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1 Innledning 

1.1 Om offentlige anskaffelser 

Området for offentlige anskaffelser har de senere årene fått økt oppmerksomhet. 

Årsakene til dette er blant annet at det store omfanget av slike anskaffelser har ført til 

økt interesse for å kontrollere hvordan offentlige midler benyttes. Offentlig sektor 

brukte 205 milliarder kroner på kjøp av varer og tjenester i 2001, noe som utgjør 14% 

av BNP1. 

 Kostnadssummen i seg selv utgjør et argument for at de tildelte midlene brukes 

effektivt. For å oppnå dette er det behov for regelstyring av anskaffelsesprosessen, slik 

at anskafferen og tilbyderne har en klar, forutberegnelig prosedyre å forholde seg til, 

siden oppdragsgivere og leverandører nedlegger store ressurser i prosessen frem mot 

anskaffelsen, både ved utarbeiding av konkurransegrunnlag og tilbud. 

  

1.2 Tema for oppgaven 

Hensikten med denne oppgaven er å belyse de reglene2 som gir partene i en sak rett til å 

motta informasjon om kontraktstildeling og begrunnelser3 for valget av tilbud i en 

anbudskonkurranse. Når begrepet oppdragsgiver benyttes, siktes det til "statlige, 

kommunale og fylkeskommunale organer. Rettssubjekter som er kontrollert av offentlige 

organer og som tjener allmennheten og ikke er av industriell karakter" jfr. lov om 

offentlige anskaffelser §2. 

Ser vi anskaffelsesprosessen over tid, befinner vi oss etter det stadium der leverandører 

som ikke er kvalifisert, har blitt avvist. Vi står da igjen med en gruppe leverandører hvis 

tilbud er blitt vurdert, men ikke valgt. Disse leverandørene blir, i de sammenhenger der 

det er naturlig, referert til som parter4 eller tilbydere. 

 
1Fra Statistisk sentralbyrå. Se også Ot.prp.nr.3(2000-01)pkt.2.1: Ressursbruk 
2 Forskrift om offentlige anskaffelser §§ 3-8 og 3-3 
3Til grunn for disse reglene ligger rådsdirektiv nr.98/665: håndhevelsesdirektivet. 
4 Case T-183/00, Strabag Benelux v Council of the European Union, premiss 28,29 og  
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 Det er disse tilbydernes rett til opplysninger om anbudskonkurransen og de 

innsendte tilbudene, særdeles det valgte tilbudet, som vil bli behandlet, samt måten 

opplysningene blir gitt på. Retten til å motta opplysninger må ses i sammenheng med 

oppdragsgivers plikt til å informere. Det blir følgelig gjennom oppdragsgivers 

avveining av opplysningsplikt, taushetsplikt og lojalitetsplikt overfor kontraktsparten at 

vi kan få kunnskap om de opplysninger som blir partene til del. 

1.2.1 Nødvendigheten av å begrunne tildelingen 

Overholdelsen av gjennomsiktighetsprinsippet er et overordnet hensyn. Dette er et ledd 

i den demokratiske kontrollen med forvaltningen5. Dersom tildelingen blir bestridt, vil 

begrunnelsene for valget også være av verdi for tvisteløsningsorganene. Kontrollen 

starter med å la partene få informasjon om tildelingen. 

 Tilbyders interesse for informasjon om tildelingen kan synes åpenbar. Fra 

oppdragsgivers side kan derimot kravene om å gi begrunnelser av avvisninger og avslag 

underveis i anskaffelsesprosessen oppleves som unødig ressursbruk. Spørsmålet er 

hvordan denne ytterligere ressursbruken på et avslått tilbud, i tillegg til å gi 

leverandørene kunnskap om tildelingen, også kan gagne oppdragsgiveren. 

1.2.1.1 Oppdragsgivers fordeler ved å gi begrunnelser 

Det oppgitte hovedformålet med reglene på anskaffelsesområdet var å lage en prosedyre 

som ville føre til effektive anskaffelser. Den positive effekten av å overholde reglene på 

dette området vil sjelden være umiddelbar. Begrunnelsene oppdragsgiver må gi for 

valget av tilbud, fører til økt gjennomsiktighet i prosessen, og tvinger oppdragsgiver til 

å være "ryddig" under hele prosedyren. Selv om anskaffelsesprosedyren virker 

omfattende og kan oppleves som fordyrende i forhold til de timer som går med på å 

overholde den, er det vist at etterleving gir besparelser6 på sikt. 

 
Eckhoff (1992) s.428, 429 og 529:"...den som står i konkurranseforhold til en part, undertiden også selv 

være part..." samt s.528 om andre med rettslig interesse 

Frihagen (1984), s.64: "Vi må anta at den som selv har gitt anbud på vedkommende entreprisearbeide, er 

part i saken."  
5 Eckhoff (2003) s.194 
6 Ot.prp.nr.71(1997-98), pkt.2.1, der det vises til Cecchini-rapportens analyse der det går fram at prisene 

på leveranser til det offentlige kunne falle med 2 ½ % som følge av direktivgjennomføringen. I ECON-
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 En annen positiv effekt oppdragsgiveren kan oppnå ved å begrunne sine valg, er 

en økt markedstilpasning. Han vil tjene på å gi markedsaktørene tilbakemeldinger fordi 

valget gir signaler om videre utvikling. Resultatet av begrunnelsene kan dermed bli en 

påvirkning av markedet slik at oppdragsgiver møter forberedte leverandører ved neste 

anskaffelse. 

 Sett fra et samfunnsperspektiv må man kunne konkludere med at etterleving av 

reglene vil føre til mer effektive anskaffelser og dermed ha en samfunnsøkonomisk 

gunstig virkning. 

1.2.1.2 Leverandørenes interesse av å motta begrunnelse 

Synspunktene over gjelder i noen grad også for leverandørene. Dersom kostnaden for 

deltagelse blir for høy, kan leverandørene stilles overfor valg av hvilke oppdragsgivere 

han vil prioritere. Leverandøren bør følgelig gis mulighet til å analysere det avslåtte 

tilbudet med tanke på videre utvikling av driften og deltagelse i fremtidige 

anbudskonkurranser. 

 Det er videre i leverandørens interesse å få et innblikk i konkurranseavviklingen 

slik at han sitter igjen med positiv kunnskap om denne, noe som kan føre til at han 

lettere forsoner seg med konkurransens utfall. Begrunnelsen kan også komme til nytte 

ved overveielse om å angripe tildelingsavgjørelsen. Den kan gi holdepunkter for 

argumenter mot tildelingen og vise hvilke nye opplysninger leverandøren bør skaffe for 

å styrke eventuelt saksanlegg7. 

2 Avgrensning og oversikt over den videre fremstillingen 

2.1 Avgrensning 

I denne oppgaven avgrenses det til i første rekke å behandle de reglene om opplysnings- 

og taushetsplikt som gjelder for klassisk sektor ut fra spesiallovgivningen, dvs. forskrift 

om offentlige anskaffelser (FOA) §§ 3-3 og 3-8. Regler i Tvistemålslovens (tvml) vil bli 

 
rapporten anslås det at besparelsene i Norge kan bli tilsvarende, mens andre analyser viser opp til 10 - 

15% besparelse. 
7 Eckhoff (2003) s.153: Generelt om hensyn 
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nevnt i den grad disse kan sette reglene i FOA i perspektiv vedrørende graden av 

opplysninger som kan gis. 

 Oppdragsgivers opplysningsplikt strekker seg fra den tidlige avvisningen av 

enkelte forespørsler om deltagelse i anbudskonkurransen til den nærmere begrunnelsen 

for hvorfor tilbud ikke er valgt ved tilbudsinnstillingen. I det følgende vil 

oppdragsgivers plikt til å gi og leverandørenes rett til å motta opplysninger stå sentralt. 

Konsekvensene ved brudd på disse reglene og brudd på anskaffelsesprosedyrens øvrige 

regler, vil ikke bli behandlet. Sanksjonene nevnes kun i den grad de er interessante for å 

kaste lys over hensynene bak reglene. 

 Det vil ikke bli sondret mellom anskaffelser over og under terskelverdiene, da 

reglene for å begrunne valg av tilbud materielt sett er like. Det vil følgelig vises regler i 

både del II og III. 

 Det er i første rekke den informasjon som gis til leverandørene som deltar i 

anbudskonkurransen som er av interesse, men det trekkes ikke opp grenser mellom den 

informasjon som gis allmennheten og den som gis partene.  

 Det avgrenses videre mot utforming av begrunnelser beregnet til Riksrevisjonen 

og andre kontrollinstanser8. 

2.2 Sentrale problemstillinger 

Følgende problemstillinger knyttet til partenes rett til opplysninger om 

anskaffelsesprosessen og innholdet i andre leverandørers tilbud vil stå sentralt i den 

videre behandlingen av dette temaet: 

1. Hvilke generelle lovregler, prinsipper og reelle hensyn kommer til anvendelse 

eller kan benyttes som tolkningsgrunnlag ved siden av spesiallovgivningen? 

2. Hvilke opplysninger skal følge av tildelingsmeddelelsens begrunnelse og 

hvilke skal følge av den "nærmere begrunnelsen" som gis etter anmodning? 

3. Hvilke opplysninger og hvilke dokumenter kan det gis innsyn i etter en 

tolkning av bl.a. "drifts- og forretningsforhold", "tilbudets egenskaper og 

relative fordeler" og "skade for lik konkurranse" ? 

 
8 FOA §8-1(3) om oversendelse av anskaffelsesprotokoll til NHD 



 

 5 

                                                

2.3 Oversikt over fremstillingen 

Innledningsvis er det gitt en beskrivelse av området offentlige anskaffelser og vist til 

hvorfor en nærmere undersøkelse av dette området er interessant. 

 I det følgende vil det i del tre bli redegjort for det rettslige grunnlaget og 

prinsippene som ligger til grunn for reglene. 

 Deretter, i del fire, behandles formelle og materielle krav til begrunnelsen i 

tildelingsmeddelelsen og etter det, kravene og innholdet av den nærmere begrunnelsen. 

Videre undersøkes mulighetene for å foreta en negativ avgrensningen av innholdet i 

begrunnelsene. Til slutt illustreres den konkrete avveiningen som må tas ved 

vurderingen av hemmelighold, ved å gå inn på ulike priser. I del fem følger en 

oppsummering og en evaluering av reglene. 

3 Regelverket 

3.1 Innledning 

Reglene for offentlige anskaffelser har de siste årene blitt harmonisert med EF-rettens 

direktiver på området, slik at Norge overholder sine forpliktelser etter fortalen i EØS-

avtalen9 og art. 1, som går ut på å opprettholde den frie konkurransen innen et ensartet 

område. Før endringen var reglene samlet i ulike forskrifter og regelsamlinger avhengig 

av kontraktsområde og om anskaffelsen ble foretatt av kommunesektoren eller statlige 

sektorer. Ved revideringen var det et klart ønske at regelverket samtidig ble forenklet. 

Det ble derfor foretatt en sondring mellom de ulike anskaffelsesområdene, og ikke en 

inndeling av innkjøperne10. Man har gått bort fra et komplisert og uoversiktlig 

regelverk11 og prøvd å skape et mer oversiktlig, samlet system. Lovverket er nå tilpasset 

kravene som EØS-avtalen og GPA12 i WTO-avtaleverket stiller til norske 

oppdragsgivere på området for offentlige anskaffelser. 

 
9 Ot.prp.nr.71(1997-98)pkt.1: "Dagens regelverk er ...ikke godt nok egnet til å ivareta de grunnleggende 

prinsipper nedfelt i EØS-avtalen og de forretningsmessige hensyn anskaffelsesregelverket vør ivareta" 
10 Ot.prp.nr.3(2000-02)pkt.3 -Tidligere hadde kommune sektoren eget regelverk. 
11 Ot.prp.nr.71(1997-98)pkt.1 og 2.2 
12 Government Procurement Agreement 
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 Selv om disse reglene ikke kommer direkte til anvendelse, er både det nasjonale- 

og det EF-rettslige regelverket rettskilder av interesse for tolkning av reglene i 

spesiallovgivningen. 

 I det følgende gis en kortfattet presentasjon av det generelle regelverket som 

offentlig virksomhet faller innunder. Deretter gis en kort redegjørelse for 

fellesskapsreglene og prinsippene som ligger til grunn for disse. 

3.2 Spesiallovgivningen 

Arbeidet med å implementere de EF-rettslige reglene i norsk rett resulterte først i lov 

om offentlige anskaffelser av 27. nov. 1992 nr.116. Denne loven hjemlet fem forskrifter 

som alle gjaldt gjennomføringer av vedlegg til EØS-avtalen. Denne loven ble opphevet 

av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (LOA), da de nye 

Rådsdirektivene fra 1993 måtte gjennomføres. Med utgangspunkt i den nye loven ble 

det videre gitt to utfyllende forskrifter, en for klassisk sektor13 og en for 

forsyningssektorene14.  

3.2.1 Lov om offentlige anskaffelser 

Lov om offentlige anskaffelser er kort, og danner et fundament av prinsipper og hensyn 

for de spesielle reglene som gis i forskriften. 

 Formålet med LOA oppgis å være effektive anskaffelser, jfr. §1. Man ønsker 

med andre ord å ha regler som på sikt vil gi besparelser for det offentlige. Det antas at 

dersom prinsippene følges, vil dette ikke bare være samfunnsøkonomisk gunstig, men 

også være bra for tilbydernes rettssikkerhet15, markedsadgang og konkurranseevne. 

Likevel er det først og fremst den offentlige oppdragsgiveren som pliktsubjekt loven 

henvender seg til. Etter loven gis prosessuelle regler og retningslinjer for alle 

anskaffelser uavhengig av deres verdi16. Denne løsningen er valgt fordi EF-rettens 

grunnleggende prinsipper på konkurranseområdet alltid vil komme til anvendelse, 

uavhengig av verdien på kontraktsgjenstanden. 

 
13 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)fastsatt ved kgl.res.15.juni 2001, som er en gjennomføring 

av Rdir.nr.93/37(om offentlige bygg- og anleggskontrakter) og 93/36(om offentlige varekjøp), 
14 Forskrift om innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og 

telekommunikasjon (forsyningssektorene). Kgl.res. 16. des. 1994 
15 Ot.prp.nr. 71(1997-98) pkt.2.2 
16 NOU 1997nr.21, pkt.8 og Ot.prp.nr.71(1997-98)pkt.10.3 
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 De eneste anskaffelser det avgrenses mot i loven, er slike som man kan unnta 

etter EØS-avtalen art. 123. Det vil si avtaler på forsvarsområdet og på områder som 

angår rikets sikkerhet. 

