumentene har gitt opplysninger om at mindre avvik fra slike rammer 
ikke vil medføre en plikt til avvisning. Det er også lagt vekt på at de helt minimale avvikene i 
tilbudet til Fauskebygg AS ikke vil ha noen praktiske eller økonomiske konsekvenser for 
kommunen. For det andre har kommunen påpekt at det ikke foreligger noen automatikk i at Fauske 
kommune vil inngå kontrakt med Skanska Norge AS dersom tilbudet til Fauskebygg AS avvises. 
Tilbudet fra Skanska Norge AS har en betydelig høyere kostnad enn tilbudet til Fauskebygg og 
ligger langt over budsjett. Det er derfor lite trolig at den tilbudte løsningen fra Skanska ville blitt 
godkjent av kommunen.
 
Fauske kommune fastholder at Fauskebygg AS er den rettmessige vinneren av konkurransen og 
kommunen ønsker derfor å inngå kontrakt med Fauskebygg AS. Fauske kommune har også 
varslet erstatningskrav mot Skanska Norge AS for eventuelle tap som kommunen lider fordi 
kontraktsinngåelsen forsinkes som følge av at Skanska Norge AS har valgt å ta saken inn for 
retten. Saken er pr. i dag ikke berammet, men Fauske kommune regner med at det vil bli avholdt 
muntlige forhandlinger i løpet av en til to måneder og at retten deretter vil treffe en avgjørelse i 
løpet av et par tre uker.
 

Privat til red:

Henvendelser i saken rettes til ordfører Siv Anita Brekke (917 15 179) eller advokat Esther 
Lindalen R. Garder (934 01 211)

Vedlegg
Dokumenter fra Salten Tingrett
Tilsvar til Skanska AS fra Fauske kommune (etter deres første klage til kommunen)
 
 


