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KJENNELSE 
 
Arne Tøråsen AS (Tøråsen) har begjært midlertidig forføyning overfor Trysil kommune 
(kommunen). Tøråsen krever at kommunen ikke inngår kontrakt med Skanska 
Husfabrikken AS (Skanska) om totalentreprise for bygging av ny barnehage i Trysil inntil 
domstolene har avgjort spørsmålet om anskaffelsesregelverket er brutt ved gjennomføring 
av konkurransen.  
 

Sakens bakgrunn 
 
Trysil kommune kunngjorde 18. mars 2022 konkurranse med forhandling for anskaffelse 
av ny sentrumsbarnehage i Trysil. Tilbudsfristen var 19. september 2022. 
 
I konkurransegrunnlaget fremgår det at konkurransen skulle gjennomføres i henhold til lov 
om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 med tilhørende forskrift om offentlige 
anskaffelser del I og III. Reglene om konkurranse med forhandling ble gitt anvendelse, jf. 
§ 13-1 andre ledd. 
 
Ifølge konkurransegrunnlaget var anskaffelsen en totalentreprise med samspillsfase etter 
endt konkurranse. I punkt 2.1 fremgår følgende om formålet med anskaffelsen: 
 

Oppdragsgiver nevnt i punkt 1 har til hensikt å inngå avtale med totalentreprenør om 
oppføring av ny sentrumsbarnehage  
 
Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for prosjektering og 
oppføring av ny sentrumsbarnehage i Trysil, etter foreliggende 
kravspesifikasjon/behovsbeskrivelse i konkurransen. Totalentreprenøren skal bidra 
aktivt med gode løsninger gjennom samspillsfase. 
 
Leverandøren skal bruke sin fagkunnskap og kompetanse for å bidra til at 
kontraktens formål blir ivaretatt. 

 
I konkurransegrunnlaget punkt 4.2 angis tildelingskriteriene: 
 

4.2. TILDELINGSKRITERIER 
Valg av leverandører bestemmes ut ifra det beste forholdet mellom pris og kvalitet, 
vurdert ut fra følgende kriterier med vekting i parentes. 
 
4.2.1. PRISER (60 %)  
Prisene skal oppgis i henhold til beskrivelsene i punkt 3.6.2 eksklusive 
merverdiavgift og inneholde alle relevante kostnader og avgifter for å utføre 
oppdraget. Alle kostnader som ikke er oppgitt eller spesifisert, anses som inkludert. 
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4.2.2. EGNETHET FOR TILBUDT LØSNING (40 %) 
Det er viktig for oppdragsgiver at tilbyder kan presentere en godt egnet løsning for 
de behov bygget skal tilfredsstille. Oppdragsgiver vil evaluere de tilbudte 
løsningsforslagene, for å finne den løsningen som passer best. 
 
Oppdragsgiver vil vurdere følgende sider ved tilbudt løsning: 
• Byggets praktiske utforming i forhold til barnehagevirksomhetens behov og 

utnyttelse av bygget. 
• Arealutnyttelse av både tomten og byggets arealer 
• Byggets estetikk 
• Energieffektivitet utover krav stilt til bygget 

 
Kravspesifikasjonen angir følgende: 
 

1.0 BYGGETS UTFORMING OG PLASSERING 
 

1.01 Byggets hovedform 
Størrelse og kapasitet: 
Det skal prosjekteres og tilbys en barnehage for 100 barn og 30 til 35 ansatte. 
(…) 
Det er benyttet erfaringstall fra andre barnehageprosjekt som tilsier 10 m² pr. barn 
BRA (bruksareal). Dette gir 1000 m². Det legges inn en reserve på 10% som gir BRA 
på 1100 m². 
Bruttoarealet BTA blir da trolig 1300-1400 m², men dette er det opp til tilbyderne å 
optimalisere. 
Det skal være en 6-avdelings barnehage med 3 innganger til avdelingene der to 
avdelinger deler felles grovgarderobe. Alle avdelinger skal ligge på hovedplanet 
plan 1. 
 
Det skal være egen personalinngang som kan være felles med adkomsten til 
administrasjonsdelen. Personal og administrasjonsdelen anbefales lagt i plan 2. 
 