 Denne loven er ment å være mer retningsgivende enn loven av 1992. Hensikten 

med å legge de generelle prinsippene inn i loven har vært å gi dem større 

gjennomslagskraft slik at de spesielle reglene som gis i forskriftene tolkes i lys av 

prinsippene. Mens forskriftene ivaretar direktivenes innhold, ivaretar loven prinsippene 

som følger både av nasjonal lovgivning og EF-rett. 

3.2.2 Forskrift om offentlige anskaffelser. 

I forskriften om offentlige anskaffelser (FOA) er reglene om kontraktinngåelser på vare- 

og tjenesteområdet samt for bygge- og anleggskontrakter samlet. Forskriften gjelder alle 

anskaffelser, uavhengig av verdi, jfr. §2-1(1), men det gis en negativ avgrensning av 

hvilke typer av kontraktsinngåelser som er omfattet, jfr. § 1-3. 

 Rådsdirektivene, som ligger til grunn for den norske regelgjennomføringen, 

gjelder derimot bare for anskaffelser over terskelverdiene17. Derfor er prosedyrene for 

slike anskaffelser mer omstendelige enn for rimeligere anskaffelser. De spesielle 

reglene for anskaffelser over terskelverdiene er plassert i en egen del to i forskriften. 

3.3 Generell lovgivning som kan komme til anvendelse 

Offentlig sektor er generelt underlagt reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven.  

Disse lovene inneholder regler for hvordan det offentlige organet skal opptre som 

sådant, og regler for allmennheten og partenes rett til informasjon. I denne sammenheng 

er bl.a. reglene om taushets- og opplysningsplikt av interesse. 

3.3.1 Offentlighetsloven 

Hovedregelen i offentlighetsloven er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige så 

langt det ikke er gjort unntak i lov. For offentlige anskaffelser kommer loven til 

anvendelse, jfr. FOA § 3-2. Det vises her til at innsyn kan begrenses med hjemmel i 

forskrift18. Av denne går det fram av punkt V nr. 12, at tilbud og protokoller som nevnt i 

 
17 FOA §2-2 
18 Forskrift av 14.februar 1986 nr.351. 
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forskriften om offentlige anskaffelser, kan unntas fra offentlighet, men det finnes ikke 

noe pålegg om at disse skal unntas.  

 Taushetsplikt etter offentlighetsloven § 5a, viser til at "opplysninger som er 

undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov er unntatt fra offentlighet". 

Offentlighetsloven åpner dermed for å gi regler om taushetsplikt i FOA, men lovregelen 

er rettet mot allmennheten, jfr. uttrykket "unntatt fra offentlighet". Offentlighetsloven 

gir ingen nærmere regler om innsyn for sakens parter. 

3.3.2 Forvaltningsloven 

Selv om offentlighetsloven kommer til anvendelse, er det ikke gitt at forvaltningsloven 

gjør det samme. Hvorvidt loven kommer til anvendelse eller ikke, beror på hva slags 

avgjørelse vi står overfor og hvem oppdragsgiver er. Som hovedregel vil statlige 

oppdragsgivere alltid være omfattet av forvaltningsloven19. Det blir likevel et spørsmål 

om den aktiviteten den offentlige oppdragsgiver utfører, er å anse som "utøvelse av 

offentlig myndighet", jfr. forvaltningsloven § 2. Ved avgjørelser som ikke faller inn 

under definisjonen "vedtak" i § 2, kan slike avgjørelser føre til at  forvaltningsorganet 

likestilles med en privat aktør, jfr § 2 fjerde ledd, ved beslutninger som foretas i 

forbindelse med anskaffelser.  

 Spørsmålet blir dermed om anskaffelsen er å regne som forvaltningsvedtak eller 

som beslutninger/avgjørelser som faller utenfor lovens område. 

 Situasjoner der man må fatte et vedtak om å gå til anskaffelse av noe, kan tjene 

som eksempel. Slike avgjørelser kan falle inn under beskrivelsen av enkeltvedtak, jfr. 

forvaltningsloven §2. De etterfølgende beslutningene i saken, som må foretas gjennom 

resten av anskaffelsesprosessen, blir nødvendigvis ikke å regne som vedtak i lovens 

forstand20. Blandede avtaler byr ofte på tolkningsproblemer, noe som fordrer en konkret 

avveining av lovens anvendbarhet, se neste punkt. 

 Dersom avgjørelsene ikke faller inn under "vedtak" slik loven definerer, kommer 

forvaltningsloven kapittel fire til syv ikke til anvendelse på slike anskaffelser, jfr. § 3. 

Urimeligheten ved å la disse reglene komme til anvendelse illustreres av 

forvaltningslovens regler om saksbehandling, som reglene om kontradiksjon, 

 
19 Ot.prp.nr.71(1997-98) pkt.3.2.4 
20 Simonsen (1997), Prekontraktuelt ansvar, s.508 og  Frihagen (1984) s. 15. 
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partsoffentlighet og veiledningsplikt. De nevnte reglene vil kunne gi problemer i 

forhold til likebehandlingsprinsippet, se pkt. 3.5.1. 

 Forvaltningsloven inneholder likevel saksbehandlingsregler som ikke kan 

sløyfes selv om vi befinner oss på et område regulert av spesiallovgivning. Etter FOA 

§ 3-2, skal habilitetsreglene alltid komme til anvendelse. Det vises til at "der 

forvaltningsloven ikke direkte kommer til anvendelse, gjelder reglene i 

forvaltningsloven § 6 til § 10 tilsvarende". Mer spesielle habilitetsregler følger av FOA 

§§ 3-4 til 3-6. 

3.3.2.1 Vil oppfyllelsen av kriteriet "myndighetsutøvelse" alltid føre til at 

forvaltningsrettslige regler kommer til anvendelse 

Vi så ovenfor at en konkret avveining må legges til grunn for anvendelse av 

forvaltningsloven. Klubbendommen21  fra 1998 kan illustrere en slik sammenblanding 

av forvaltningsrettslige og forretningsmessige avgjørelser. Dommen omhandlet en 

kommunes anbudskonkurranse om snøbrøyting. Her slo Høyesterett fast at "beslutning 

om valg av entreprenør for snøbrøyting, innebærer utøvelse av forvaltningsmyndighet 

selv om det ikke treffes enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2 bokstav b". Retten 

fortsatte deretter med en vurdering av hvilke prinsipper som måtte legges til grunn for 

løsningen av konflikten, og uttalte videre at "forvaltningsrettslige prinsipper kan ikke 

uten videre gis anvendelse overfor sentrale anbudsrettslige prinsipper som skal sikre 

like konkurransevilkår for alle anbydere. Særlig forvaltningsrettens krav om 

informasjon og kontradiksjon, vil lett kunne støte an mot grunnleggende anbudsrettslige 

prinsipper". Vi ser dermed at i de tilfeller da forvaltningsorganet faktisk driver med 

myndighetsutøvelse, jfr. forvaltningsloven § 2, er det likevel ikke gitt at loven kommer 

til anvendelse. 

3.4 Fellesskapsreglenes betydning 

De tidligere nevnte Rådsdirektivene er grunnlaget for transformeringen av reglene til 

lov og forskrifter på anskaffelsesområdet. 

 
21 Rt. 1998/1951 



 

 10 

                                                

 For å kunne tolke reglene som gis i spesiallovgivningen, kan det være nødvendig 

å gå til EF-rettens regler og prinsipper22 i EF-traktaten23. 

 Det kan videre være nødvendig å granske det EF-rettslige materialet. Grunnlaget 

for forskriftsbestemmelsene kan finnes her (eller i WTO-avtaleverket), men være utelatt 

fra de norske forarbeidene dersom det har blitt foretatt en ren implementering. Det er 

likevel ikke vanlig å tillegge EF-rettens forarbeider vekt24. 

 Målsetningen innen EU er å oppnå rettsenhet på utvalgte områder innenfor EØS-

området. Ettersom EF-domstolen forbeholder seg retten til å tolke EF-retten, vil praksis 

derfra tillegges stor vekt ved forsøk på å vurdere rettstilstanden. Dette gjelder både for 

overordnede prinsipper og de enkelte rettsregler. EFTA-domstolen antas å følge EF-

domstolen. 

3.5 Generelle prinsipper som ligger til grunn for opplysningsplikten 

De enkelte lovreglene må ses i lys av generelle prinsipper fra tradisjonell anbudsrett og 

fra EF-retten. Prinsippene vil ha innvirkning på tolkningen av reglene og er tatt inn i 

LOA § 5 og i FOA § 3-1(2) og (3). I det følgende gjøres en kort presentasjon av disse. 

3.5.1 Likebehandlingsprinsippet 

Det følger av LOA § 5(1) at "[oppdragsgiver skal] sikre at det ikke finner sted 

forskjellsbehandling mellom leverandørene". Likebehandlingsprinsippet følger av EF-

retten25 og av tidligere norsk anbudsrett. Prinsippet har betydning gjennom hele 

anbudsprosessen. For å overholde prinsippet må oppdragsgiver videre i prosedyren 

holde fast ved kriteriene som ble gitt i anbudsgrunnlaget, og behandle alle kvalifiserte 

leverandører likt. Dersom en tilbyder stiller spørsmål om konkurransegrunnlaget, skal 

svaret på spørsmålet sendes samtlige tilbydere. Oppdragsgiver kan ikke gå i dialog med 

enkelte tilbydere. Videre skal alle leverandørene motta de samme meddelelsene og 

begrunnelsene. Dette følger helt til tilbudsinnstillingen er meddelt og leverandørene 

 
22 EØS-avtalen art.6, krever fortolkning i samsvar med de relevante rettsavgjørelser som EF-domstolen 

har truffet før undertegning av EØS-avtalen. I praksis vil man se på EF-domstolens løsninger også i 

etterfølgende saker. 
23 Traktaten om Opprettelse av det Europeiske Fellesskap 
24 Sejersted (1995) s.191, pkt.11.6.3.3 
25 Sak C-243/89, Storebælt, premiss 32 og 33 
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eventuelt sender inn anmodning om nærmere begrunnelse. På dette stadium foregår 

kommunikasjonen mellom oppdragsgiver og den enkelte tilbyder. 

 Prinsippet om likebehandling forbindes også med prinsippet om god 

forretningsskikk. Av LOA  jfr. §5(1), følger at "Oppdragsgiver skal opptre i samsvar 

med god forretningsskikk". Prinsippet følger av alminnelig kontraktsrett. Det er ment å 

oppfordre til rettskaffenhet og redelighet i kontraktsforhold. Dette prinsippet spiller inn 

ved vurderingen av om det kan foretas unntak fra opplysningsplikten. 

3.5.2 Ikke-diskrimineringsprinsippet 

Ikke-diskrimineringsprinsippet er forbundet med likebehandlingsprinsippet. Skal 

leverandørene behandles likt, følger det implisitt at diskriminering på grunnlag av 

nasjonalitet26 eller geografisk tilhørighet27 ikke kan gjøres. Prinsippet kommer til 

uttrykk i LOA §5 om grunnleggende krav, der det gis ulike uttrykk. I fjerde ledd heter 

det avslutningsvis at leverandørutvelgelse og kontraktstildeling "skal skje på grunnlag 

av objektive og ikke-diskriminerende kriterier". Prinsippet spesifiseres ytterligere i 

femte ledd: "Oppdragsgiver skal ikke  

 a) diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, 

 b) bruke standarder og tekniske spesifikasjoner osm et virkemiddel for å hindre 

 konkurranse, eller 

 c) dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i 

 eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse".  

Høy grad av spesifisering av det materielle innholdet i regelen betyr ikke i dette tilfellet 

at det er foretatt en uttømmende oppregning, da EF-domstolens tolker traktatene 

dynamisk. Prinsippet gjentas i FOA § 3-1 tredje ledd, "generelle regler for 

konkurransen", der det står: "Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandøren på 

grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet". Gjentagelsen vitner om prinsippets 

betydning; nødvendigheten av gjentagelsen kan det derimot stilles spørsmål ved. 

Gjennomføringen av prinsippet er med på å styrke det frie markedet og er følgelig et 

argument for å gi leverandørene en høy grad av informasjon. 

 
26 EF-traktaten art.12 jfr EØS-avtalen art.4 
27 Rt. 2000/1135 Nucleusdommen 
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3.5.3 Prinsippet om fri konkurranse 

Prinsippet om fri konkurranse danner selve utgangspunktet for store deler av EF-rettens 

grunnleggende regler (også de som nevnes her) og konkurranseregler. Alle som bor og 

har opparbeidet seg rettigheter i EØS-området, skal ha markedsadgang. 

 Det er av betydning for offentlige anskaffelser at oppdragsgiver ikke kan følge 

de privatrettslige reglene om avtalefrihet. En fri konkurranse forutsetter at alle 

leverandører som fyller oppdragsgivers krav til bl.a. kvalitet og økonomisk sikkerhet, 

skal kunne konkurrere om kontraktstildelingen. Informerte leverandører er en 

forutsetning for at markedet fungerer og for muligheten til å foreta effektive 

anskaffelser. 

3.5.4 Prinsippet om gjennomsiktighet 

I tillegg til de grunnleggende prinsippene stilles det andre overordnede krav til 

konkurransegjennomføringen. Disse  prinsipper følger av LOA § 5 (3), " Oppdragsgiver 

skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet 

ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen". Prinsippene er i EF-retten betraktet som 

generelle prinsipper28 og har sider mot prinsippet om forsvarlig saksbehandling. 

 På området for offentlige anskaffelser er gjennomsiktighetsprinsippet, principle 

of transparency, svært sentralt, og må overholdes gjennom hele prosessen. Alle sider 

ved anbudskonkurransen må dokumenteres godt, alle kriterier redegjøres for, og denne 

informasjonen må gjøres tilgjengelig. Ved anvendelse av klare anskaffelsesprosedyrer 

og åpenhet rundt tildelingskriteriene, antar man at tildelinger basert på utenforliggende 

forhold, som distriktspolitiske, egeninteresser (alt fra inhabilitet på grunn av familie- og 

venneforhold til ny stilling ved leverandørens virksomhet) vil avta. Prinsippet er ment å 

føre til enklere kontroll av anbudsprosedyren, gjennom utfyllende begrunnelser for 

avgjørelsene og dermed ivareta hensynet til rettssikkerhet. 

