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1. INNLEDNING

Bakgrunnen for saken er anbudskonkurranse for kontrakt om prosjektering og bygging
av allaktivitetshus i Fauske kommune, som Fauske kommune har gjennomført.

Skanska Norge AS ("Skanska") var en av tre tilbydere som innga tilbud på oppdraget.
Fauskebygg AS ("Fauskebygg") ble innstilt som nr. 1, mens Skanska ble innstilt som nr.
2 i konkurransen.

Etter Skanskas syn skulle tilbudet fra Fauskebygg vært avvist og tildelingen må derfor
settes til side. Skanska, som er innstilt som nr. 2, skal da tildeles kontrakten.

Skanska begjærer på denne bakgrunn midlertidig forføyning mot Fauske kommunes
kontraktsinngåelse med Fauskebygg etter lov om offentlige anskaffelser ("LOA") § 9.

Fauske kommune har varslet at kontrakt vil bli inngått så raskt som mulig etter
karensperiodens utløp. Dette innebærer at kommunen vil kunne inngå kontrakt allerede
fredag 4. september 2015. Vi ber derfor retten om å sørge for at begjæringen blir forkynt
for Fauske kommune så raskt som mulig. Forkynning sikrer at kommunens adgang til å
inngå kontrakt suspenderes frem til retten har tatt stilling til begjæringen om midlertidig
forføyning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser ("FOA") § 22-3a.

2. SAKSØKERS HOVEDSYN

Det følger av FOA § 20-13 første ledd litra e) at oppdragsgiver plikter å avvise tilbud som
inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen i kunngjøringen eller
konkurransegrunnlaget. Avvik som ikke er vesentlige skal prises, og hensyntas i
evalueringen.

FOA § 20-13 første ledd litra f) fastlegger at oppdragsgiver også plikter å avvise tilbud
når "det på grunn av avvik, forbehold [...] eller lignende i en anbudskonkurranse kan
medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene".

Etter Skanskas syn skulle Fauskebyggs tilbud vært avvist på grunn av vesentlig avvik,
alternativt på grunn av relativ bedømmelsestvil.

Fauskebyggs tilbud inneholder et vesentlig avvik fra konkurransegrunnlagets krav til
prosjektering og bygging i samsvar med reguleringsplanen. Fauskebyggs tilbudte løsning
avviker henholdsvis ca 2,2 og 5,2 meter i sørvestre og nordvestre hjørne av
formålsgrensen på reguleringsplanen. Fauske kommune har ved evalueringen av tilbudet
lagt til grunn at dette avviket er uten praktisk og økonomisk betydning ettersom
plasseringen av bygget "enkelt kan tilpasses i eventuell videre utvikling av prosjektet".

Saksøker er ikke enig i dette. Det er klart at avviket i Fauskebyggs tilbud er til hinder for
at det tilbudte prosjektet kan gjennomføres. At det er behov for endringer av tilbudet,
eller søknad om dispensasjon tilsier alene at avviket er vesentlig. Videre er det klart at
avviket potensielt har gitt Fauskebygg et konkurransefortrinn. Også dette forholdet tilsier
at avviket er vesentlig.

Under enhver omstendighet er det ikke mulig å vurdere Fauskebyggs tilbud opp mot de
andre tilbudene så lenge Fauskebyggs tilbud legger til grunn bygging utenfor
tiltaksgrensen.

Både bestemmelsen om vesentlig avvik og relativ bedømmelsestvil innebærer at Fauske
kommune er forpliktet til å avvise Fauskebyggs tilbud.

Dersom Fauskebygg var blitt avvist skulle Skanska ha blitt tildelt kontrakten.

Hovedkravet er derfor sannsynliggjort, og det foreligger også sikringsgrunn.
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3. SAKENS FAKTISKE SIDE

Den 8. april 2015 kunngjorde Fauske kommune anbudskonkurranse om kontrakt knyttet
til prosjektering og bygging av et allaktivitetshus i kommunen. Tre entreprenører var
prekvalifisert til å inngi tilbud, Fauske Bygg, Hent AS og Skanska

Bilag 1: Konkurransegrunnlag del 1-0, 2-3, 2-4 og 2-16.

