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Avvisning av klage på offentlig anskaffelse 

Klagenemndas sekretariat viser til deres klage av 3. mars 2022 på Lyngdal kommunes avtale 
med Velde Pukk AS for uttak og deponering av fjellmasse. I klagen er det anført at avtalen er 
en ulovlig direkte anskaffelse. 
Av forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 13a følger det at «[k]lage kan 
fremsettes inntil to år fra kontrakt er inngått». Klager har vist til kontrakter inngått 19. juni 
2013 og 16. september 2019. Klagen av 3. mars 2022 er fremsatt mer enn to år etter 
kontraktsinngåelsen. Klagen er dermed for sent fremsatt, og avvises fra behandling i 
klagenemnda, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 9. 
Klagenemndsforskriftens regler om klagefrist er etter ordlyden ubetinget, og åpner ikke for at 
det kan foretas en nærmere vurdering av om for sent fremsatte klager skal kunne behandles av 
klagenemnda. Dette er en forskjell fra eksempelvis forvaltningslovens klagefristregulering, 
hvor § 31 oppstiller en oppfriskningsregel.

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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Line Rakner
Seksjonssjef

Tor Martin Joramo Sikkeland
Rådgiver
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Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post
David Drangsland Amsterstien 13 4516 MANDAL

Norge
          
d-drangs@online.no

Kopi til: 
Advokatfirma Tofte DA Postboks 759 4666 Kristiansand

Norge
Kjell Torkelsen
kt@advtofte.no