 Det følger av EØS-avtalen at disse generelle prinsippene må  overholdes i norsk 

rett. Prinsippenes utstrekning er ikke alltid gitt, da EF-domstolen forbeholder seg retten 

til å tolke og har en tradisjon for dynamisk tolkning. Slik endres prinsippenes 

anvendbarhet gjennom praksis. Selv om Norge ikke er bundet til å følge de avgjørelsene 

som har falt etter inngåelsen av EØS-avtalen, vil EF-domstolenes praksis likevel være 

av interesse for tolkning av prinsipper vi har forpliktet oss til å følge. 
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4 Grensene for opplysninger som skal gis i oppdragsgivers 

begrunnelser 

4.1 Positiv angivelse av begrunnelsenes innhold 

4.1.1 Innledning 

Etter FOA §3-8 tredje ledd skal "Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles 

kontrakt ... meddeles leverandørene i samsvar med §10-3 og §17-3 ...", og etter fjerde 

ledd: "Dersom en leverandør skriftlig anmoder om det, skal det senest innen 15 dager 

 etter at anmodningen er mottatt gis en nærmere begrunnelse om hvorfor deres 

 forespørsel om å få delta er forkastet, tilbudet er avvist eller hvorfor deres tilbud 

  kontrakt er tildelt, skal navnet på den som fikk kontrakten opplyses sammen med 

 det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler".  

Reglene for begrunnelsene gir ingen direkte positiv angivelse av hvilke opplysninger 

eller dokumenter oppdragsgiver har plikt til å gi partene. Prinsippene nevnt over i del 

tre vil dermed gi grunnlag for utforming og innhold av begrunnelsene, formålet tatt i 

betraktning. 

 I det følgende skal innholdet av tildelelsesmeddelelsen forsøkes klarlagt. Videre 

gås det inn på innholdet av den "nærmere begrunnelsen". 

 Etter en drøfting av det innhold som kan følge av den positive angivelsen, ses 

det nærmere på om det kan gjøres unntak fra opplysningsplikten og hvilke unntak som 

kan falle inn under rettsreglene i spesiallovgivningen i del 4.2. Skrankene for innsyn i 

anbudskonkurransens opplysninger og dokumenter undersøkes her nærmere, både de 

områder som opplagt er konfidensielle og de områder som byr på tvil - 

problemområdene. 

4.1.2 Tildelingsmeddelelsen - informasjon om innstillingen 

Hovedregelen om oppdragsgivers opplysningsplikt i FOA § 3-8 tredje ledd, 

tildelingsmeddelelsen,  gir ingen anvisning om hva meddelelsen skal inneholde. 

Regelen henviser til FOA §§ 10-3 og 17-3. Her fremgår det at: 

 
28 Craig and De Búrca (2003) s.371 flg. 
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 "1) Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt skal skriftlig 

 meddeles samtidig til alle deltagerne i rimelig tid før kontrakt inngås. Med 

 kontrakt inngås menes tidspunktet for undertegning av kontrakt av begge parter. 

 2) Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget og angi frist for 

 leverandørene til å klage over beslutningen. 

 3) Dersom oppdragsgiver etter at meddelelsen er gitt finner at beslutningen om 

 å tildele kontrakt ikke er i samsvar med § 10-2 (17-2), kan beslutningen 

 annulleres frem til kontrakt er inngått".  

Det stilles her både formelle og materielle krav til meddelelsen. I det følgende blir 

utstrekningen av disse kravene behandlet nærmere. 

4.1.2.1 Formelle krav til meddelelsen 

4.1.2.1.1 Skriftlighet og samtidighet 

For det første er det et krav om skriftlighet, jfr. FOA § 10-3 og § 17-3 1. ledd. Kravet er 

med på å sikre at alle parter mottar nøyaktig samme begrunnelse på dette stadiet slik at 

likebehandlingsprinsippet overholdes.  

 For det annet følger det et samtidighetskrav. Det vil si at meddelelsen sendes 

samtidig til alle tilbyderne, slik at ikke noen drar fordel av å bli orientert før andre. 

4.1.2.1.2 Frister 

Mislighold av frister kan fungere som klagegrunnlag, også på dette sene stadiet i 

anbudsprosedyren.  Frist for utsendelse av tildelingsmeddelelsen følger av FOA §10-3 

og 17-3 første ledd. Meddelelsen skal sendes "alle deltagerne i rimelig tid før kontrakt 

inngås". Spørsmålet blir hvor lang fristen må være for å oppfylle kravet om rimelig tid. 

Dette kravet kom inn som en følge av den såkalte Alcatel-pausen29. EF-domstolen 

behandlet her problemet med tidligere anbudskonkurransers tildelingsprosedyre, hvor 

det ikke var uvanlig at innstilling og tildeling ble foretatt ved en og samme handling, 

underskrivning av tilbudet, jfr. Alcatel-saken. Samhandlingen kunne føre til at man 

endte opp med gyldig kontrakt, men ulovlig kontraktstildelelse. Det vil si at 

erstatningsretten var i behold, men omgjøringsmuligheten ble avskåret. Kravet om 

 
29  C-81/98 Alcatel Austria AG .fl. Premiss 43. 
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"rimelig tid" mellom tildeling og undertegning var ment for å opprettholde 

omgjøringsadgangen. 

 Hvor langt oppholdet mellom tildeling og underskrivning burde være ble ikke 

berørt verken i denne saken eller i senere regler. Spørsmålet ble tatt opp i forarbeidene30 

der man antar at (kravene i håndhevelsesdirektivet31 tatt i betraktning, og slik EF-

domstolen har tolket dem i Alcatel-dommen) leverandørene må gis "en reell mulighet til 

å klage" på tildelingsavgjørelsen. Man må etter dette anta at tidsfristen vil variere med 

type og omfang av anskaffelsen. Oppdragsgiver må da sende meddelelsen tidlig nok til 

at leverandørenes eventuelle klage kan realitetsbehandles. 

 Leverandørens klagefrist over tildelingsbeslutningen er heller ikke spesifisert. 

Oppdragsgiver skal " angi frist for leverandørene til å klage over beslutningen", jfr. §§ 

10-3 og 17-3 annet ledd. 

 Problemet med måten fristene er angitt på i regelverket, er deres relative 

karakter og i noen grad manglende samordning. For at omgjøringsadgangen ikke skal gå 

tapt, må det i "rimlig tid" før kontrakt inngås gis melding til tilbyderne om hvem som er 

tildelt kontrakten og om klagefristen, jfr. §§ 10-3 og 17-3. Innenfor denne klagefristen 

må det være rom for leverandørens anmodning om nærmere begrunnelse, jfr. § 3-8(4), 

oppdragsgivers utforming av begrunnelsen (innen 15 dager) og leverandørens 

eventuelle utforming av klagen. Etter utløpet av klagefristen må det være tid til 

klagebehandling. Siden oppdragets størrelse og kompleksitet vil være avgjørende for 

det tidsrom som oppdragsgiver avsetter mellom tildeling og kontraktsinngåelse, vil det 

være vanskelig å fastsette presise fristangivelser i et regelverk. 

 Resultatet i Alcatelsaken tilsier at muligheten for omgjøring må være i behold. 

Av den norske spesiallovgivningen går det likevel fram at dette ikke alltid er 

tilfredsstillende ivaretatt. Av forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser 

(FKOFA) §10 "under klagebehandling", framgår at "Innklagede skal ...anmodes om å 

avgi svar... innen en uke om kontrakt vil bli inngått før klagenemndas uttalelse 

foreligger". Følgelig må det antas at det ikke er uvanlig at reelle hensyn fører til at 

anskaffelsen foretas før tvisten er løst. 

 
30 Ot.prp.nr.3 (2000-2001) pkt.4.5.2 
31 Direktiv 89/665 art.2 



 

 16 

                                                

4.1.2.2 Tildelingsmeddelelsens materielle innhold 

I tillegg til innfrielse av de formelle kravene må tildelingsmeddelelsen "inneholde en 

begrunnelse for valget", jfr. FOA §§10-3 og 17-3, 2. ledd. Spørsmålet blir hva som 

ligger i dette ikke-spesifiserte begrunnelseskravet. Går vi til tredje ledd i paragrafen, 

fremgår det at kontraktstildelingens gyldighet er avhengig av at tildelingskriteriene er 

fulgt.  Begrunnelsen må antagelig inneholde en redegjørelse for hvordan disse 

kriteriene er behandlet i det innstilte tilbudet. Begrunnelsen må videre inneholde 

tilstrekkelig informasjon32, slik at informasjonen i meddelelsen gir den enkelte 

leverandør mulighet til å identifisere det valgte tilbudets eventuelle fordeler i forhold til 

eget tilbud. 

I det følgende redegjøres det nærmere for hva dette konkret innebærer. 

4.1.2.2.1 Tildelingskriteriene 

I FOA §§ 10-2(1)og 17-2(1) stilles det krav om at tildelingen skal skje til den tilbyder 

som har "den laveste prisen" eller det "tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige". 

Tildelingsmeddelelsen bør dermed inneholde opplysninger om den laveste totalprisen33, 

eller de kriterier som fører til at tilbudet anses for å være økonomisk mest fordelaktig. 

Sistnevnte alternativ er av størst interesse videre, og av §§ 10-2(2) og 17-2(2) følger 

nærmere krav ved tildeling etter dette kriteriet:  

"alle kriterier som vil bli lagt til grunn oppgis enten i konkurransegrunnlaget eller i 

kunngjøringen". Videre gis det eksempler på kriterier som kan benyttes. 

I tildelingsmeddelelsen bør det dermed opplyses om hvilke kriteriene som ligger til 

grunn for bedømmelsen av hva som er det økonomisk mest fordelaktige tilbud. 

4.1.2.2.1.1 Absolutte krav 

Manglende oppfyllelse av absolutte krav er avvisningsgrunn, jfr. §§ 8-12 og 15-12. Det 

er derfor viktig for leverandørenes kjennskap til mulige klagegrunnlag, at det blir 

opplyst om oppfyllelsen av disse. 

 Absolutte krav kan være alt fra konform utforming av tilbudet i forhold til 

konkurransegrunnlaget til overholdelse av frister og krav som stilles til leverandørene. 

4.1.2.2.1.1.1 Krav til leverandøren 

 
32 Strabagsaken nevnt ovenfor 
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Oppdragsgiveren kan stille krav til leverandørens kvalifikasjoner før konkurransen 

avholdes, prekvalifisering, eller fremstille slike krav i kvalifikasjonsgrunnlaget, jfr. § 5-

6(1) jfr. §§5-10 til 5-16 og §12-6 flg. Formålet gis i FOA § 5-5 og § 12-5: 

oppdragsgiver kan stille krav for å vurdere om "leverandørene er egnet til å kunne 

oppfylle kontraktsforpliktelsene og [kravene] skal stå i forhold til den ytelse som skal 

leveres", jfr annet ledd. 

4.1.2.2.1.1.2 Manglende innfrielse av kvalifikasjonskrav 

Det er av betydning at oppdragsgiver vurderer oppfyllelse av kvalifikasjonskravene på 

et tidligere stadium i anskaffelsesprosessen enn, vurderingen av tilbudet. Har 

leverandøren oppfylt kravene, skal forhold ved leverandøren ikke vektlegges når 

tilbudet vurderes. 

 I Fabersaken gikk Faber Bygg AS (Faber) til sak34 mot Strand kommune. 

Tvisten omhandlet kontrakt for bygging av en ny barneskole. Faber fremmet 

erstatningskrav med påstand om at det innstilte tilbudet skulle vært avvist på grunn av 

tre forhold: For det første bruk av ikke-ansatte, for det andre at leverandøren manglet 

autorisasjon og for det tredje at det manglet opplysninger om skatte- og avgiftsrestanser.  

 Høyesterett la i vurderingen av de to siste anførslene fra Faber vekt på at 

kommunen ikke hadde noen plikt til å kontrollere den autorisasjonserklæring som fulgte 

med tilbudet. Videre valgte dommeren under det siste punktet om manglende 

restanseopplysninger å se på hensynet bak kravet om slike opplysninger. Det ble vist til 

at hovedformålet med bestemmelsen var "å sikre det offentliges interesser, ikke å sikre 

konkurranseforholdet mellom anbyderne". Høyesterett la videre vekt på kommunens 

påstand om at det var i samsvar med praksis på området at framlegging av 

dokumentasjon ikke skjedde før kontraktsforhandlingene.  

 Dommen viser at Høyesterett ikke har ansett kravene til leverandørene som 

absolutte krav, men lagt større vekt på kommunens interesser enn på prinsippet om lik 

konkurranse. Man ser en glidning over mot alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, 

der avtalefrihet står i sentralt. 

 
33 Frihagen (1980) på s. 235: "Hvor laveste tilbud er valgt, vil dette ofte være tilstrekkelig begrunnelse" 
34 Rt. 2000.1076, I denne saken ble tidligere regler på rettsområdets lagt til grunn ved avgjørelsen av 

saken. 
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 Spørsmålet om manglende dokumentasjon kom også opp i NFOA35. Forumet la 

da vekt på de generelle prinsippene i LOA §5 og ordlyden i FOA, og sluttet at den 

manglende dokumentasjonen av leverandørkravene skulle ha ført til avvisning. 

 Det neste eksempelet er en tvist som kom inn for KOFA36, der temaet var det 

samme, men problemstillingen annerledes. I denne saken ble oppdragsgiver innklaget 

for å ha gitt kontraktstilbudet til en leverandør som ikke hadde godkjenning for 

verditransporttjeneste37. Denne leverandøren hadde derimot knyttet til seg en 

underleverandør som oppfylte kravene. Klagenemndas avgjørelse tok utgangspunkt i en 

avgjørelse av EF-domstolen38 der det gikk fram at man ikke kunne ekskludere tilbydere 

ut fra manglende kvalifikasjoner, dersom disse tilbyderne hadde knyttet til seg 

kvalifiserte tredjemenn. Kravet for å godkjenne tilbyder på grunnlag av tredjemanns 

kvalifikasjoner, var dog avhengig av at tilbyder "reelt disponerer over disse 

sammenslutningers ressurser, som det ikke selv eier, og som er fornødne for avtalens 

oppfyllelse", 

 Spørsmålet om hvorvidt leverandørkravene er oppfylt vil dermed bero på 

kvalifikasjonene til tilbyders underleverandører og deres reelle tilknytning til det 

enkelte tilbud og prosjekt. Etter dette er opplysninger av denne type interessante som 

eventuelt klagegrunnlag for andre tilbydere i anbudskonkurransen, og bør følgelig 

inkluderes i opplysningene som gis. 