1.02 Tomten 
Det er vedlagt kart som viser tomten som i dag disponeres av Østmojordet barnehage 
samt et tilleggsareal der den nye barnehagen planlegges. 
Begge disse arealene blir tomten for det nye barnehageprosjektet når nybygget flyttes 
inn og Østmojordet barnehage rives. 
(…) 
Forutsetningene som legges til grunn er at barnehagen bygges i 2 plan der plan 2 får 
direkte adkomst fra hovedvegen og at det på dette planet bygges noe parkering for 
ansatte, sykkelparkering og tilrettelegges for varelevering. 
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I kravspesifikasjonen punkt 2.00 gis opplysninger om funksjons- og arealprogram. I punkt 
2.01 angis de generelle kravene: 
 

2.01 Generelle krav 
(…) 
- Fokus på kvalitet, arealeffektivitet og kostnad, også fremtidige driftskostnader. 

 
Barnehagen skal prosjekteres i henhold til gjeldende veiledere fra Kunnskaps-
departementet, lover og forskrifter samt miljørettet helsevern og arbeidsmiljø-loven. 

 
Kravspesifikasjonen punkt 2.02 inneholder et detaljert arealprogram med egen tabell for 
administrasjonsdel, fellesrom, avdeling for små barn og avdeling for store barn.  
 
I radene angis romtypene som skal inngå i hver del. I kolonnene gis opplysninger om antall 
personer, areal pr. rom, antall rom, totalt areal, hvilke rom som krever egen inngang i plan 
2 og diverse opplysninger. Det er angitt totalt nettoareal på 1309 kvadratmeter, bruttoareal 
på 1636 kvadratmeter og brutto/netto-faktor på 1,25. 
 
I kravspesifikasjonen punkt 2.03 til 2.22 fremgår ytterligere spesifikasjoner for de ulike 
romtypene. 
 
Kommunen mottok tre søknader om å delta i konkurransen. Leverandørene Arne Tøråsen 
AS, Skanska Husfabrikken AS og Peab AS ble prekvalifisert. 
 
Det ble holdt tilbudsbefaring 28. mars 2022. Til stede for byggherre var blant annet 
prosjektleder bygg- og eiendomsavdeling Ole Petter Blestad i Trysil kommune og 
sivilingeniør Richard Olsen i Sweco, og representanter fra de tre leverandørene.  
 
Av referatet fra befaringen fremgår blant annet følgende: 
 

Da dette er en totalentreprise med samspill og tilbyderne blir honorert for å utarbeide 
prosjektløsning er det viktig at tilbyderne gjør et grundig forprosjekt og klart 
presenterer sine løsninger i tilbudene. Tydelige og gjennomarbeidede tilbud vil 
kunne forkorte samspillsfasen. 
 
Det er ikke gitt noen grundig beskrivelse av prosjektet, men heller stilt krav og lagt 
ved behovsbeskrivelser. Dette er ment for at tilbyderne skal kunne presentere sine 
løsninger. 
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Det er ønskelig med lavest mulige drifts- og vedlikeholdskostnader for den nye 
barnehagen. Tilbyderne bes ta hensyn til dette i sine løsningsforslag, og beskrive 
hvilke besparelser på vedlikehold deres løsning vil gi. 
 
(…) 
 
Romplanen er veiledende. Det er allikevel ønskelig at fellesrom ikke legges opp som 
gjennomfartsårer. 

 
Samtlige av de tre leverandørene innga tilbud innen fristen. 
 
Kommunen orienterte i brev av 21. november 2022 om at kontrakt ville bli tildelt Skanska. 
  
For tildelingskriteriet pris (60 prosent) ble det gitt følgende oversikt over innkomne priser: 
 
Priser (60%) Arne Tøråsen 
AS  

Peab AS  Skanska Husfabrikken AS  

69 457 144  82 170 143  60 879 127  
 
For tildelingskriteriet egnethet for tilbudt løsning (40 prosent) ble det gitt følgende 
poengfordeling: 
 
Arne Tøråsen AS  Peab AS  Skanska Husfabrikken AS  
2,45  2,4  3  
 
Vedlagt brevet fulgte evalueringsmatrise for omregning av pris ut ifra «avvik fra summen 
av tildelingskriterier utenom pris». Poengskalaen for egnethet var 0 til 3. 
 