Kontrakten har en verdi som overstiger terskelverdiene i FOA § 2-2 (a) og konkurransen
er derfor gjennomført i tråd med FOA del I og del III. Konkurransen ble videre
gjennomført som en begrenset anbudskonkurranse uten åpning for forhandling.

Av konkurransegrunnlaget del 1-0 punkt 7 fremgår at tildeling av kontrakt skal skje på
bakgrunn av en vurdering av hva som er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, der
tildelingskriteriet pris teller 50%, "bygningsmessige gode løsninger i henhold til
konkurransegrunnlaget" teller 40% mens oppgaveforståelse/gjennomføringsplan teller
10%.

I konkurransegrunnlaget del 2-16 punkt B.3.2 fremgår at planprosess og detaljregulering
for formålet er igangsatt og at ny reguleringsplan med bestemmelser er forventet å
foreligge ila februar/mars 2015 og at dette "vil bli vedlagt konkurransegrunnlaget når det
sendes ut".

Tilsvarende om reguleringsplanen fremgår av konkurransegrunnlaget del 2-4 punkt 0.5:

"Forslaget til ny plan skal være ferdig medio mars 2015, og vedlegges
konkurransegrunnlaget. Forslaget legges til grunn for løsninger og tilbud. Endelig
vedtatt reguleringsplan antas å foreligge i løpet av juni 2015 (vår understrekning)."

Bilag 2: Forslag til detaljreguleringsplan datert 10. april 2015.

Viktigheten av at tilbyderne forholdt seg til tiltaksgrensen ble understreket i tilbudsfasen.
Under befaring 30. april 2015 ble det fra Skanskas side stilt spørsmål om utomhus-
arealet. Fauske kommune svarte da at Skanska skulle forholde seg til tiltaksgrensen.

Skanska og Fauskebygg innga tilbud 1. juli 2015.

Bilag 3: Tilbudet til Fauskebygg

Det fremgår av Fauskebygg sitt alternativ at bygget er tegnet utenfor formålsgrensen for
bebyggelse.

Bilag 4: Tilbudet til Skanska

19. august 2015 mottok Skanska varsel om at Fauske kommune har til hensikt å inngå
kontrakt med Fauskebygg som følge av at tilbudet fikk best samlet poengscore. I
evalueringen har Fauskebygg totalt fått 100 poeng, Skanska 86 poeng og Hent 85 poeng.

Bilag 5: Varsel om tildeling datert 19. august 2015.

Ved evalueringen av tildelingskriteriet "bygningsmessige gode løsninger" har Fauskebygg
fått 30 poeng mens Skanska har fått 20 poeng. Ved vurderingen av "Forhold til
foreslått/vedlagt utkast til reguleringsplan" (underpunkt f) har Fauske kommune uttalt:

"Alle prosjektene ligger innenfor reguleringsplanens rammeverk, med unntak av at
FAUSKEBYGG AS har vist en løsning med et mindre avvik fra viste formåls-grense
mot vest. Et avvik på ca. 2,2 meter i sørvestre hjørne, og ca. 5,2 meter i
nordvestre hjørne. Dette avviket vil kunne justeres ved at fremre stolrekke i salen
trekkes ca. 2 meter frem (i samme posisjon som vist i salen hos SKANSKA), samt
ved å øke bredden av salen til 30 i stedet for 29 stoler i bredden. En mindre
dreining av salen mot nord, vil også kunne bidra. Disse endringene kan enkelt
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innpasses i en eventuell videre utvikling av prosjektet, og avviket anses derfor som
uten praktisk og økonomisk betydning."

Tildelingsbeslutningen ble påklaget av Skanska 31. august 2015.