4.1.2.2.1.2 Rettspraksis innflytelse på innholdet av tildelingsmeddelelsen 

Hva har så de ulike rettsinstansenes praksis å si for omfanget av informasjon som bør 

følge av oppdragsgivers begrunnelse? 

 Eksemplene over viser at den reelle klagemuligheten kun blir ivaretatt ved at det 

gis innsyn i den dokumentasjonen som bekrefter at leverandørkravene er oppfylt. En 

forsikring fra oppdragsgiver om at leverandøren er kvalifisert, vil etter dette ikke kunne 

gi samme innsikt. Dette trekker i retning av at det må gis fullt dokumentinnsyn i den 

delen av tilbudet eller anbudsprotokollen39 som omhandler oppfyllelsen av 

 
35 NFOA: NHO's forum for offentlige anskaffelser i sak 82 (2002) 
36 Klagenemnda for offentlige anskaffelser i sak 2003/9, Securitas Norge AS mot Posten Norge AS 
37 Jfr. lov 5.jan. 2001 nr.1. 
38 C-176/98, fra dommens premisser 26 til 29. 
39 FOA §§ 8-1 og 15-1 
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leverandørkravene. Riktig nok resulterte Faberdommen i at reelle hensyn ble tillagt 

størst vekt. Til tross for at dommen er av nyere dato enn avgjørelsen i EF-domstolen, 

må det antas at EF-domstolens resultatet følges, slik som i KOFA og NFOA 

avgjørelsene, siden denne avgjørelsen ble tatt på grunnlag av Rådsdirektivene. 

4.1.2.2.1.3 Oppsummering - absolutte krav 

Manglende oppfyllelse av kravene bør etter dette føre til avvisning av leverandøren. I 

vurdering av om tilbyderens løsning i realiteten er en oppfyllelse av kravene, må det tas 

i betraktning at kriteriene kan oppfylles på forskjellige måter og i varierende grad. Det 

vil dermed være i de andre leverandørenes interesse å se dokumentasjon på disse 

områdene. En redegjørelse for leverandørkravene er videre viktig for å vise at 

oppdragsgiver ikke har blandet sammen disse med kriteriene som er stilt og vurdert i 

forbindelse med kontraktsgjenstanden, jfr. reglene i §§ 8-2 og 15-2, "kontrakt tildeles 

på grunnlag av kriterier fastlagt etter § 10-2/17-2 (kriterier for valg av tilbud)". Se mer 

om dette i pkt. 4.1.2.2.2. 

4.1.2.2.1.4 Kvantitative kriterier 

Under dette punktet vurderes kriterier som er knyttet til tilbudets materielle del, og som 

er av betydning for innstillingen av tilbud. Eksempeler på kvantitative kriterier som kan 

spille inn i vurderingen, er leveringstid eller de løfter som kan gis i forbindelse med 

service, men det beste eksemplet er de priser som oppgis i tilbudet.  

I vurderingen av hva som er økonomisk mest fordelaktig, står tilbudets totaløkonomi 

helt sentralt. Dersom kravet til begrunnelse skal oppfylles, er det antagelig ikke nok å 

meddele at den innstilte tilbyder hadde den laveste totalprisen, men også den faktiske 

tilbudssummen bør oppgis. 

 Faktorer som delpriser, enhetspriser og prisen på service og vedlikehold kan 

også være viktige komponenter i vurderingen av økonomisk mest fordelaktig, og 

spørsmålet blir om ikke oppdragsgiver bør ta med disse i begrunnelsen, se pkt 4.2.5.2.1 

flg. Praktiske eksempler på anskaffelser der prissammensetningen spiller inn, er tilbud 

på rimelige printere, men med dyre blekkpatroner og billige mobiltelefoner med høye 

abonnementspriser. Overfører man disse enkle eksemplene til mer omfattende 

anskaffelser som totalentrepriser på bygg, egne nettverk eller telefonisystemer vil 

vurderingene bli mer kompliserte. 
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 For de andre tilbyderne kan vurderingen av om oppdragsgiver har kommet fram 

til det beste tilbudet bli svært vanskelig dersom kun totalpris er oppgitt. Spørsmål om 

oppdragsgiver har lagt vekt på de kriterier som oppgis å være de viktigste i 

konkurransegrunnlaget, tilsier at det gis detaljert informasjon. 

Selv om det ikke er angitt noe krav til oppdragsgiver om hvor detaljert begrunnelsen 

skal være, jfr. § 10-3 og § 17-3, er det grunn til å anta at de hensyn som ligger bak 

regelen, blir styrende for hvor detaljert den blir. Dette vil medføre at dersom 

underliggende priser er sentrale i vurderingen av anskaffelsens totaløkonomi, er det ikke 

urimelig at partene gis ytterligere informasjon om disse. 

4.1.2.2.1.5 Kvalitative kriterier 

En del kvalitative vurderinger tas ved avgjørelsen av leverandørens egnethet, men slike 

kriterier spiller også inn ved bedømmelsen av anskaffelsens økonomiske fordeler og 

ulemper. Det følger av FOA §§ 5-1 og 5-2 samt §§12-1 og 12-2  at andre kriterier enn 

rent økonomiske kan stilles i konkurransegrunnlaget. For det første kan man stille 

kriterier som spesifiserer funksjonen eller behovet anskaffelsen skal dekke. Videre kan 

det stilles krav til forventet levetid og miljøhensyn m.v. 

 Anskaffelsens levetid kan ha betydning både i positiv og negativ retning. Antar 

man at anskaffelsen skjer på et områder der utviklingen går raskt, slik at behovene 

stadig endres og oppdateringer kreves, kan levetid være et mindre viktig kriterium, 

mens det i andre sammenhenger kan være av betydning for inntjeningen og 

miljøhensyn. 

 Etter forskriften §§ 5-2 og 12-2 kan det også stilles krav til tekniske 

spesifikasjoner men, med den begrensning at kriteriene ikke favoriserer enkelte foretak, 

jfr. annet ledd. Det kan videre være aktuelt å prioritere krav til kompatibilitet med 

eksisterende utstyr eller til fremtidige anskaffelser. Et siste eksempel på kvalitative 

kriterier som kan tillegges vekt ved innstillingen, gjelder estetiske krav til form og 

design, se dog kapittel 18 i FOA, regler om designkonkurranser. Eksemplet om 

anskaffelsens levetid, sett i positiv og negativ retning, er spesielt illustrerende for 

betydningen av å redegjøre for den vekt de enkelte kriteriene gis. 

4.1.2.2.1.6 Vurdering av kvalitative kriterier 

Oppdragsgiveren kan lage egne systemer for å vurdere de ulike tilbudenes løsninger i 

forhold til denne type kriterier. Eksempler på dette kan være matrisesystemer til 
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sammenligning av kriterier, terningkastmetoden, eller rangere punktene i tilbudene fra 

veldig dårlig til veldig bra. 

 Dersom kriteriene er satt i prioritert rekkefølge, vil plasseringen av det enkelte 

kriterium få betydning for den vekten det har i forhold til øvrige kriterier i 

konkurransegrunnlaget, jfr. §10-2 (2) og § 17-2(2). Begrunnelsen bør det derfor vise til 

det systemet som er benyttet og gi uttrykk for hvordan  det innstilte tilbudet skårer på de 

ulike kriteriene. 

 Det gis riktig nok ingen klare regler for hvorledes kriteriene skal fremstilles i 

begrunnelsen. Man må likevel kunne anta at kriterier som ikke er stilt i prioritert 

rekkefølge, fordrer en grundigere redegjørelse. 

4.1.2.2.2 Betydningen av å sondre mellom kriteriene 

Ovenfor er det foretatt en tredelingen av kriteriene; absolutte, kvantitative og kvalitative 

kriterier. For tildelingens gyldighet er det videre viktig å sondre mellom de kriteriene 

som er knyttet til leverandørens forhold og de som er knyttet til kontraktsgjenstanden. 

Rettslig grunnlag ses i FKOFA § 8-2 (tilsvarende § 15-2) "Etter kvalifikasjonene til de 

leverandører som ikke er avvist er vurdert i samsvar med reglene i § 5-5 

(kvalifikasjonskravene) til § 5-6 (HMS-egenerklæring) skal kontrakt tildeles på 

grunnlag av kriterier fastlagt etter § 10-2 (kriterier for valg av tilbud)". 

 Rettspraksis viser at sammenblanding av kriterier er en reell problemstilling. I 

Nucleusdommen40 var saksforholdet at fylkeskommunen hadde godkjent ti leverandører 

for å konkurrere om oppdraget å bygge et psykiatrisk senter ved Sentralsjukehuset i 

Møre og Romsdal. Under innstillingen av tilbudene hadde fylkeskommunen lagt vekt på 

at den valgte tilbyder hadde vunnet den forutgående idékonkurransen. Et annet moment 

som ble vektlagt, var den forbigåtte tilbyders geografiske plassering. Vektlegging av 

begge disse forholdene som var knyttet til leverandørene og ikke kontraktsgjenstanden, 

ble av retten bedømt til å være brudd på likebehandlingsprinsippet. 

4.1.2.2.3 Oppsummering - kriterienes betydning i begrunnelsen 

Leverandørenes rettssikkerhet ivaretas best om tildelingsmeddelelsen gir en grundig 

gjennomgang av de utslagsgivende kriteriene som er knyttet til kontraktsgjenstanden, så 

vel som kriteriene som ligger bak utvelgelsen av leverandøren. Dette står i kontrast til 

 
40 Rt. 2001.1062 
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utgangspunktet om at tildelingsmeddelelsen i navnet bare er en kort redegjørelse for 

valget av tilbud. Gjennomsiktighetsprinsippet overholdes derimot enklere med en høy 

grad av redegjørelse om saksgangen og det innstilte tilbudet. Videre vil en grundigere 

redegjørelse av kriteriene på dette stadium  kunne føre til at partene får klarhet og ikke 

setter videre spørsmål ved tildelingen. 

 Uansett om tildelingsmeddelelsen er enkelt utformet eller inneholder en grundig 

utdyping av kriteriene, kan innholdet likevel åpne for videre spørsmål i saken. 

Ut fra en positiv avgrensning av tildelingsmeddelelsens innhold vil hensynet til de 

øvrige tilbyderes rettssikkerhet best ivaretas ved at prisinformasjon gis i den utstrekning 

denne har hatt betydning for totalvurderingen av de kvantitative kriteriene. 

 Ettersom det ikke stilles formelle krav til tildelingsmeddelelsen ut over det som 

er nevnt over, er det opp til oppdragsgiver hvor lang og omfattende begrunnelsen for 

valget blir. Dersom oppdragsgiver har valgt å gi en kortere begrunnelse for tildelingen, 

har de andre tilbyderne mulighet til å anmode om en nærmere begrunnelse. 

4.1.3 Anmodning om nærmere begrunnelse 

I det forrige punktet så vi at når alle hensyn ble ivaretatt, kan tildelingsmeddelelsen bli 

ganske omfangsrik. Hensyn som taler for å gi leverandøren rett til en nærmere 

begrunnelse, vises når man tar en minimal tildelingsmeddelelse i betraktning. Ettersom 

det ikke stilles minimumskrav41 til begrunnelsen, kan oppdragsgiveren like gjerne velge 

å la tildelingsmeddelelsen inneholde svært lite informasjon. En selvstendig begrunnelse 

kan være kun en setning der det slås fast at et annet tilbud hadde en lavere pris. Et slikt 

ekstremt eksempel illustrerer nødvendigheten av å ha regler som sikrer leverandøren de 

opplysninger han trenger for å kunne gå videre med saken. Det rettslige grunnlaget som 

sikrer leverandøren nærmere opplysninger, følger av FOA § 3-8(4):  

 "Dersom en leverandør skriftlig anmoder om det, skal det senest innen 15 dager 

 etter at anmodningen er mottatt gis en nærmere begrunnelse om hvorfor deres ... 

 tilbud ikke er valgt. Dersom kontrakt er tildelt, skal navnet på den som fikk 

 kontrakten opplyses sammen med det valgte tilbudets egenskaper og relative 

 fordeler".  

 
41 FAR pkt.15.505e og 15.505d, der minimumskrav til innhold i begrunnelsene før og etter tildeling listes 

opp. 
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4.1.3.1 De formelle kravene til oppdragsgivers nærmere begrunnelse 

Fristen for å svare på leverandørens anmodning om nærmere begrunnelse er 15 dager, 

jfr. FOA § 3-8(4).  Hvordan han velger å svare, er ikke angitt i regelen. Det åpnes 

dermed for muntlig avklaring dersom partene ønsker det. Derimot stilles et klart 

skriftlighetskrav til leverandøren når han anmoder om begrunnelse. Sterke hensyn taler 

likevel for at det bør gjelde et skriftlighetskrav også for oppdragsgivers svar. Foruten at 

det er god skikk å besvare en skriftlig henvendelse skriftlig, vil skriftlig tilbakemelding 

gjøre verifisering av opplysninger og overholdelsen av frister enklere. Skriftlighet vil 

dessuten forenkle bevisførselen42 ved senere konflikter. 

 Til slutt kan det pekes på at det i øvrige deler av regelen stilles et 

skriftlighetskrav til oppdragsgiver. 

 Avslutningsvis stilles det i fjerde ledd krav om at "navnet på den som fikk 

kontrakten [skal] opplyses...". For de leverandører som regnes som parter i saken, skal 

dette kravet derimot allerede være innfridd etter § 10-3(1) og §17-3(1) "beslutning om 

hvem som skal tildeles kontrakt skal...meddeles". Gjentagelsen av kravet er antagelig 

overflødig uansett. 

4.1.3.2 Hvilke opplysninger i den nærmere begrunnelsen må følge utover 

tildelingsmeddelelsen 

Sammenlignet med kravet om begrunnelse som stilles til tildelingsmeddelelsen innhold, 

gis det i FOA § 3-8 fjerde ledd et krav til innholdet i den nærmere begrunnelsen som er 

mer omfattende. For det første må det redegjøres for hvorfor anmoderens tilbud ikke er 

valgt, og for den andre hvilke "egenskaper og relative fordeler" det valgte tilbudet har. 

