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FAUSKE ALLAKTIVITETSHUS – SVAR PÅ KLAGE

1. INNLEDNING

Det vises til din klage på vegne av Skanska Norge AS (Skanska), mottatt på e-post 31. august
2015.

I klagen anføres at Fauske kommune har en plikt til å avvise tilbudet til Fauskebygg AS. Som
grunnlag for dette viser Skanska til at "Fauskebygg AS i sitt tilbud har gått utenfor tiltaksgrensen
ved plasseringen av bygget, og at dette etter Skanskas syn er et vesentlig avvik fra
konkurransegrunnlaget."

Fauske kommune bestrider at det foreligger en plikt til å avvise Fauskebygg AS. Nærmere svar
på klagen følger nedenfor.

I klagen gjør Skanska gjeldende at dersom Fauskebygg avvises fra konkurransen, skal
oppdraget tildeles Skanska. Det minnes om at det ikke er noen automatikk i en slik konsekvens.
Tilbudet fra Skanska 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 fått politisk
godkjenning.
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2. KONKURRANSEDOKUMENTENE

I klagen gjør Skanska gjeldende at tilbudet til Fauskebygg inneholder et avvik fra
konkurransegrunnlaget og at dette avviket medfører en plikt til å avvise tilbudet. Dette bestrides
av Fauske kommune.

For at det skal foreligge plikt til avvisning må to vilkår være oppfylt:

1) Det må foreligge et avvik fra konkurransedokumentene

2) Et eventuelt avvik må være vesentlig

I vurderingen av om det foreligger et avvik og om et eventuelt avvik er vesentlig, skal både
konkurransedokumenter og tilbud fortolkes objektivt.

I denne konkurransen er konkurransedokumentene, herunder tildelingskriteriene, utformet helt
bevisst med tanke på at mindre avvik ikke skal medføre en plikt til avvisning. Dette gjelder også
mindre avvik fra reguleringsplanen. Dette er gjort for at kommunen skal kunne tildele oppdraget til
den tilbyderen som faktisk leverer den økonomisk mest fordelaktige løsningen til kommunen, i
stedet for at mindre forhold skal "tvinge" kommunen til å avvise det tilbudet som er det beste.

I konkurransegrunnlaget punkt 1.1 og i den generelle kravspesifikasjon punkt 1.1 fremgår at
reguleringsplanforslaget "legges til grunn" for løsninger og tilbud. Det fremgår således ikke at det
er et absolutt krav om at tilbyderen holder seg innenfor reguleringsplanen. Formuleringen sier
ikke mer enn at tilbyderen – selvfølgelig – på et overordnet nivå, må forholde seg til de
reguleringsmessige forhold ved utformingen av sitt tilbud. Formuleringen underbygger at mindre
avvik må kunne aksepteres – særlig dersom de ikke vil ha noen praktisk og økonomisk betydning
slik som i dette tilfelle.

Det vises også til den generelle kravspesifikasjonen punkt 1.3 hvor det heter:

"Inkludert i leveransen fra totalentreprenøren er også eventuelle søknader om
dispensasjon eller endringstillatelser."

Formuleringen forutsetter at det kan være behov for søknad om dispensasjoner. Dette indikerer
også at reguleringen ikke skal være en absolutt ramme for de forslag som fremsettes av
tilbyderne. Det legges derfor opp til at eventuelle avvik skal evalueres konkret i forhold til hvilken
økonomisk og praktisk betydning den antas å ha for oppdragsgiver.

Det vises også til konkurransegrunnlagets punkt 6.8 hvor det er understreket følgende avsnitt:

"Det gjøres oppmerksom på at selv om det i beskrivelsene er benyttet begreper som
"skal" eller "forutsetning" e.l. så innebærer ikke det at avvik i seg selv medfører plikt til
avvisning i den forstand at dette må anses som absolutte krav. Avvik fra slike krav vil
imidlertid gi oppdragsgiver en rett til avvisning og avvik fra slike krav vil derfor medføre en
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risiko for avvisning. For øvrig vil oppdragsgiver forholde seg til anskaffelsesforskriftens
regler om avvisning."

Sammen med utformingen av tildelingskriteriene er denne formuleringen valgt meget bevisst.
Kommunen ønsket ikke å komme i en situasjon der minimale avvik skulle medføre en plikt til å
avvise det tilbudet som klart fremstår som det økonomisk mest fordelaktige. Formuleringen har
sammenheng med formuleringen i konkurransegrunnlagets punkt 7 – tildelingskriteriene – der det
blant annet fremgår at evalueringen av tilbudene skal ta hensyn til:

"I hvilken grad tilbudet inneholder løsninger som oppfyller de ønsker og krav som fremgår
av konkurransedokumentene med vedlegg."