Bilag 6: Klage fra Skanska datert 31. august 2015.

I klagen ba Skanska om en bekreftelse innen 1. september kl. 12.00 på at kontrakt ikke
vil bli signert før fire dager etter at kommunen har besvart Skanskas klage. Fauske
kommune har ikke ønsket å gi slik bekreftelse, og har avvist klagen.

Bilag 7: E-post fra Innkjøpsservice Advokatfirma AS av 1. september 2015

Når klageprosessen ikke har nådd frem, har Skanska ingen annen mulighet enn å
begjære midlertidig forføyning for å forhindre at kontrakt inngås med Fauskebygg.

4. SAKENS RETTSLIGE SIDE

4.1 Avvisningsplikt som følge av vesentlig avvik

Det følger av FOA § 20-13 første ledd litra e) at tilbud som "inneholder vesentlige avvik
fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget" skal avvises.

Det fremgår av konkurransegrunnlaget at det var en absolutt forutsetning at tilbydernes
løsning skulle være i tråd med den vedlagte detaljreguleringsplanen. Dette ble også
bekreftet muntlig på befaringsmøte knyttet til spørsmål i forhold til utomhus-arealet.
Dette underbygger viktigheten av at tilbyderne holder seg innenfor tiltaksgrensen, og
dette må i særdeleshet gjelde selve bygningsmassen.

Til tross for dette har Fauskebygg innlevert et tilbud som avviker ca. 2,2 meter i
sørvestre hjørne, og ca. 5,2 meter i nordvestre hjørne fra tiltaksgrensen.

Det er på det rene at dette representerer et avvik. Dette er bekreftet i tildelingsbrevet fra
Fauske kommune. Skanska anfører at dette avviket også må anses som vesentlig.

Fauskebyggs prosjekt kan ikke gjennomføres uten at det (1) søkes om dispensasjon eller
bruksendring, eller (2) at den tilbudte løsning endres. Det må være en absolutt
forutsetning at det innleverte tilbudet faktisk kan gjennomføres som det legges opp til.
Når dette ikke er tilfelle, må dette i seg selv tilsi at avviket er vesentlig og at kommunen
har avvisningsplikt. Dette er blant annet bekreftet i praksis fra Klagenemnda for
offentlige anskaffelser ("KOFA") i sak 2009/224.

I tillegg vil avvik som medfører fare for eller risiko for konkurransevridning anses som
vesentlige jf. blant annet LA-2007-135920 og LA-2011-100800. Dersom samtlige
tilbydere hadde fått beskjed om at det var adgang til å fravike tiltaksgrensen, vil dette
kunne gitt tilbyderne muligheter for å finne andre gode løsninger utenfor
reguleringsplanens rammer. Dette kan ha påvirket tilbudene til de andre tilbyderne, og
det er således en risiko for at Fauskebyggs avvik medfører en vridning av konkurransen.

Endelig vises det til dom fra Nedre Romerike tingrett av 22. april 2015 hvor
oppdragsgiver ble idømt erstatning for positiv kontraktsinteresse på bakgrunn av at
oppdragsgiver ikke hadde avvist en tilbyder som hadde prosjektert bygging av skole og
barnehage utenfor reguleringsplanen. Avgjørelsen er ikke rettskraftig, men den nevnes
likevel idet sakens faktum har betydelige fellestrekk med foreliggende sak.

Både det forhold at avviket innebærer at Fauskebyggs prosjekt ikke kan gjennomføres
som forutsatt, samt at avviket innebærer en klar risiko for konkurransevridning,
innebærer at avviket må anses som vesentlig og at kommunen er forpliktet til å avvise
tilbudet.
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4.2 Avvisningsplikt som følge av relativ bedømmelsestvil

Skanska anfører at det også foreligger avvisningsplikt etter FOA § 20-13 første ledd litra
f) som følge relativ bedømmelsestvil. Det følger av bestemmelsen at oppdragsgiver har
en plikt til å avvise hvor det på grunn av avvik i en anbudskonkurranse "kan medføre tvil
om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene."