 Generelt bør en anmodning om begrunnelse som er hjemlet i lovverket, føre til 

at terskelen på dette området heves for oppdragsgiverne. Dersom tildelingsmeddelelsens 

innhold har vært uklart i begrunnelsen for valget, bør anmodningen besvares med 

ytterligere informasjon om de ulike kriteriene og gå i detalj på de områdene som danner 

grunnlag for valget, se ovenfor. Begrunnelsen som gis, bør være tilstrekkelig til at 

partene kan ta den endelige avgjørelsen om å bestride tildelingsbeslutningen eller ikke, 

se punkt 1.2.1.2.  

 
42 Jfr. tvml. § 250 
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4.1.3.3 Begrunnelse for hvorfor anmoderens tilbud ikke ble valgt 

Etter §3-8 (4) må det gis en nærmere begrunnelse for hvorfor "tilbud ikke er valgt". 

Regelverket gir ingen ytterligere anvisning av hvordan dette skal gjøres eller hvilke 

momenter som skal med.  

 Det må antas at kravet om nærmere begrunnelse for hvorfor tilbudet ikke ble 

valgt, best besvares med en redegjørelse for de kriteriene som førte til at anmoderens 

tilbud ble stående tilbake for det innstilte og hvorfor oppdragsgiver vektla nettopp disse 

kriteriene, dersom dette ikke tidligere har kommet fram i tildelingsmeddelelsen. 

4.1.3.4 Informasjon om det innstilte tilbudets egenskaper og relative fordeler 

Kravet om redegjørelse for egenskaper og relative fordeler er knyttet til det innstilte 

tilbudet, jfr. ordlyden i FOA § 3-8 (4). 

4.1.3.4.1 Egenskaper 

Hvilken informasjon faller inn under begrepet "egenskaper"? Egenskaper må antas å 

kunne forankres i konkurransens kriterier og henspille på tilbudets klare opplysninger 

eller den informasjon som er sikker. 

 Egenskapene kan for eksempel være en skissering av tekniske løsninger, 

designprogram, økonomiske løsninger, prisene, framdriftsplaner, leveringstider mv.  

 Oppdragsgiver blir dermed dersom han ikke har allerede har redegjort for det i 

tildelingsmeddelelsen, nødt til å gå inn på det valgte tilbudets konkrete informasjonen 

på dette stadiet. 

4.1.3.4.2 Relative fordeler 

Relative fordeler er de momentene ved det valgte tilbudet som gjør det sterkere enn 

andre tilbud ved vurderingen av hva som gir den økonomisk mest fordelaktige 

anskaffelsen. De relative fordelene som fremheves, må dog være knyttet til kriteriene i 

konkurransegrunnlaget, se punkt 4.1.2.2.1 flg, og ikke begrunnes i utenforliggende 

forhold43. 

 Fordelene ved det valgte tilbudets egenskaper bør følgelig fremstilles i 

sammenheng med det andre tilbudets løsning på tilsvarende områder. Noe som fører en 

sammenligning av de to tilbudene. Er det så nødvendig å foreta denne sammenligningen 

 
43 Se for eksempel KOFA i sak 2003/3 og Sak 31/87, Bentjees, i premiss 19. 
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mellom opplagte forskjeller i tilbudene, eller blir det et spørsmål om begrunnelse av 

vage nyanser?  I FOA §3-8 fjerde ledd er det allerede stilt krav om at det skal gis 

forklaring for hvorfor anmoderens tilbud ikke er valgt, og det er stilt krav om 

redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper. Begrunnelsene på disse områdene kan 

være av mer absolutt karakter; lavere pris, senere levering, for kort levetid osv. Når 

regelen så stiller krav om ytterligere begrunnelse av de relative fordelene, kan det 

tenkes at det siktes til mer subtile fordeler. Spesielt i tilfeller da det er lite som skiller 

mellom tilbudene, vil det være av stor betydning å trekke fram nyansene mellom dem.  

 Regelen gir derimot ikke grunnlag anta at det kan kreves en fullstendig 

sammenligning av tilbudene punkt for punkt. Begrunnelsen bør derimot være grundig 

på de områder som er utslagsgivende for valget både i positiv og negativ retning. 

4.1.4 Oppsummering - begrunnelsenes innhold 

For tilbyderen som mener seg forbigått, tjener begrunnelsene fra oppdragsgiver som 

underlagsmateriale for å gå videre med en klage slik at han har mulighet til å få 

oppdraget ved omgjøring eller erstatning for forbigåelse.  

 Etter dette må det antas at dersom hensikten med reglene og klagemuligheten 

skal ivaretas, må begrunnelsen gå i dybden for å forklare valg av tilbud. 

 Av Faberdommen og avgjørelsen om godkjenning for å utføre 

verditransporttjenester44, se ovenfor, følger det at de andre tilbyderne må få en slik grad 

av dokumentinnsyn at de selv kan vurdere den innstilte tilbyders kvalifikasjoner. En 

verifisering av kvalifikasjonene vil ikke fremkomme av oppdragsgivers egenformulerte 

begrunnnelse, men av et nærmere dokumentinnsyn. 

 Riktignok stilles det i regelen bare krav til begrunnelse av forhold som er knyttet 

til tilbudet. Dersom hensynet til klageretten skal tas i betraktning, må den nærmere 

begrunnelsen i tillegg inneholde dokumentasjon som viser grunnlaget for forutgående 

avgjørelser knyttet til leverandørvalget, dersom dette ikke er redegjort for i 

tildelingsmeddelelsen. Regelen må altså tolkes utvidende og ikke innskrenkende 

vedrørende den informasjonen som må med. Informasjonen som gis i denne siste 

begrunnelsen må ses i sammenheng med den informasjon som er gitt tidligere. Dersom 

det allerede er gitt tilstrekkelige opplysninger på et område, er det ikke nødvendig for 

oppdragsgiver å gå nærmere inn på disse. Førsteinstans-domstolen uttalte i 

 
44KOFA sak 2003/9 
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Strabagsaken45 at når begrunnelsen som allerede var gitt, inneholdt tilstrekkelig 

informasjon (det vil si ga klageren mulighet til umiddelbar identifisering av årsaken til 

avslaget), behøver oppdragsgiver ikke å begrunne disse punktene ytterligere. 

 Dokumenter som ikke er utarbeidet, utgjør et annet område av informasjon som 

oppdragsgiver ikke er forpliktet til å ta med i en nærmere begrunnelse. Kommer 

tilbyderen med en slik anmodning, kan det ikke stilles krav om at han skal utarbeide slik 

informasjon, se Teletopiasaken nedenfor. 

 Den nærmere begrunnelsen kan dermed begrenses til informasjon som ikke 

tidligere har vært redegjort for. Videre begrenses innholdet av begge begrunnelser til 

opplysninger som faktisk foreligger 

 Hovedregelen for oppdragsgivers opplysningsplikt, jfr. §3-8(3) og (4), bør bli at 

begrunnelsene samlet sett må inkludere all informasjon som forklarer valg av 

leverandør og som begrunner valg av tilbud. 

4.2 Avgrensning av begrunnelsenes innhold 

4.2.1 Innledning 

I hvilken grad oppdragsgiver har mulighet til å holde opplysninger tilbake fra 

konkurrentene uten at det strider mot de grunnleggende prinsippene, blir et sentralt 

spørsmål i det følgende. 

 Den positive angivelsen av hva begrunnelsene i § 3-8 tredje og fjerde ledd bør 

inneholde kan ses som lovgivers forsøk på å ivareta hensynet til leverandørene og i 

videre forstand hensynet til allmennheten. 

 Leverandørenes ulike roller skaper et problem når klare grenser for hvilke 

opplysninger som kan utleveres skal fastlegges. En og samme leverandør kan 

argumentere for å få opplysninger om delpriser i én konkurranse, mens han i neste 

omgang stiller som potensiell kontraktspart og argumenterer mot. Dette fører til at 

lovgiver er nødt til å utforme reglene slik at de også gir kontraktspartene vern. 

 
45 T-183/00 Strabag i premiss 57. Konklusjonen i Strabagsaken på dette punktet var såpass generelt 

formulert, at den kan ha betydning dersom spørsmålet kommer opp igjen. Denne saken skiller seg ut ved 

at Rådet, som ikke er underlagt bestemmelsene i håndhevelsesdirektivet, var oppdragsgiver,  

sml. T-19/95 Adia. 
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 Av del 5.1 har det gått fram at det ikke er gitt klare og uttømmende regler om 

den informasjonen som oppdragsgiver har plikt til å gi videre. Derfor blir det nødvendig 

å se på de unntak fra opplysningsplikt som oppdragsgiver kan og må foreta for å se 

helheten i begrunnelsens innhold. 

4.2.1.1 Rettslig grunnlag 

Det rettslige grunnlaget for oppdragsgiverens mulighet til å begrense begrunnelsenes 

innhold følger av § 3-8(5): 

 "Oppdragsgiver kan beslutte at bestemte opplysninger om kontraktstildelingen 

 ikke skal offentliggjøres, såfremt offentliggjørelse av opplysningene vil: 

 a) hindre rettshåndhevelsen eller på annen måte stride mot offentlige interesser,

 b) skade bestemte offentlige interesser eller private virksomheters legitime 

 forretningsmessige interesser, eller 

 c) kunne være til skade for lik konkurranse mellom foretak." 

I tillegg til denne regelen gis det i forskriften også en regel om taushetsplikt for 

oppdragsgiver. Av § 3-3 følger: 

 "Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller 

 kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller 

 drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å 

 hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår." 

4.2.2 Hensyn bak tilbakehold av opplysninger 

Årsaken til at enkelte av opplysningene i det innstilte tilbudet må holdes konfidensielle, 

kan begrunnes i de ulike hensyn som må tas til kontraktspartene. Den offentlige part er 

avhengig av å opprettholde et tillitsforhold til leverandørene. Det er ikke i 

oppdragsgivernes interesse at tilbyderne som en konsekvens av partsinnsyn holder 

opplysninger tilbake ved utformingen av tilbudene. 

 Tilbyderens behov for konfidensialitet rundt deler av tilbudet har grunnlag i 

konkurransesituasjonen. På de områder der det er lagt ned ressurser for å komme fram 

til gunstige løsninger for bedriften, er det liten interesse for å la konkurrentene komme 

"til dekket bord". Bedrifter som leder an i den teknologiske utviklingen, vil kunne ha 

høyere utgifter enn de som venter med investeringer og videreutvikling. Disse 

merkostnadene må tjenes inn ved kontraktinngåelser. 
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 Andre hensyn som kan ligge til grunn for hemmelighold, er oppdragsgivers egne 

forhold, for eksempel sikkerhetsrutiner, omstillingsplaner osv. 

4.2.3 Hvem retter bestemmelsene seg mot 

Oppdragsgiver kan beslutte at opplysningene "ikke skal offentliggjøres" etter FOA §3-

8(5), mens etter §3-3 plikter oppdragsgiver "... å hindre at andre får adgang ... til 

opplysninger". Ordlyden i begge reglene trekker i retning av hemmelighold ovenfor 

allmennheten. Kan partene regnes som en del av "allmennheten" eller gjelder 

partsinnsyn i offentlige anskaffelsessaker? For å svare på hvor langt unntakene strekker 

seg, må enkelte begreper som å "offentliggjøre" og hva som menes med "andre" 

klarlegges. 

4.2.3.1.1 Offentlighetsbegrepet 

En vanlig tolkning av ordet "offentliggjøre" er at informasjon blir gjort kjent eller 

tilgjengelig for allmennheten, det vil si lagt ut på en slik måte at alle interesserte kan få 

tilgang. Slik er begrepet også tolket i lov46, "[noe] er gjort tilgjengelig for 

allmennheten". 

 Ut fra ordlyden i §3-8 femte ledd, vil unntakene fra offentlighet gjelde 

allmennheten og ikke nødvendigvis partene, jfr. forvaltningsloven §18 om partens 

adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter og offentlighetsloven § 2 om 

meroffentlighet. 

Spørsmålet blir om regelen ut fra ordlyden ivaretar de nødvendige hensyn. 

 
46 Lov 12.mai 1961 nr.2, åndsverksloven, §8(1) 
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4.2.3.1.2 Utvidende tolkning av  § 3-8 (5) 

Tilbudets sensitive opplysninger vil ikke kunne holdes tilbake fra de andre partene, jfr. 

generelle regler om partsinnsyn, dersom regelen tolkes til å gjelde allmennheten. 

 Ser man regelen i sammenheng, omhandles, fra første ledd, oppdragsgivers 

kommunikasjon med alle interesserte tilbydere. Fra annet ledd omhandles 

konkurransens deltagere, og i fjerde ledd nevnes bl.a. de leverandører som har innlevert 

tilbud. Etter fjerde ledd gis videre tilbyderne rett til utdypende begrunnelse av 

tildelingen.  Alle de foregående leddene i § 3-8 tar for seg kommunikasjon med 

leverandører som er tilknyttet anbudskonkurransen, og jo nærmere man kommer 

unntaksregelen i femte ledd, dess sterkere tilknytning har leverandørene til saken. 

 Unntakene i femte ledd vil dermed få betydning for hvilken informasjon som 

kan holdes tilbake. Dette gjelder ikke bare for de interesserte leverandører etter første 

ledd, eller de som har fått sine tilbud avvist og forkastet etter fjerde ledd, men også for 

leverandørene som betraktes som parter i saken. 

 Vernet av tilbyderens konkurranseposisjon tilsier at den informasjonen som 

oppdragsgiver gir andre parter om det valgte tilbudet, ikke må forskyve balansen 

mellom konkurrentene. Hensynet til kontraktspartenes tillitsforhold tilsier at unntakene 

i § 3-8 femte ledd kommer til anvendelse også overfor konkurrenter som regnes som 

parter, ikke bare andre konkurrenter i markedet. 

4.2.3.2 Taushetsplikt - overfor "andre" 

Hvem siktes det til ved "andre" i taushetspliktsregelen i § 3-3? Systematisk sett er 

regelen plassert mellom den generelle regelen om offentlighet og regelen om habilitet i 

forskriften. En kan derfor spørre om taushetsplikten bare gjelder overfor allmennheten, 

dvs. andre enn sakens parter eller om den også kommer til anvendelse overfor partene? 

 På den ene siden kan ordlyden "andre" trekke i retning av at det her henvises til 

andre enn sakens parter. På den andre siden finnes en lignende bruk av dette begrepet i 

forvaltningsloven47. Av loven § 13(1) følger det at enhver som arbeider i et 

forvaltningsorgan plikter å "hindre at andre får...kjennskap". Fra denne regelen er det 

 
47 Når det gjelder benyttelsen av forvaltningsloven som tolkningsgrunnlag, følger det av forarbeidene, se 

NOU 1997:21kap.22, at taushetspliktsregelen i forskriften bygger på regelen i forvaltningsloven. 
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gjort et unntak i § 13b (1) nr.1, der det går fram at " Taushetsplikt etter § 13 er ikke til 

hinder for: at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter". Av 

forvaltningsloven kan man dermed slutte at det med "andre" i § 13 menes allmennheten 

og partene. 

