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Avvisning av klage på offentlig anskaffelse  

Klagenemndas sekretariat viser til deres klage av 15. mai 2020 på offentlig anskaffelse av ny 

kunstgressbane på Vågstrand i Rauma kommune. Vi har besluttet å avvise klagen fra 

behandling i klagenemnda, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser §§ 9 og 6 

andre ledd, fordi klager mangler saklig klageinteresse.  

Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. 

Bakgrunn: 

(1) Rauma kommune (heretter innklagede) kunngjorde 13. desember 2019 en åpen 

tilbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektering og bygging av kunstgressbane på 

Vågstranda. Anskaffelsens verdi var estimert til 1 900 000 kroner inkl. mva. Tilbudsfrist 

var 15. januar 2020. 

(2) Innen utløpet av tilbudsfristen mottok innklagede to tilbud, fra henholdsvis Unisport 

Scandinavia AS og J.O. Moen Anlegg AS (heretter klager). Etter en gjennomgang av 

tilbudene, oppdaget innklagede at ingen av tilbudene var innenfor innklagedes 

budsjettramme. Leverandørene ble deretter forespurt om å levere et nytt tilbud med en 

lavere pris. Ny tilbudsfrist var 23. april 2020. Begge leverandørene leverte tilbud innen 

fristen. 

(3) Den 24. april 2020 sendte innklagede ut et tildelingsbrev, hvor det fremgikk at innklagede 

hadde til hensikt å inngå kontrakt med Unisport Scandinavia AS.  

(4) Klager brakte klagen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 15. mai 2020. 

(5) I brev til klagenemnda av 16. juni 2020 opplyste innklagede om at konkurransen var 

avlyst, som følge av manglende økonomisk dekning hos innklagede til å gjennomføre 

oppdraget. Innklagede hadde oppdaget at det var gjort en feil ved evalueringen av prisen 

på tilbudene. Etter en korrekt evaluering ble totalsummen på kroner 2 286 402 ekskl. mva. 

og kroner 2 484 407 ekskl. mva. for henholdsvis det billigste og det dyreste tilbudet. 
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Begge tilbud overskred innklagedes budsjettramme for prosjektet, som var på kroner 

2 300 000 inkl. mva. 

Sekretariatets vurdering: 

(6) Det følger av forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser 

(klagenemndsforskriften) § 6 andre ledd, at en klage til klagenemnda kan fremsettes av 

enhver som har «saklig interesse». Av klagenemndas praksis fremgår det at interessen i 

å få avgjort anførselen eller anførslene må være aktuell, i den forstand at klager må ha et 

reelt behov for avklaring av spørsmålet, jf. blant annet klagenemndas sak 2019/344, 

avsnitt premiss 25 med videre henvisning til tidligere praksis. 

(7) Klager har deltatt i konkurransen. I utgangspunktet vil dette være tilstrekkelig for å ha 

saklig interesse i at klagenemnda skal vurdere klagers anførsler knyttet til 

gjennomføringen av konkurransen. 

(8) I denne saken har imidlertid innklagede avlyst konkurransen. Ettersom konkurransen er 

avlyst, ser sekretariatet det slik at klager ikke lenger har et reelt behov for å få avklart sine 

anførsler knyttet til gjennomføringen av konkurransen. Grunnen til dette er at utfallet av 

de øvrige anførslene ikke vil få noen reell betydning nå som konkurransen er avsluttet 

uten noen kontraktsinngåelse. Sekretariatet har på denne bakgrunn kommet til at klager 

ikke har «saklig interesse» i å få avgjort spørsmålene i saken, jf. klagenemndsforskriften 

§ 6 andre ledd og eksempelvis klagenemndas avgjørelse i sak 2014/91, avsnitt 19-21. 

(9) Saken avvises derfor for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9. 

Klageadgang:  

Dere kan klage på avvisningsvedtaket til klagenemndas leder, som i så fall vil avgjøre om 

klagen likevel skal behandles av klagenemnda. Klagenemndas leder kan bare ta stilling til de 

faktiske forholdene som er vurdert i denne avvisningen, og det er ikke anledning til å fremme 

nye rettslige anførsler/påstander. Det holder derfor at du informerer sekretariatet om at du 

påklager avvisningsvedtaket. 

En slik klage må foreligge senest tre virkedager etter at dere er blitt kjent med vårt 

avvisningsvedtak. Med virkedager menes her alle dager unntatt lørdager, søndager, offentlige 

helligdager og offentlige fridager. Klagefristen kan ikke forlenges. 
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