Det følger av KOFA-praksis at bestemmelsen både rammer uklarhet om det foreligger
vesentlig avvik eller ikke og der mangler eller uklarheter i tilbudet gjør evalueringen av
et tildelingskriterium usikker, jf. blant annet avgjørelsene i KOFA 2005/200 og KOFA
2009/7.

Fauskebyggs avvik er ikke er prissatt idet kommunen har lagt til grunn at avviket ikke
har "praktisk og økonomisk betydning" som følge av at det kan foretas justeringer i
Fauskebyggs tilbudte løsning og disse "endringene kan enkelt innpasses i en eventuell
videre utvikling av prosjektet". Saksøker er ikke enig i dette.

Det er klart at et avvik fra reguleringsplanens tiltaksgrense både har en praktisk og
økonomisk betydning. Endring av byggets yttergrense vil nødvendigvis påvirke en lang
rekke andre forhold ved bygget som bæring, statistikk og utforming av tilstøtende rom. I
evalueringen har kommunen redegjort for hvilke tilpasninger kommunen mener kan
gjøres for at Fauskebygg kan holde seg innenfor tiltaksgrensen, samtidig som det vises
til at slike endringer kan innpasses i en videre utvikling av prosjektet. Vi kan ikke se at
kommunens forslag til tilpasninger bygger på opplysninger fra Fauskebyggs tilbud.

Evalueringen innebærer et brudd på kravet til likebehandling og forutberegnelighet jf. de
grunnleggende prinsippene i LOA § 5. Tilbyderne skal evalueres ut i fra det tilbudet som
er inngitt. I dette tilfellet er det klart at Fauskebyggs tilbud inneholder et avvik som vil få
både økonomisk og praktisk betydning idet avviket må avhjelpes for at prosjektet skal
kunne gjennomføres. Det er ikke mulig å sammenligne Fauskebyggs tilbud med de øvrige
tilbudene når Fauskebyggs tilbud er basert på en løsning som ligger utenfor rammene av
reguleringsplanen. Dette innebærer at det foreligger tvil om hvordan Fauskebyggs tilbud
skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene og tilbudet må derfor avvises.

5. NÆRMERE OM VILKÅRENE FOR MIDLERTIDIG FORFØYNING

5.1 Skanska har sannsynliggjort et krav

Det første vilkåret for å beslutte midlertidig forføyning er sannsynliggjøring av et
hovedkrav, jf. tvisteloven § 34-2 (1).

Kravet er sannsynliggjort ved at Fauske kommune har brutt regelverket om offentlige
anskaffelser på en måte som har fått avgjørende betydning for utfallet av konkurransen.
Fauske kommune er forpliktet til å avvise Fauskebygg og en tildeling av kontrakt til
Fauskebygg er derfor i strid med anskaffelsesregelverket. Det vises her til
gjennomgangen i punkt 4 over.

Skanska er innstilt som nummer 2 av 3 i konkurransen og skal tildeles kontrakt dersom
Fauskebygg avvises. Sikringskravet er derfor at Fauskebygg må avvises og
tildelingsbeslutningen omgjøres til fordel for Skanska, jf. LOA § 8.

5.2 Skanska har sannsynliggjort sikringsgrunn

Videre oppstiller tvisteloven § 34-2 (1) et krav om at sikringsgrunn er sannsynliggjort.
Dette innebærer at midlertidig forføyning er nødvendig "fordi forfølgning eller
gjennomføring av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort", jf. tvisteloven § 34-1 (1)
bokstav a.

Dersom Fauske kommune inngår kontrakt med Fauskebygg er Skanskas mulighet til å få
tildelt kontrakten tapt. Det vil dessuten være for sent å bringe saken inn for domstolene
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til prøving etter LOA § 8 (2), hvoretter retten inntil kontrakt er inngått kan "sette til side
beslutninger som er truffet under en anskaffelsesprosedyre når beslutningen er i strid
med bestemmelser i denne lov eller forskriften gitt i medhold av denne loven".