 Konklusjonen må bli at oppdragsgivers taushetsplikt etter FOA § 3-3 i tillegg må 

gjelde de tilbyderne hvis tilbud ikke er valgt. 

4.2.4 Hvilken informasjon kan oppdragsgiver velge å holde konfidensiell 

4.2.4.1 Innledning 

Etter ordlyden: "Oppdragsgiver kan beslutte at bestemte opplysninger holdes tilbake" i 

FOA § 3-8(5), blir det oppdragsgiver som må vurdere om ytterligere unntak fra 

opplysningsplikten kan foretas. 

 Det følger av forvaltningslovens forarbeider48 at lovens regler, §§13 og 19, om 

taushetsplikt og hemmelighold er generelle hovedregler. Ved ytterligere behov kan 

strengere regler gis i særlovgivning. Denne muligheten er benyttet i FOA § 3-3 og i 

opplysningspliktsregelen § 3-8 (5). Behovet melder seg av to grunner: For det første å 

kunne utvide området for tilbakehold av opplysninger i forhold til de opplysningene 

som kan holdes tilbake etter forvaltningslovens regel, og for det andre gi regler om 

hemmelighold slik at anledningen til å holde opplysninger tilbake eksisterer i de 

tilfellene da forvaltningsloven ikke kommer direkte til anvendelse, sml. FOA § 3-4. 2. 

punktum. 

 Det er ikke opp til den som "eier" informasjonen å avgjøre graderingen. 

Vurderingen er lagt til oppdragsgiver, jfr ordene "oppdragsgiver kan beslutte", 

innledningsvis i femte ledd.  

 Unntaksregelen er, som tidligere nevnt, ment å ivareta leverandørens interesser. 

Av Rådsdirektiv 93/36 art. 15  som omhandler tildeling av kontrakt, følger det at "De 

ordregivende myndigheder skal respektere den fortrolige karakter af alle af 

leverandoerene givne oplysninger", jfr. annet ledd. Hensynet til god forretningsskikk 

ligger klart til grunn for reglene, og må derfor bli et moment i vurderingen av den 

norske regelen. 

 
48 Ot.prp.nr.3(176-77) Pkt.1 
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  Den videre muligheten til å begrense informasjonen om kontraktstildelingen er 

likevel betinget av at informasjonen faller innunder ett av alternativene i femte ledd. Se 

punkt. 4.2.4. flg. For alle unntaksreglene etter femte ledd skal det sterke grunner til for å 

gjøre unntak fra opplysningsplikten. En konkret vurdering (se neste punkt) må foretas i 

hvert enkelt tilfelle. Unntak etter bokstav b og c i § 3-8(5) må i tillegg være betinget av 

en klar årsakssammenheng mellom partsoffentliggjøring av de enkelte opplysningene 

og tap som kan oppstå. Dette vilkåret bør underlegges en streng vurdering. Unntak 

basert på en antagelse om at opplysningene vil føre til kritikk49 og kanskje økonomisk 

tap, er ikke tilstrekkelig. 

4.2.4.1.1 Hjelpekriterier for å vurdere om informasjon bør holdes konfidensiell 

Til hjelp for vurderingen av om dokumenter skal behandles konfidensielt kan man blant 

annet se til andre lands retningslinjer om vurdering av hemmelighold. I det følgende gis 

forslag til hjelpekriterier for avveininger som må foretas i den enkelte vurderingen: 
 1) For det første kan man se om informasjonen er kjent utenfor tilbyders bedrift eller om den er 

 eksklusiv for virksomheten. 

 2) Man kan undersøke i hvilken grad de ansatte og andre som er involvert i bedriften, kjenner 

 til denne informasjonen. Man kan med andre ord undersøke om man har med en såkalt  offentlig 

hemmelighet å gjøre. 

 3) Videre kan man undersøke hvilke tiltak som er satt igang for å sikre at informasjonen holdes 

 hemmelig. 

 4) Det kan også være av interesse å  finne ut hvilken økonomisk verdi informasjonen har for 

 bedriften. 

 5) Finne ut hvilken verdi samme informasjon har for konkurrentene i markedet. 

 6) Tilslutt kan man se på de økonomiske forholdene rundt tilblivelsen av informasjonen og 

 spørre hvor mye det har kostet å fremskaffe den, og hva det ville koste om andre skulle ha 

 anskaffet seg den samme kunnskapen selv. 50

Dersom man kommer til at informasjonen er av betydelig verdi for tilbyder og ikke 

kjent utover en beskjeden krets av innvidde, kan dette trekke i retning av å anse 

informasjonen som en hemmelighet. 

 
49 Frihagen (1984), s.68. En lignende vurdering av hemmelighold, jfr. fvl. §13 nr.2 
50 Basert på McClures (2002) -refering til Restatement of Torts §757cmt.b at 6(1939). 
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4.2.4.2 Hindre rettshåndhevelsen 

Oppdragsgiver kan beslutte at opplysningene holdes hemmelige dersom de vil "hindre 

rettshåndhevelsen eller på annen måte stride mot offentlige interesser", jfr § 3-8 (5) a. 

Alternativet  "hindre rettshåndhevelse" er ikke diskutert i de norske forarbeidene. 

Regelen følger av direktivene51 på området. Litteraturen52 som omhandler offentlige 

anskaffelser gir ikke innblikk i hvilket innholdet lovgiver har ment at reglen skal ha.  

 Unntak på dette området må derfor vurderes etter reelle hensyn. Det kan være 

naturlig å ta utgangspunkt i øvrige lovfestede unntak. For eksempel er offentliggjøring 

av informasjon på forsvars- og sikkerhetsområdet et unntak som følger av EF art. 123 

(jfr. forskriften om offentlige anskaffelser §1-3(2) a). I sikkerhetsloven53 gis det videre 

et eget kapittel 7 om sikkerhetsgraderte anskaffelser. Trolig er unntaksregelen i § 3-8 

(5) ment å fange opp anskaffelser på tilliggende områder som ikke faller innunder de 

spesielle unntaksreglene. Eksempel på dette kan være anskaffelser foretatt av politiet, 

som kan ha betydning for rettshåndhevelsen på andre områder enn rikets sikkerhet. 

4.2.4.3 Stride mot offentlige interesser 

Det andre alternativet for å hemmeligholde informasjon er at den må "stride mot 

offentlige interesser". Oppdragsgiver kan ha behov for å verne sine anskaffelser både av 

hensyn til fremtidige kontrakter og av praktiske grunner. Tungtveiende grunner må 

kunne kreves for å tillate unntak, jfr. det forrige eksempelet om rikets sikkerhet. Det vil 

for eksempel være av offentlig interesse at detaljer rundt visse anskaffelser til Norges 

Bank holdes konfidensielle, selv om leverandørene kjenner tildelingskriteriene. Dette 

kan gjelde anskaffelser som omhandler sikkerhetstiltak, seddeltrykking, 

transporttjenester oa. 

 
51 Rdir. 93/37 art.11nr.5 og Rdir.93/36 art.9 nr.3. Forarbeidene ligger for langt bak i tid til at 

informasjonen finnes i Europaparlamentets tilgjengelige database 
52 Arrowsmith (1996). Regelen nevnes med få ord i boken. Det vises kun til at de samme hensyn som 

tidligere gjelder. I øvirg litt. er regelen ikke nevnt. 
53 Lov av 20.mars 1998 nr.10 
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4.2.4.4 Skade på legitime forretningsmessige interesser 

Opplysningene kan holdes tilbake dersom de vil "skade bestemte offentlige interesser 

eller private virksomheters legitime forretningsmessige interesser", jfr. §3-8(5) 

bokstav b. 

 Det første vilkåret for at oppdragsgiver skal vise lojalitet i forhold til tilbudets 

fortrolige informasjon, er at opplysningene er egnet til å skade en lovlig, rettmessig 

virksomhet. Tilbyder kan ikke forvente at oppdragsgiver skal vise lojalitet dersom 

dokumentasjonen i tilbudet inneholder opplysninger om ulovlige forhold. 

Sivilombudsmannen kommenterte dette i en klagesak54 der han først viste til 

bakenforliggende hensyn som offentlighets- og gjennomsiktighetsprinsippet, og uttalte 

deretter: "Jeg finner det derfor ikke tvilsomt at tilsynet kan gå ut med informasjon til 

enkeltkunder så lenge et ulovlig samarbeid pågår". 

 Uttrykket "forretningsmessige interesser" vil kunne romme 

forretningshemmeligheter. Ettersom det allerede er unntak for "forretningsforhold" etter 

§ 3-3, må den skjønnsmessige muligheten til å unnta ytterligere opplysninger på dette 

område henspille på områder av virksomheten som ikke kan falle inn under en snever 

definisjon. Defineres uttrykket derimot for vidt, kan alle forhold i og rundt 

virksomheten potensielt sett falle inn under begrepet, slik at det blir en sekkebetegnelse 

for alt fra en kontraktsinngåelser til de ansattes velferd. 

 Eksempler på forretningsinteresser som kan falle inn under disse reglene, er 

relokalisering av virksomhet, planlegging av upopulære tiltak, opprettelse av 

avfallsdeponier, bransjesamarbeid med parter med dårlig renommé. Vilkår for unntak er 

at partsoffentlighet fører til økonomisk tap (skade). 

4.2.4.5 Til skade for lik konkurranse mellom fortak 

Det vises til at oppdragsgiver kan ta med foretakenes konkurransesituasjon i 

vurderingen av om opplysningene skal holdes hemmelige, jfr. § 3-8 (5)c: "... kunne 

være til skade for lik konkurranse mellom foretak". Før unntak kan vurderes etter denne 

regelen, må spørsmålet om hva som ligger i uttrykket lik konkurranse, vurderes. 

Hensynet til lik konkurranse blir i praksis oftest ivaretatt ved å fjerne direkte og 

 
54 SOMB-2001-17, klagesak over Konkurransetilsynets utlevering av dokumenter og opplysninger til 

klagers kunder. 
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indirekte handelshindringer, jfr. Cassis-doktrinen55, slik at alle tilbydere gis samme 

markedsadgang. 

 Går man til den danske utgaven av tilsvarende regel i direktiv 93/37 art. 5, vises 

det til "den loyale konkurrence mellem entreprenoerer". Er det så opplagt at 

oppdragsgiveren skal ivareta et hensyn som setter forholdet mellom leverandørene i 

fokus? I Faberdommen56 uttaler dommeren i diskusjonen rundt tidligere anbudsregler57, 

at "... hovedformålet med bestemmelsen - som må være å sikre det offentliges interesser, 

ikke å sikre konkurranseforholdet mellom anbyderne..."  

Bestemmelsen det siktes til i denne saken gjaldt formelle krav til fremleggelse av ulike 

attester. Avveiningen bør likevel antas å være generell. En oppdragsgiver er først og 

fremst i markedet for å sikre sine egne interesser, ikke forholdet mellom tilbyderne. 

 Unntak må likevel overveies i situasjoner der innsyn i tilbudsdokumentene er til 

klar skade for lojal konkurranse: "Vern må kunne gis dersom spredning av opplysninger 

kan påføre aktørene tap" 58. 

 Vanligvis er hensynet til "lik konkurranse" best ivaretatt ved fjerning av 

hindringer og overholdelse av opplysningsplikten. I denne unntaksregelen er det likevel 

tatt høyde for at for detaljert informasjon kan skade lik konkurranse, f.eks. når den 

første anbudskonkurransen etterfølges av nye konkurranser knyttet til samme eller 

nærliggende anskaffelser. Utlevering av prisunderlag kan dermed gi konkurrentene et 

fortrinn. Særlig i de tilfeller når det er kort tid mellom anbudskonkurransene, må slike 

tilfeller tas i betraktning. 

4.2.4.5.1 Konsekvenser av å utlevere konfidensiell informasjon 

Med konfidensiell informasjon menes både de opplysninger som opplagt må holdes 

hemmelige, og de opplysninger tilbyderen har signalisert at bør holdes tilbake fra 

konkurrentene. Inkluderer oppdragsgiver sensitive opplysninger i begrunnelsene, kan 

disse gi konkurrentene tilgang til tekniske eller organisatoriske løsninger som for så vidt 

ikke kan forlanges hemmeligholdt etter § 3-3, men som det har kostet mye å utvikle. 

Dersom en bedrift skal bekoste utvikling på området uten at konkurrentene bidrar 

 
55 Sak 120/78, Rewe-Zentrale AG v. Bundesmonpolverwaltung für Branntwein. 
56 Rt. 2000/1076 
57 NS 3400 punkt 06.16 om dokumentasjon av opplysninger gitt i anbudet 
58 Simonsen (1997 ) i pkt.2.3.1: Generelt om betydningen av lojalitetsprinsippet 
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økonomisk, vil bedriften tape markedsandeler på grunn av høyere priser. En konsekvens 

kan være at tilbyder legger fram den riktige totalprisen, men endrer59 de underliggende 

prisene og kalkylemateriellet. Videre kan sannsynligheten for at opplysninger om 

tekniske innretninger og fremgangsmåter blir fremstilt mangelfullt, øke. Dette kan føre 

til at konstruktivt samarbeid og nyvinninger som ellers ville vært mulig, går tapt. 

4.2.5 Oppdragsgivers taushetsplikt 

Tilbud inneholder i blant informasjon som dersom den blir kjent av konkurrentene, kan 

føre til tap for leverandøren. Partsoffentlighet60 må dermed begrenses. Rettslig grunnlag 

for å begrense omfanget av begrunnelsenes innhold følger av FOA §3-8 (5), 

oppdragsgivers diskresjonære skjønn, men også av den generelle taushetsplikten i § 3-3. 

Ordlyden "plikter å hindre" gir pålegg om å holde de opplysningene som oppfyller 

kriteriet "...vil være av konkurransemessig betydning...av hensyn til den opplysningen 

angår", konfidensielle. 

