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Avvisning av klage på offentlig anskaffelse  

Klagenemndas sekretariat viser til klagen av 22. mars 2021 på vegne av JM Konsult AS 

angående anskaffelse etter konsesjonskontraktforskriften om leveranse av miljøsertifisering i 

Oslo. Vi har besluttet å avvise klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. 

forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 9. Grunnen er at klagen klart ikke kan 

føre frem.  

 

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

 

Bakgrunn: 

(1) Oslo kommune v/bymiljøetaten (heretter innklagede) inviterte 19. november 2020 

registrerte private Miljøfyrtårn-sertifisører i Oslo og 21 omkringliggende kommuner til 

deltakelse i en konkurranse om inngåelse av tjenestekonsesjonsavtale som Miljøfyrtårn-

sertifisører for Oslo kommune. Begrensningen av invitasjonen til Oslo og 

omkringliggende kommuner var begrunnet med hensynet til redusert transportbehov for 

leverandørene ved fysisk fremmøte ut i fra et miljøperspektiv samt redusering av 

reisekostnader. Tilbudsfrist var 2. desember 2020.  

 

Sekretariatets vurdering: 

(2) Klager har ikke deltatt i konkurransen, men leverer den type tjenester som konkurransen 

gjaldt. Klager har derfor saklig klageinteresse, jf. klagenemndsforskriften § 6. Klagen er 

rettidig. Anskaffelsens verdi er estimert til 2,4 millioner kroner for hele 

kontraktsperioden, og er under EØS-terskelverdien. I tillegg til lov om offentlige 

anskaffelser 17. juni 2016 nr. 73, følger anskaffelsen konsesjonskontraktforskriften del I. 

(3) Klager anfører at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven 

§ 4 ved kun å invitere leverandører med tilholdssted i Oslo eller omkringliggende 

kommuner til konkurransen. Klager begrunner dette med at en rekke av oppgavene som 
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Miljøfyrtårn-sertifisør kan gjøres digitalt og fra kontoret, og at transportbehovet og 

miljøbelastningen ikke vil bli unødig stor. I tillegg vil reisene kunne kombineres med 

andre jobboppdrag, som også vil bidra til å redusere det totale transportbehovet for 

leverandørene. Klager mener også at begrensningen på bakgrunn av miljøhensyn er 

usaklig. 

(4) I konsesjonskontraktforskriften del I er det ingen særlige krav til utformingen av 

konkurransen eller innholdet i denne. Kravene til gjennomføringen av anskaffelsen følger 

i hovedsak av de grunnleggende prinsippene i loven § 4, herunder prinsippet om 

konkurranse. Ved valget av hvor mange og hvilke leverandører som blir invitert til å inngi 

tilbud, har oppdragsgiver en betydelig grad av skjønnsfrihet. Dette er altså ikke en 

situasjon hvor det kan utledes noen detaljerte prosedyrekrav basert på de grunnleggende 

prinsippene.  

(5) Sekretariatet forstår innklagede slik at innklagede sendte invitasjonen til alle registrerte 

private sertifisører/leverandører i Oslo og 21 kommuner i Viken. Dette gjaldt til sammen 

11 leverandører. Innklagede har etter sekretariatets syn ved invitasjonen sikret at et 

tilstrekkelig stort antall leverandører har kunnet delta, og har med dette lagt til rette for 

den nødvendige konkurranse. Den geografiske begrensningen og begrunnelsen for denne 

fremstår også som saklig og i tråd med de øvrige prinsipper i lovens § 4. 

(6) Ettersom sekretariatet har funnet at klagen klart ikke kan føre frem, avvises den som 

uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndforskriften § 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. 

 

 

 

 

 

 

Line Rakner 
Seniorrådgiver 

 

Olav Hovda Ottesen 

Seniorrådgiver 
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