Ifølge matrisen fikk Tøråsen 2,625 poeng for egnethet som etter omregning ga en pris på 
75 245 239 kroner. Peab fikk 2,575 poeng og en omregnet pris på 89 930 65760 kroner. 
Skanska fikk 3 poeng og beholdt opprinnelig tilbudspris.  
 
Karensperioden i tildelingsbeslutningen var satt til 5. desember 2022. 
 
Tøråsen klaget på tildelingen i brev av 13. desember 2022. Det ble anført at Skanskas 
tilbud skulle vært avvist fordi det ikke oppfylte arealprogrammet i kravspesifikasjonene og 
var i strid med TEK 17, arbeidsmiljøloven og barnehagenormen. Vedlagt fulgte 
begrunnelse av 12. desember 2022 fra daglig leder Eilert Gabrielsen i Nord Arkitektur AS. 
 
Kommunen avviste klagen 22. desember 2022. Det ble fastholdt at det var gjort en korrekt 
og lovmessig vurdering av kvalifikasjonene, og at det ikke var grunnlag for å avvise 
Skanska.  
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Tøråsen fastholdt klagen i brev av 4. januar 2023, vedlagt redegjørelse fra Gabrielsen. 
 
Kommunen fastholdt i brev av 10. januar 2023 sitt tidligere standpunkt. 
 
Karensperioden ble utvidet flere ganger, senest til 16. januar 2023. 
 
Tøråsen begjærte midlertidig forføyning 15. januar 2023. 
 
Muntlig forhandling ble holdt 16. og 17. februar 2023 i Elverum tinghus. Det ble foretatt 
bevisførsel som fremgår av rettsboka. 
 

Arne Tøråsen AS har i hovedsak anført: 
 
Vilkårene for midlertidig forføyning er oppfylt. Hovedkravet er sannsynliggjort ved at 
kommunen har brutt regelverket for offentlige anskaffelser i gjennomføring av 
konkurransen. 
 
Skanska skulle vært avvist på grunn av vesentlig avvik fra konkurransegrunnlaget, jf. 
anskaffelsesforskriften § 24-8 første ledd bokstav b. Arealprogrammet er bindende og 
utgangspunktet for prosjektet som det skulle inngis tilbud på.  
 
Tolkning av konkurransegrunnlaget gir en alminnelig tilbyder en klar forståelse av at 
arealprogrammet kun skulle være bindende. I kravspesifikasjonen punkt 2.02 om 
arealprogram fremkommer tydelig prosjektets rammer for areal. Det er listet opp rom med 
tilhørende areal, og angitt at prosjektet skal ha et totalt nettoareal på 1309 kvadratmeter og 
et måltall for brutto/netto-faktor på 1,25.  
 
Det fremgår ikke av ordlyden at arealprogrammet kun skulle være veiledende. Praksis 
tilsier at arealprogram er bindende i offentlige anskaffelser med mindre noe annet er 
presisert eksplisitt. Motstrid i konkurransegrunnlaget gir heller ikke holdepunkt for at 
arealprogrammet er veiledende. Arealprogrammet forholder seg til nødvendige arealer for 
funksjoner i henhold til lover og forskrifter. Kravspesifikasjonen stiller flere «skal»-krav 
som ikke er forenlig med å være veiledende.  
 
Det er heller ikke andre holdepunkter for at arealprogrammet er veiledende. Referat fra 
tilbudsbefaring omhandler romplan og ikke arealprogram. Kommunen måtte opplyse alle 
tilbyderne om uklarhet dersom Skanska forsøkte å klargjøre konkurransegrunnlaget, for 
eksempel via marcell.  
 
Skanskas avvik fra konkurransegrunnlaget er vesentlig. Arealavviket utgjør minst 207 
kvadratmeter og 16 prosent fra arealprogrammet. Skanskas brutto/netto-faktor på 1,46 
viser at det er en lite arealeffektiv løsning. Avvik i denne størrelsen kan ikke ivaretas i 
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samspillsfasen uten å være konkurransevridende. Tøråsens tilbudspris ville vært lavest 
dersom de forholdt seg til arealprogrammet som veiledende. 
 