Konkurransegrunnlaget sier også følgende om hvordan kriteriet vil bli evaluert:

"Ved oppdragsgivers bedømmelse av bygningsmessige løsninger legges følgende til
grunn: Dokumentasjon som viser at løsningene som er valgt holder god arkitektonisk
kvalitet og er hensiktsmessige, funksjonelle, effektive og i hvilken grad de oppfyller
kravene og ønskene i konkurransedokumentene. I tillegg til bedømmelsen av det rent
bygningsmessige, vil det også legges vekt på at løsningene som vises for
utomhusanleggene holder høy kvalitet, både med hensyn til funksjon og utforming samt i
hvilken grad de oppfyller kravene i konkurransedokumentene." (understreket her)

Formuleringen innebærer at avvik fra krav og løsninger kan medføre trekk i poeng på
tildelingskriteriene dersom oppdragsgiver finner at avvikene har en økonomisk betydning, men at
kravene ikke må oppfattes som absolutte i den forstand at ethvert ubetydelig avvik medfører en
plikt til avvisning. Det er oppdragsgiver som skal evaluere eventuelle avvik basert på hvilken
betydning de antas å ha for oppdragsgiver.

Fauske kommune har vurdert at avviket fra reguleringsplanen lett kan la seg løse uten noen
konsekvenser for øvrig. Dette er en vurdering som hører inn under det innkjøpsfaglige skjønn.

Det vises også til tilleggsinformasjon som ble gitt 1. juni 2015. Her heter det:

Spørsmål 2:

Kan vi plassere sykkelparkering, eller deler av denne, utenfor formålsgrensa/tomta? Dvs i
vest parkeringsplassen eller i nord langs stien mot parkering ved Rådhuset.

Svar 2:

Sykkelparkering bør plasseres nær innganger. Alle plassene må ikke nødvendigvis ligge
innenfor området på plankartforslaget som er skravert med gult og hvitt (BIN/BAT/BK =
Institusjon/annen offentlig eller privat tjenesteyting/kontor). Noen kan f.eks. ligge langs
stien mot parkering i nord. Hva som er mest hensiktsmessig vil her avhenge av det
enkelte løsningsforslaget.
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Spørsmål 3:

Kan vi plassere avfallsløsningene på p-plass i vest, eller må disse også plasseres
innenfor tomtegrensa?

Svar 3:

Plassering av avfallsløsningene bør være gjennomtenkt i forhold til hva som er praktisk for
byggets drift, dvs. at det skal være kort og enkel adkomst fra bygget, samt tilkomst for
avfallstransportør. Primært bør avfallsløsning ligge innenfor området på plankartforslaget
som er skravert med gult og hvitt (BIN/BAT/BK = Institusjon/annen offentlig eller privat
tjenesteyting/kontor). Eventuelt kan p-plass i vest benyttes. Hva som er mest
hensiktsmessig vil avhenge av det enkelte løsningsforslaget.

Dette viser også at plankartet ikke oppfattes om absolutt.

Det vises også til forslaget til reguleringsplan som er en del av konkurransedokumentene og hvor
det heter:

"Planforslaget legger også opp til en økning av utnyttelsesgraden fra %-BYA=40 til %-
BYA=100%. Hensikten bak dette er å sikre størst mulig fleksibilitet i forhold til den
endelige løsningen. Prosjektet er i tidlig fase og det foreligger ikke forslag for utforming av
nybygg. Det er derfor viktig at planen gir rom for ulike arkitektoniske løsninger."
(understreket her)

Reguleringsplanen er pr. i dag ikke vedtatt og er således bare et forslag. Formuleringen ovenfor
indikerer at planen vil bli tilpasset den endelige løsningen når det gjelder utforming av
allaktivitetshuset forutsatt at avvikene fra planforslaget ikke er vesentlig. Dette er også bekreftet
fra Fauske kommunes planavdeling. Som det fremgår av gjennomgangen ovenfor, er
konkurransedokumentene helt bevisst utformet slik at mindre avvik fra konkurransedokumentene
ikke skal medføre en plikt til avvisning. Dette har Fauske kommune forholdt seg til ved
evalueringen av tilbudet til Fauskebygg.

3. BEFARINGEN

I klagen heter det:

"I forhold til utomhus-arealet ble det i tilbudsfasen spurt om det var anledning til å fravike
tiltaksgrensen, noe kommunen under tilbudsbefaringen svarte benektende på. På denne
måten har kommunen gitt utrykk for viktigheten av at tilbyderne holdt seg innenfor
tiltaksgrensen, og må enn mer gjelde i forhold til plasseringen av selve byggeriet."