4.2.5.1 Hvilke opplysninger faller inn under taushetspliktsregelen 

I FOA § 3-3 gis en generell angivelse av opplysninger som skal holdes hemmelige. Her 

inngår tekniske innretninger og fremgangsmåter, drifts- og forretningsforhold61. Selv 

om man her står ovenfor en pliktregel, gis det ingen absolutt angivelse av regelens 

materielle innhold. Det blir dermed opp til oppdragsgiveren selv å vurdere om forholdet 

kan subsumeres under regelen. Dermed vil også skjønnsmessige avveininger følge av 

denne regelen. Vilkår for hemmelighold blir at dette kun innvilges når opplysningene er 

av konkurransemessig betydning. Dette må ses i lys av regelens formål, som i 

forarbeidene62 oppgis til "primært å hindre at vedkommende påføres økonomisk tap ved 

at opplysninger om denne eller dennes virksomhet spres til andre". 

4.2.5.1.1 Tekniske innretninger og fremgangsmåter som skal holdes hemmelig 

Kriteriene som følger av konkurransegrunnlaget, vil i den grad det er nødvendig for 

type anskaffelse, gi spesifikasjoner for produksjonsmetoder og standarder, jfr. §§ 5-2 og 

12-2. For å kunne levere inn et tilbud som er konforme med konkurransegrunnlaget, må 

 
59 HR-2002-00940a, Staten mot Veidekke ASA, avsnitt 36: Om taktisk prising 
60 Frihagen (1980) s. 65 flg. og (1984) s. 14 
61 Angivelsen av områdene for taushetsplikt, er identiske med dem man finner i forvaltningsloven § 13 
62 NOU 1997, kap. 22 
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følgelig leverandøren gi en del spesifikasjoner om fremstillingsteknikker og utstyr, som 

han kanskje ellers ville foretrukket å holde hemmelig. Opplysninger av slik karakter 

som det vil være av konkurransemessig betydning å holde borte fra konkurrentene, vil 

da klart falle inn under begrepet driftshemmeligheter, se nedenfor. 

4.2.5.1.2 Sondringen mellom forretningshemmelighet og forretningsforhold 

I tidligere forarbeider63 der begrepene forretningshemmelighet og forretningsforhold er 

kommentert, heter det at "den vanligste formuleringen av objektet for taushetsplikten er 

drifts- og forretningsforhold, eventuelt drifts- og forretningshemmeligheter". Bortsett 

fra en kommentar fra Justisdepartementet om at det er nyanser i språkbruken, men at det 

kan være hensiktsmessig å benytte begrep som favner videre enn 

"forretningshemmelighet", gis det for øvrig inntrykk av at vi står overfor synonyme 

begreper.  

 Bedrifts- og driftshemmeligheter64 vil derimot være å anse som konfidensielle 

opplysninger av samme grad som forretningshemmeligheter. 

 Begrepet "forretningsmessige interesser" danner også grunnlag for unntak fra 

opplysningsplikten. Begrepets ordlyd vil kunne tilsi en ytterligere utviding av området 

for opplysninger som kan holdes hemmelige. 

 I forvaltningsloven § 19 bokstav b, gis det en oppramsing som sammenstiller 

"drifts- og forretningshemmeligheter" og "tekniske innretninger, produksjonsmetoder, 

forretningsmessige analyser og berekninger og forretningshemmeligheter ellers...", men 

det gis ingen nærmere definisjon av begrepet forretningshemmeligheter. 

 I Black's Law Dictionary finnes følgende definisjon: 

 "en forretningshemmelighet (tradesecret) er en formel eller oppskrift, prosess, 
 metode eller annen forretningsinformasjon som blir holdt konfidensiell for å 
 beholde et fortrinn over konkurrentene; informasjon - inkludert en formel, 
 mønster, samling, program, plan, metode, teknikk, eller prosess - som (1) 
 uavhengig skaper økonomisk verdi, faktisk eller potensielt, pga at informasjonen 
 ikke er generelt kjent eller lett å tilegne seg for andre som kan oppnå økonomisk 
 verdi av avsløringen eller utnyttingen av denne, og (2) er gjenstand for en 
 betydelig innsats, etter forholdene, for å holdes hemmelig"65.  
 

 
63 Ot.prp.nr 3(1976-77) pkt. 3.2.3 
64 Schei (1998) s. 708. Om §204, sondringen drifts- og forretningshemmelighet, kommentarer 
65 Egen oversettelse 
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Avslutningsvis nevnes det at de lovregler som er gitt om forretningshemmeligheter, har 

bedre feste i likhetsprinsipper rundt konfidensielle forhold enn i eiendomsrettslige 

prinsipper. 

 Det materielle innholdet av begrepet trer tydeligere fram dersom man trekker 

linjer til lovregler på det opphavsrettslige området. Alternativet til hemmelighold, er å 

gi frembringelsene vern etter lov66. 

 Ettersom ikke alle nye frembringelser oppfyller kravene til vern etter 

spesiallovgivningen, skapes et likevel et behov for vern i form av hemmelighold rundt 

alt fra idéskisser til formler. I forvaltningslovens forarbeider67, der bruken av begrepene 

ble diskutert,  kommenterte justisdepartementet at det kan: 

 "...være noe snevert å legge til grunn at taushetsplikten bare beskytter 

 "opphavsinteresser i vid forstand". Også forhold som det ikke ligger noen 

 skapende eller original tankegang bak, f.eks. en bedrifts kundelister, kan være 

 av en slik karakter at andre bedrifter kan utnytte dem. Tilsvarende behøver ikke 

 de "nyheter" som er nevnt ovenfor, å være originale i seg selv." 

 Benyttelsen av begrepet "forretningsforhold" i taushetsregelen i FOA åpner 

dermed for å trekke grensene for taushetspliktens innhold videre enn om begrepet 

forretningshemmelighet hadde blitt benyttet. 

 Den manglende sondringen i begrepsbruken68 fører til at nyanser i vurderingene 

faller bort, noe som blir synlig ved sammenligning med andre lands praksis på området, 

der forretningshemmeligheter (tradesecrets) betraktes som et eget begrep. Det må 

dermed konkluderes med at innholdet av taushetsplikten i §3-3 går noe videre enn 

definisjonen i Black. 

 
66 F.eks. vern etter patent- eller åndsverksloven. Kravene til nyskapning eller verkshøyde må da være      

oppfylt. 
67 Ot.prp.nr.3 (1976-77) pkt. 3.2.3 
68 Ot.prp.nr.3 (1976-77) pkt. 3.2.3 
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4.2.5.2 Vurderingen av hva som faller inn under kategoriene for hemmelighold   

- omstridte områder 

I rettspraksis69 har bl.a. følgende opplysninger vært ansett å falle inn under drifts- og 

forretningshemmeligheter: Kundelister, laboratorieprotokoller, opsjonslister, 

kalkylegrunnlag, avtaleunderlagsmateriell for pris og kontrakter med tredjemenn. 

På andre områder som referanser om leverandørens tidligere utføring av oppdrag, 

hersker det usikkerhet om hvorvidt slike skal holdes hemmelig etter norske regler, mens 

det i USA70 gis klar taushetsplikt om slik informasjon.  

 Det har videre hersket usikkerhet om opplysninger om underleverandører, og 

medhjelpere og andre kontakter kan holdes hemmelig. Til slutt nevnes usikkerheten 

rundt hvilken prisinformasjon som det kan opplyses om og hvilken som bør holdes 

hemmelig. 

 Prisproblematikken er i denne sammenheng mest interessant og tjener til 

eksempel her, fordi pris alltid vil være sentralt i vurderingen av hvilket tilbud som er 

økonomisk mest gunstig. 

4.2.5.2.1 Priser 

I definisjonen av forretningshemmelighet i "Black" er priser ikke nevnt i 

eksemplifiseringen av hva som kan falle inn under begrepet. Tilbyder kan med andre 

ord ikke ta for gitt at priser skal holdes tilbake. Dersom kontraktstildelingen følger av 

tildelingskriteriet "laveste pris", vil det være en kvalifisert forventning at totalprisen 

inkluderes i informasjonen. Det kan virke urimelig for øvrige tilbydere dersom 

tildelingsmeddelelsen kun gir informasjon om at tilbud A lå lavest i pris. 

 Spørsmålet er i hvilken grad "pris" kan falle inn under den videre formulering i 

FOA §3-8 "legitime forretningsmessige interesser" og/eller under begrepet i §3-3, 

"forretningsforhold".  

Ut fra tolkningen av innholdet i begrepet forretningsforhold i § 3-3, må det være klart at 

oppdragsgiver vanligvis ikke har taushetsplikt på dette området. Men unntak kan tenkes 

 
69 LB-2001-01792, LE-1993-001137, LB-2001-00578, HR-2003-01148-1 
70 USA, Federal Acquisition Regulations System (FAR) Part 15 - Contracting by Negotiation. 

Art.15.506 e (Postaward debriefing of offerors): the debriefing shall not reveal any 

information...including- (4)The names of individuals providing reference information about an offeror's 

past performance. 
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på områder der prisopplysninger kan skade lik konkurranse mellom foretak eller bryte 

med lojalitetsprinsippet. Avgjørelsen av hvilke forhold som kan holdes tilbake, 

avhenger av en konkret vurdering av det enkelte tilfellet for å se i hvilken grad 

betingelsene for hemmelighold er tilstede. 

 Ovenfor i punkt 4.1.2.2.1.4 ble pris og oppdeling av pris kommentert i 

sammenheng med de kvantitative kriteriene som kan stilles til tilbudene. I det følgende 

stilles det spørsmål om hvilket hensyn som må veie tyngst ved forespørsel om 

ytterligere prisinformasjon, hensynet til tilbyderens konkurransesituasjon eller hensynet 

til gjennomsiktighet og andre leverandørers rettssikkerhet. Spørsmålet videre blir hvilke 

priser i tilbudet leverandøren kan kreve hemmeligholdt. 

4.2.5.2.1.1 Totalpris 

Ettersom den totale kontraktsprisen i mange anbudskonkurranser er det avgjørende 

kriteriet for tildeling av oppdraget, vil det i de fleste tilfeller være urimelig om 

totalprisen skulle kunne holdes hemmelig. Det kan vanskelig tenkes gode argumenter 

for å hemmeligholde det viktigste tildelingskriteriet. Dette ville i tilfelle stride sterkt 

mot gjennomsiktighetsprinsippet og muligheten til kontroll med bruk av offentlige 

midler. Totalprisen bør dermed følge av begrunnelsen i tildelingsmeddelelsen 

4.2.5.2.1.2 Delpriser og enhetspriser 

Opplysninger om totalprisen på anskaffelsen vil kunne føre til interesse for de 

underliggende prisene. Spesielt i de tilfelle da det er snakk om komplekse anskaffelser. 

For at en hemmeligholdelse av priser skal kunne forsvares, må det i den enkelte sak 

vises til en direkte sammenheng mellom del- eller enhetsprisen og kontraktsgjenstanden 

eller produksjonsprosessen. Gir del- eller enhetsprisen konkurrentene en enkel mulighet 

til å regne ut denne tilbyderens totalpris i en senere anbudskonkurranse, vil det være et 

sterkt argument for hemmelighold. 

 Oppdragsgiver har dermed etter FOA §3-3 en regelrett taushetsplikt dersom han 

finner at pris faller inn under "forretningsforhold som det vil være av 

konkurransemessig betydning å hemmeligholde". Valget av begrepet forretningsforhold 

i taushetspliktsregelen vil dermed kunne føre til at pris faller inn under denne regelen og 

ikke blir gjenstand for oppdragsgivers skjønnsmessige vurdering etter FOA § 3-8(5). 

Subsumsjonen vil ha videre betydning i en tvistesak, jfr. tvml. § 209 første ledd, der det 

snevrere begrepet "forretningshemmeligheter" er benyttet. Selv om rettsanvenderen 
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finner at pris i det enkelte tilfellet faller innunder § 209(1), kan unntaket i annet ledd 

likevel føre til at prisinformasjon blir frigitt. 

 Muligheten til å holde tilbake prisinformasjon strekker seg imidlertid lenger enn 

FOA § 3-3 og tvml. § 209(1) tillater. Tilbakeholdelse av informasjon kan underlegges 

en skjønnsmessig vurdering dersom den er til skade for "legitime forretningsmessige 

interesser", jfr. FOA § 3-8(5). 

 Det er videre oppdragsgivers ansvar å analysere hvorvidt utlevering av prisene 

vil skade leverandørens forretningsmessige interesser. Med i denne vurderingen må han 

også ta mothensyn, som fordelene ved at informasjon om de økonomiske forholdene 

ved anskaffelsens blir kjent. Andre tilbydere vil ofte ha erfaring slik at de kan vurdere 

om enhetsprisene er realistiske eller om det kan være mistanke om kunstige lave priser 

pga, taktisk prising eller støtteordninger71. Mottar en tilbyder statsstøtte kan valget av 

hans tilbud føre til at prinsippet om lik konkurranse er brutt. 

 Avsløring av timepris kan på den ene side gi leverandøren et dårligere 

utgangspunkt i senere anbudskonkurranser, riktignok bare dersom den er egnet til å 

indikere hva totalsummen vil bli. På den annen side vil timeprisen i komplekse tilbud 

som regel variere på de ulike områdene. Dersom anskaffelsen er av sammensatt 

karakter, kan det bli svært vanskelig å vurdere andre variablers innvirkning på 

timeprisen.  Leverandørens avanse vil også kunne være vanskelig å regne ut fra 

enhetsprisene. På grunn av alle momentene som taler for at del- og enhetspriser ikke er 

egnet til å røpe tilbyderens fremtidige totalpriser, blir det nødvendig å se nærmere på 

leverandørenes argumenter for hemmelighold. 

 Leverandørers begrunnelse for at disse prisene holdes hemmelige kan være at 

innen- og utenlandske konkurrenters mulighet til å underby i påfølgende 

anbudskonkurranser øker ved kjennskap til enhetsprisene. Videre at kunnskap om 

enhetspriser kan sette fremtidige oppdragsgivere i en bedre forhandlingssituasjon. Disse 

argumentene er viktige sett i lys av regelen om at oppdragsgiver ikke skal gå ut med 

opplysninger som kan skade lik konkurranse mellom foretak, jfr. FOA § 3-8(5) c. 

Likevel kan prisgrunnlaget for totalkostnaden spille en så stor rolle ved 

oppdragsgiverens valg av tilbud, at hensynet til tilbyder må veies opp mot 

gjennomsiktighetsprinsippet i LOA § 5(3). 