Skanskas tilbud har også flere andre avvik fra konkurransegrunnlaget og tekniske krav. 
Vrimlearealet oppfyller ikke krav i TEK 17. Det er heller ikke satt inn dusj i 
grovgarderobe, i strid med arbeidsplassforskriften. Skanskas mur og masseoppfylling av 
uteareal er en lite hensiktsmessig løsning. 
 
Evaluering av tilbudene var ikke lovlig. Skanska har ikke fått trekk for løsninger som ikke 
er i samsvar med krav i konkurransegrunnlaget. Det er også fremlagt to ulike 
evalueringsmatriser av Tøråsen.  
 
Det ble vektlagt personlige hensyn som forklart av Olsen, i strid med 
likebehandlingsprinsippet.   

 
Arne Tøråsen AS har nedlagt følgende påstand: 
 
1. Trysil kommune pålegges å avstå fra å signere kontrakt med Skanska Husfabrikken AS 

i konkurranse totalentreprise ny sentrumsbarnehage inntil spørsmålet om 
anskaffelsesregelverket er brutt ved gjennomføringen av konkurransen er og 
leverandørvalget er rettskraftig avgjort ved domstolene. 
 

2. Arne Tøråsen AS tilkjennes sakens omkostninger. 

 
Trysil kommune har i hovedsak anført: 
 
Vilkårene for midlertidig forføyning er ikke oppfylt. Det er ikke bestridt at det foreligger 
sikringsgrunn. Hovedkravet er ikke sannsynliggjort idet kommunen ikke har brutt 
regelverket om offentlige anskaffelser ved gjennomføring av konkurransen.  
 
Det er ikke grunnlag for å avvise Skanska fra konkurransen da tilbudet ikke inneholder 
vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene, jf. anskaffelsesforskriften § 24-8 første ledd 
bokstav b. Kommunen har ikke feiltolket konkurransegrunnlaget ved å akseptere tilbudet 
til Skanska. Konkurransegrunnlaget må forstås slik at arealprogrammet angitt i 
kravspesifikasjonen er veiledende. Dette er presisert og tydeliggjort i referat fra 
tilbudsbefaringen som er en del av konkurransegrunnlaget, jf. anskaffelsesforskriften § 4-2 
bokstav a. 
 
I konkurransegrunnlaget fremkommer det at barnehagen skal ha plass til 100 barn og 30 til 
35 ansatte. Erfaringstall på 10 kvadratmeter pr. barn med en reserve på 10 prosent vil trolig 
gi bruttoareal på 1300 til 1400 kvadratmeter. Det fremkommer imidlertid at det er «opp til 
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tilbyderne å optimalisere» dette. Opplysningene er av veiledende karakter og ikke absolutte 
krav.  
 
I kravspesifikasjonen er summerte arealer 1309 kvadratmeter, mens Skanska har tilbudt 
1240 kvadratmeter. Dette er ca. 69 kvadratmeter mindre, noe som innebærer at de har 
effektivisert arealbruken i forhold til kravspesifikasjonen. Skanska har et bruttoareal på 
1531 kvadratmeter som gir en brutto/netto-faktor på 1,235. 
 
Det er ikke påvist avvik fra TEK 17, arbeidsplassforskriften eller barnehagenorm. Det er 
uansett ikke en del av evalueringen av tilbudene å gjøre en etterprøving av tilbudt løsning 
opp mot TEK 17 og andre krav. Dette er kontraktsvilkår som forventes oppfylt i 
kontraktsperioden og hvor leverandøren vil stå ansvarlig for at kravene oppfylles. 
 
Skanska oppfyller krav til lekeareal. Dette gjelder uansett om vrimlearealet telles med eller 
ikke. Veiledende barnehagenorm for lekeareal inne tilsier i dette tilfellet et lekeareal på 
479 kvadratmeter. Skanska har totalt 519 kvadratmeter leke- og oppholdsareal dersom 
vrimleareal ikke medregnes. Store deler av vrimlearealet vil også kunne benyttes til lek, og 
Skanskas tilbud ligger godt innenfor krav om oppholdsarealer. 
 
Det er heller ikke holdepunkter for at fravær av dusj i garderobe ikke er i henhold til 
forskriftskrav. 
 