Dette er presisert i LOA § 9 (1) annet punktum, hvor det heter at:

"Mot overtredelser av bestemmelser i eller i medhold av denne lov, kan det ikke
besluttes midlertidig forføyning etter at kontrakt er inngått" (vår understrekning).

Det vises også til Thue/Buan/Røeds kommentarutgave til Lov og forskrift om offentlige
anskaffelser fra 2013 side 97, hvor det i tilknytning til LOA § 9 heter at:

"så lenge oppdragsgiver ikke frivillig aksepterer å avvente kontraktsinngåelse vil
dermed sikringsgrunn i alminnelighet foreligge".

Vilkåret om sikringsgrunn er derfor oppfylt i saken.

53 Forføyning utgjør ikke en uforholdsmessig ulempe eller skade for
Fauske kommune sammenlignet med Skanskas interesse i at forføyning
blir besluttet

Midlertidig forføyning kan ikke besluttes dersom den skade eller ulempe som Fauske
kommune blir påført står i åpenbart misforhold til den interesse Skanska har i at
forføyning blir besluttet, jf. tvisteloven § 34-1 (2).

Det følger av ordlyden "åpenbart misforhold" at det skal mye til for at bestemmelsen
kommer til anvendelse. Når hovedkrav og sikringsgrunn er sannsynliggjort, skal det
normalt besluttes midlertidig forføyning.

Skanska skulle vært tildelt kontrakten, og det er av stor interesse for Skanska at
kontraktsinngåelsen stanses. Den eneste muligheten som gjenstår for Skanska dersom
Fauske kommune inngår kontrakt med Fauskebygg, er et erstatningssøksmål for
domstolene. For at feil som er begått i konkurransen skal kunne gjenopprettes må
Fauske kommune pålegges å avstå fra kontraktsinngåelse inntil domstolen har tatt
stilling til om anskaffelsesregelverket er brutt ved gjennomføringen av konkurransen.

I lys av dette må avveiningen av hensynet til henholdsvis Fauske kommune og Skanska
slå ut i favør av Skanska. Selv om det potensielt vil være en ulempe for Fauske
kommune at kontraktsinngåelse blir forsinket, må kommunen bære risikoen for at
nødvendige anskaffelsesprosesser blir igangsatt og gjennomført i tide - og med rom for
tvisteløsning. Det er det for øvrig også tatt høyde for i den foreliggende sak, der
vedståelsesfristen først utløper den 120 dager etter tilbudsinngivelse. En forføyning
utgjør uansett ikke en uforholdsmessig ulempe eller skade for Fauske kommune
sammenlignet med Skanskas interesse i at forføyning blir besluttet.

6. RETTSMØTE, VITNER MV.

Det vil etter saksøkers syn være tilstrekkelig med en rettsdag.

Partsrepresentant for Skanska vil avgi vitneforklaring. Vi vil komme tilbake til hvem som
møter som partsrepresentant for Skanska. Vi tar forbehold om ytterligere vitneførsel.
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7. PÅSTAND

Det nedlegges etter dette følgende

påstand:

1. Fauske kommune avstår fra å inngå kontrakt i anbudskonkurranse om kontrakt om
totalentreprise for bygging av allaktivitetetshus inntil spørsmålet om
anskaffelsesregelverket er brutt ved gjennomføringen av konkurransen er
rettskraftig avgjort av domstolene.

2. Skanska Norge AS' tilkjennes sakens kostnader.

Denne begjæringen er utarbeidet i fem eksemplarer, hvorav fire er sendt til Salten
tingrett og ett er beholdt her. Kopi av begjæringen er også sendt per e-post til
salten.tingrett©domstol.no 

Oslo, 1. september 2015

Siri Falch-Olsen
advokat
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