Fauske kommune bestrider at det på befaringen ble gitt utrykk for at det ikke var mulig å fravike
tiltaksgrensen. Dette må i beste fall være basert på en misforståelse. Fauske kommune har vært
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meget klar over at det kan oppstå misforståelser på en befaring, og at dette kan danne grunnlag
for uenighet mellom partene senere. Kommunen har derfor vært meget klar – både i
konkurransegrunnlaget, på befaringen og i referatet fra befaringen – på at det bare kan legges
vekt på de skriftlige tilbakemeldingene fra kommunen og ikke muntlige utsagn fra befaringen.
Dette for å eliminere muligheten for misforståelser.

Det vises til konkurransegrunnlaget punkt 6.3 hvor det heter:

"Formålet med møtet er å gi tilbyderne anledning til å stille spørsmål i tilknytning til
konkurransedokumentene. Spørsmålene må stilles skriftlig enten før eller etter befaringen.
Spørsmålene sendes til esther@innkjopsservice.no. Oppdragsgiver vil søke å besvare
spørsmål i skriftlig referat fra møtet. Tilbyder skal kun legge til grunn den informasjon som
er nedfelt i referatet og ikke annen muntlig informasjon som gis på møtet, men som ikke
er nedfelt i referatet. Mener tilbyder at det fremkommer viktige forhold på befaringen som
han ønsker skriftlig bekreftet bør det derfor stilles spørsmål om dette skriftlig. Møtet vil
finne sted torsdag 30. april 2015 klokken 12.00. Sted: Gamle rådhus." (understreket her)

Det vises også til referatet fra befaringen der dette fremgår. Referatet fra befaringen ble lagt ut 4.
mai 2015 og det fremgår ikke at det er stilt slike spørsmål som Skanska nå gjør gjeldende.

Det vises også til tilbydernes muligheter til å stille spørsmål til konkurransedokumentene, jfr.
konkurransegrunnlaget punkt 6.4. Verken Skanska eller noen av de andre tilbyderne stilte
spørsmål om hvorvidt reguleringsplanen var en absolutt forutsetning at tiltaksgrensen ikke ble
fraveket.

Fauske kommune bestrider at det på befaringen ble gitt utrykk for at det ikke var adgang til å
fravike tiltaksgrensen.

4. KOMMUNENS VURDERING AV AT "AVVIKET" IKKE HAR NOEN PRAKTISK ELLER
ØKONOMISK BETYDNING

Kommunen har lagt til grunn at avviket ikke har noen praktisk eller økonomisk betydning fordi
endringene lett kan tilpasses i den videre utviklingen av prosjektet. Skanska mener at
kommunens håndtering medfører "en forskjellsbehandling av Fauskebygg AS ved at de ikke
lenger bedømmes på bakgrunn av det leverte tilbudet." Skanska anfører at dette utgjør et brudd
på prinsippene om forutberegnelighet og likebehandling.

Det er ikke helt enkelt å forstå Skanskas argumentasjon på dette punkt. Det er feil når Skanska
legger til grunn at Fauskebygg "ikke lenger bedømmes på bakgrunn av det leverte tilbudet."
Forholdet er tvert imot at Fauskebygg faktisk er vurdert på bakgrunn av det inngitte tilbudet uten
at det er gjort noen endringer eller avklaringer av tilbudet. Kommunen har registrert og evaluert
"avviket" og konkludert med at dette ikke er vesentlig og at det derfor ikke foreligger noen plikt til
å avvise tilbudet til Fauskebygg.
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5. OPPSUMMERING

Fauske kommune fastholder tildelingen til Fauskebygg og mener at konkurransen fullt ut er
gjennomført i samsvar med regelverket om offentlige anskaffelser. Dersom Skanska velger å
forfølge saken med rettslige skritt, vil kommunen kreve erstatning for alt tap dette påfører
kommunen. Det antas at tapene kan bli betydelige dersom en rettslig behandling forsinker
prosjektet.

Det vises også til sakene LE-2014-96767, LE-2014-98029 der lagmannsretten kom til at det ikke
forelå plikt til avvising selv om tilbudet som var tildelt oppdraget inneholdt avvik fra reguleringen.
Jeg er kjent med at det er tatt ut søksmål i disse sakene og at saksøker har fått medhold i
tingretten i erstatning for den positive kontraktsinteressen. Saken er imidlertid anket til
lagmannsretten som enda ikke har behandlet saken. Når konkurransegrunnlaget for
Allaktivitetshuset ble utformet hadde kommunens rådgivere kjennskap til disse sakene.
Konkurransedokumentene ble derfor utformet med tanke på å unngå en tilsvarende situasjon.
Dette er etter kommunens oppfatning godt reflektert i konkurransedokumentene.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Innkjøpsservice Advokatfirma AS

Esther Lindalen R. Garder
Advokat