 
71 Lov om offentlig støtte, 27.nov.nr.117 1992 
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 Det finnes ingen regler72 som sier at del- og enhetspriser skal utleveres. Selv om 

enhetspriser ved en konkret vurdering ikke skulle falle inn under de lovbestemte 

områdene for taushetsplikt, se Statoilsaken pkt. 4.2.5.2.1.3, kan det likevel hende at de 

kan falle inn under priviligert eller konfidensiell informasjon jfr. FOA § 3-8 (5). 

 Samlet vil momentene likevel tale for å gi andre leverandører opplysninger om 

del- og enhetspriser, og at det skal sterke hensyn til for å la FOA § 3-3 eller § 3-8(5) 

komme til anvendelse. Det blir derfor nødvendig med en konkrete avveielse i hvert 

enkelt tilfelle, for å foreta eventuelle enkelt unntak. Et unntak av slik informasjon vil 

ikke gi noen garanti for at dette unntaket opprettholdes i en eventuell tvistesak73, jfr. 

tvml. § 250 dersom opplysningene er av betydning for sakens opplysning. 

4.2.5.2.1.3 Kalkyler og annet prisgrunnlag 

De oppgitte enhetsprisene gir ikke alltid uttrykk for den reelle kostnaden. Taktisk 

prising kan forekomme. Årsakene kan være at tilbyder vil skjule prisinformasjonen fra 

andre leverandører eller han kan spekulere i oppdragsgivers behov for økning eller 

minskning av anskaffelsens enkelte deler. Av disse grunner kan både oppdragsgiver og 

andre tilbydere ha interesse av å se det materialet som ligger til grunn for de forskjellige 

prisene. 

 I Teletopiasaken74 fremmet Teletopia krav om fremleggelse av opplysninger av 

konkurransesensitiv natur med en påstand om at disse var av sentral betydning for å 

kunne ta stilling til om Telenor hadde betinget seg urettmessig høy pris. Av betydning 

her er at Teletopia i denne saken ba om å få fremlagt flere dokumenter med 

spesifisering av prisgrunnlag. Deler av som kostnadsgrunnlag for produksjon av 

verdiøkende teletjenester, underlagsmateriell for pris på transportelementer, samt 

kalkylegrunnlag og forklaringer i tilknytning til endringer i prisvilkår informasjon var 

av lagmannsretten ansett for å falle inn under forretningshemmeligheter. Teletopia 

forlangte videre innsyn i avtaledokumenter mellom TV2 og Telenorlink. Høyesteretts 

 
72 Sml. med FAR, art.15.506 d: "At a minimum, the debriefing information shall include-  

(2) The overall evaluated cost or price (including unit prices)..." 
73 Rt.2001.1062, Nucleusdommen 
74 HR-2003-01148-1, Teletopia mot Telenor 
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kjæremålsutvalg bekreftet i denne saken lagmannsrettens syn hvilke opplysninger som 

falt innunder forretningshemmeligheter75. 

 I Statoilsaken76 besluttet Stavanger byrett at en fremprovosering av en kontrakt 

Statoil hadde inngått med en annen leverandører, ikke kunne tas til følge, da kontrakten 

ble å anse for en forretningshemmelighet. Senere ble deler av informasjonen i 

kontrakten kjent gjennom egenreklame. Ny begjæring om dokumentinnsyn førte likevel 

ikke fram. Lagmannsretten uttalte at: "Fremdeles gjenstår opplysninger som nøyaktig 

pris m.v., og slike forhold må klart vurderes som forretningshemmeligheter for Statoil".  

 I Dutyfree-kjennelsen77 var Oslo tingrett mer forsiktige i sin vurdering: "I den 

utstrekning ...dokumentene inneholder opplysninger om prispåslag, antar retten likevel 

at slike opplysninger kan holdes tilbake". 

  I disse sakene ble dokumenter som kunne avsløre underliggende 

prisinformasjon ansett for å være konfidensielle. Sentralt i rettens vurdering sto 

avveiningene av hensyn til sakens opplysning. Dette vises også av annen rettspraksis. 

Blant annet har følgende formuleringer blitt benyttet: 

  "Avgjørelsen vil måtte bero på en konkret vurdering der hensynet til sakens 

 rette opplysning må veies opp mot hensynet til hemmelighold...." 78, "Spørsmålet 

 om plikt til å fremlegge listene må avgjøres etter en avveining av de stridende 

 interesser..."79 og videre av Høyesteretts kjæremålsutvalg: 

 "pålegg om fremleggelse av dokumenter som inneholder forretnings- eller 

 driftshemmeligheter, bare kan gis når retten etter en avveining av de 

 motstridende interesser finner det "påkrevd", dette innebærer at et slikt pålegg 

 må være sterkt begrunnet, og det gjelder ikke minst når det er tale om å gi 

 opplysninger til en konkurrent"80. 

4.2.6 Oppsummering av oppdragsgivers taushetsplikt på prisområdet 

Av rettspraksis går det fram at det skal mye til før opplysninger som er definert som 

forretningshemmeligheter må legges fram - også for retten, jfr. tvml. § 250 jfr. § 209(2). 

 
75 Kjennelsen premiss 41flg. 
76 HR-1990-00038k, Tech-Trade AS mot Statoil 
77 TOSLO-2002.06424, Duty Free AS mot Staten 
78 LB-2001-01792 
79 LB-2001-00578 
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Videre fremgår det at det bør vises aktsomhet med å gi slike opplysninger i 

begrunnelsene når partene er konkurrenter. 

 Det fulgte av vurderingen av tildelingskriteriene (pkt. 4.1.3.3.1) at totalprisen må 

legges fram. Del- og enhetsprisene er heller ikke alltid er egnet til å avsløre senere 

tilbud fra leverandøren. Konklusjonen ovenfor ble at oppdragsgiver bare unntaksvis kan 

holde disse prisene tilbake.  

 Begrunnelsesplikten vil derimot være trukket langt dersom det redegjøres om 

tilbyderens underliggende prisinformasjon som f.eks. kalkylemateriell. Dersom 

oppdragsgiver velger å gi partsoffentlighet gjennom sine begrunnelser, må det være et 

klart krav at de konfidensielle opplysningene er av stor betydning for sakens 

opplysning. Annen informasjon som faller innunder "forretningshemmeligheter" må 

forbli hemmeligholdt. 

 Høyesterett bekrefter i Teletopiasaken at enkelte beregningsgrunnlag må regnes 

for å ligge i kjerneområdet for de opplysninger som faller inn under en generell 

taushetsplikt, det vil si FAO §3-3 og tvml. § 209. Det som gjør Høyesteretts bekreftelse 

viktig, er at Teletopia i denne saken hadde fremlagt en provokasjon der mange 

forskjellige typer dokumenter var spesifisert. Retten måtte i denne saken derfor ta 

stilling til fremleggelse av flere typer underlagsmateriell. Sondringen forteller oss at det 

som klart faller inn under tvml. § 209 (1), vil også falle inn under taushetsplikten i FOA 

§ 3-3. 

 Et annet argument for at slike opplysninger ikke skal gis i begrunnelsen, er at de 

trolig ikke kan danne selvstendig klagegrunnlag. 

 Rettsavgjørelsenes resultat tilsier at oppdragsgiver i sine begrunnelser for 

innstilling av tilbud, ikke inkluderer opplysninger som kalkyler over faktiske kostnader, 

break-even anslag og profittvurderinger, informasjon om risikoanalyser, prisstrategier, 

faktiske lønnskostnader, arbeidskostnader, produksjonsrater og multiplikasjonsfaktorer 

for generelle kostnader. Videre får hemmelighold av kalkulasjonsmetoder støtte i 

juridisk litteratur81.  

 Etter dette dannes det et område av opplysninger som klart faller innunder 

oppdragsgivers taushetsplikt, jfr. § 3-3. Bare i tilfeller da opplysningene anses for å 

være tvingende nødvendige for sakens opplysning, bør andre leverandører få kjennskap 

 
80 HR-2003-01148-1 
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til slike opplysninger. Avveiningen om slike opplysninger skal gis partene bør antagelig 

legges til nemnd eller domstol. 

5 Avslutning 

I denne oppgaven om partenes rett til opplysninger om anbudskonkurransen og andre 

leverandørers tilbud, er tre forhold forsøkt belyst: 

For det første det rettslige grunnlaget som spiller inn for vurderingen av 

oppdragsgivers opplysningsplikt og taushetsplikt, og sett fra partenes side, de 

opplysninger partene kan få om anbudskonkurransen. 

For det andre blir omfanget og fordelingen av informasjon mellom 

tildelingsmeddelelsen og den nærmere begrunnelsen vurdert.  

 For det tredje gås det inn på innsynsproblematikken som knytter seg til 

opplysningene som gis i det innstilte tilbudet. 

5.1 Rettslig grunnlag  

 Nødvendigheten av å tolke spesiallovgivningens regler i lys av mer generelle lovregler 

og EF-rett har vist seg gjennom klarlegging av reglenes ulike begreper. 

Rettsavgjørelsene på området tar utgangspunkt i tvistemålslovens regler om 

hemmelighold, og det gis dermed ingen direkte tolkning av FOA som rettslig grunnlag i 

disse avgjørelsene. Følgelig spiller generelle prinsipper og tolkning av direktivene som 

ligger til grunn for forskriften en sentral rolle. 

5.2 Begrunnelsene 

Reglene som kan si noe om begrunnelsenes innhold, er spredt i forskriften. De gir ingen 

sterke holdepunkter for hvilke opplysninger som bør fremgå av tildelingsmeddelelsen 

og hvilke som bør fremgå av den nærmere begrunnelsen.  

 Når bestemmelsen om tildelingsmeddelelsen ses for seg, kan mye tale for at 

denne kan gjøres kort. Sett i sammenheng med den "nærmere begrunnelsen" som må 

gis, jfr. § 3-8(4), blir resultatet av vurderingen i oppgavens del 4.1 at det i 

tildelingsmeddelelsen redegjøres for oppfyllelse av leverandørkravene, videre at det gås 

 
81 Frihagen (1984)  s.67, 
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grundig inn på tildelingskriteriene og ellers gis så fullstendig begrunnelse som mulig 

om tilbudsinnstillingen. På denne måten blir gjennomsiktighetsprinsippet overholdt, og 

oppdragsgiver får samlet den informasjon som alle tilbyderne har krav på, i én 

meddelelse. 

 Ideelt sett bør den nærmere begrunnelsen deretter kunne begrenses til å 

inneholde sammenligninger og vurderinger knyttet til tilbudet som ikke ble valgt. Ved å 

se begrunnelsene i sammenheng, blir antallet anmodninger om nærmere begrunnelse 

kunne bli mindre omfattende, og innholdet i den enkelte "nærmere begrunnelsen" 

begrenses. Praktiske hensyn taler for en slik løsning antakelig ville føre til at 

opplysningsplikten ville bli lettere å  ivareta dersom disse reglene, som er felles for 

anskaffelser både over og under terskelverdiene, hadde vært samlet i forskriften første 

del. Videre ville fristene som spiller inn ved utsending av meddelelse, anmodning om 

begrunnelse og tilbakesvar, blitt enklere å fastsette ved en mer oversiktlig 

sammenstilling. 

Målet må være at begrunnelsene virkelig kan føre til en mulig omgjøring av 

tildelingen dersom det er grunnlag for det. Slik reglene er i dag, er det fremdeles bare 

erstatningsretten som er i behold. 

5.3 Innsynsproblematikken 

 Det mest sentrale temaet i oppgaven har vært en klarlegging av hvilke 

opplysninger som må gis, jfr. hovedregelen om opplysningsplikt i FOA § 3-8(3) og (4), 

og hvilke opplysninger som kan unntas fra begrunnelsene etter FOA § 3-8(5) i tillegg til 

dem som kan unntas etter taushetsplikten i FOA §3-3. 

  I del 4.2 bli det vist til at etter reglene i FOA både skal og kan 

opplysninger holdes hemmelige. Det er grunn til å sette spørsmål ved benyttelsen av 

den skjønnsmessige adgangen til å holde tilbake opplysninger, dersom denne adgangen 

blir tolket for vidt. Etter gjennomgangen ovenfor vil bare de opplysninger (på det 

forretningsmessige området) som etter en streng vurdering av momentene for 

hemmelighold og som oppfyller vilkåret om økonomisk tap, kunne holdes hemmelige 

også i en klagesak. Det vil si at unntak som oppdragsgiver har gjort etter eget skjønn, 

jfr. § 3-8 (5), lett kan bli gjort tilgjengelig for en tilbyder som klager, dersom disse 

opplysningene er av betydning for sakens opplysning. 
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Konfidensialitet for unntak oppdragsgiver har foretatt med hjemmel i § 3-8(5), 

vil bare være i behold, dersom de ikke kan anses for å bidra til sakens rette opplysning. 

Ved å gå nærmere inn på rettspraksis ble det vist at unntak for opplysninger som kan 

hemmeligholdes etter tvistemålsloven, var begrenset. Fra dette ble det sluttet at det ikke 

er videre hensiktsmessig med en mer liberal bruk av unntaksreglene i 

spesiallovgivningen, men at disse heller burde ses i lys av den informasjon 

leverandørene fikk tilgang til etter klagebehandlingens regler. 

 Dersom sterke reelle hensyn taler for at det foreligger opplysninger som hindrer 

rettshåndhevelsen eller er til skade for kontraktspartene, § 3-8(5), burde disse unntakene 

i stedet underlegges taushetsplikten. Dersom dette er et unntak av en karakter som 

domstolene velger å holde hemmelig taler det klart for taushetsplikt, men ved å stille 

unntak opp til oppdragsgivers frie skjønn, slik det gjøres i § 3-8(5), svekker lovgiver 

betydningen av unntakene.  

 Tilsynelatende er det balanse mellom de kryssende hensyn til partenes rett til 

informasjon og hensyn til kontraktsparten i forskriften. Når konsekvensene av 

regelverket ses i lys av tvistemålslovens regler, er det likevel liten tvil om at det er 

gjennomsiktighetsprinsippet som får størst gjennomslag, fordi bare opplysninger som 

vil falle innunder taushetsplikten, gis vern her. 

Det kan dermed virke lite hensiktsmessig å legge unntak fra opplysningsplikten til 

oppdragsgivers skjønn (FOA §3-8(5)), siden rammene for tilbakehold av opplysninger 

er gitt snevrere i regelverket for tvistebehandling82, spesielt etter at klageadgangen er 

blitt enklere og rimeligere. 

 
82 Frihagen (1984) s.82-83, der han konkludere med at nekting av saksopplysninger kan føre til unøding 

forsinkelse og unødvendige klager og søksmål. 
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