Kommunen har ikke gjort feil ved evaluering av tilbudene. Det bestrides at Skanskas tilbud 
inneholder vesentlige feil og mangelfulle løsninger som kommunen skulle gitt fratrekk for 
i evalueringen.  
 
Det er ikke sannsynliggjort at Tøråsen som nest beste tilbyder ville blitt valgt dersom 
Skanska ble avvist. Tøråsens pris var betydelig høyere enn det som er avsatt i kommunens 
budsjett. Det sannsynlige scenarioet er derfor at konkurransen blir avlyst. 

 
Trysil kommune har nedlagt følgende påstand: 
 
1. Trysil kommune frifinnes. 

 
2. Trysil kommune tilkjennes saksomkostninger. 
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Rettens vurdering 
 
Etter tvisteloven § 34-2 kan midlertidig forføyning besluttes dersom kravet det begjæres 
forføyning for og en sikringsgrunn er sannsynliggjort. En midlertidig forføyning må heller 
ikke være uforholdsmessig, jf. tvisteloven § 34-1 andre ledd. Kommunen har ikke bestridt 
at det foreligger sikringsgrunn.  
 
Hovedkravet er sannsynliggjort dersom retten ved en prejudisiell vurdering kommer til at 
det er mest sannsynlig at saksøker vil få medhold i etterfølgende søksmål, jf. HR-2012-
340-U og Ot.prp.nr.65 (1990–1991) side 293, jf. side 275.  
 
Hovedkravet er at tildelingsbeslutningen settes til side. Det er anført tre alternative 
grunnlag for hovedkravet. Tøråsen mener for det første at Skanskas tilbud skulle vært 
avvist på grunn av vesentlig avvik fra arealkrav i konkurransegrunnlaget. Tøråsen mener 
for det andre at Skanskas tilbud skulle vært avvist på grunn av avvik fra tekniske krav. For 
det tredje mener Tøråsen at kommunen har brutt regelverket ved evaluering av tilbudene.  
 
Avvisning på grunn av arealavvik 
 
Tøråsen har anført at Skanskas tilbud hadde et avvik i nettoareal på minst 207 
kvadratmeter sammenlignet med konkurransegrunnlaget. 
 
Etter anskaffelsesforskriften § 24-8 første ledd bokstav b skal oppdragsgiver avvise tilbud 
som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene.  
 
Ifølge LH-2020-65984 foreligger det avvik hvis tilbudet ikke samsvarer med 
oppdragsgivers kravspesifikasjon. Dette beror på en objektiv tolkning av tilbudet i lys av 
konkurransegrunnlaget, jf. HR-2019-830-A med videre henvisning til Rt-2012-1729. Det 
tas utgangspunkt i den alminnelige språklige forståelsen. I tillegg vektlegges momenter 
som formål og sammenheng i konkurransegrunnlaget.  
 
For tolkning av konkurransegrunnlaget er vurderingstemaet hva en normalt forstandig 
tilbyder ville oppfattet, jf. HR-2019-830-A og EU-domstolens avgjørelse i sak C-42/13 
(Cartiera dell'Adda). 
 
Konkurransen gjaldt totalentreprise med samspill etter endt konkurranse. I praksis fra 
klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er det lagt til grunn at 
konkurransegrunnlaget oppstiller rammer for tilbudene også i kontrakter med samspill. Det 
at tilbudet skal videreutvikles i samspillsfase kan imidlertid få betydning i vurderingen av 
om avviket er vesentlig. Oppdragsgiver vil ha noe større frihet i vesentlighetsvurderingen 
hvis avviket kan håndteres i samspillsfasen, jf. KOFA-2019-534 med videre henvisninger. 
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Retten vurderer først om en normalt forstandig tilbyder ville oppfattet arealangivelsene 
som bindende eller veiledende.  
 
I kravspesifikasjonen fremgår det at det «er benyttet erfaringstall fra andre 
barnehageprosjekt som tilsier 10 m² pr. barn BRA (bruksareal). Dette gir 1000 m². Det 
legges inn en reserve på 10% som gir BRA på 1100 m².» I arealprogrammet er det 
programmert med et nettoareal på 1309 kvadratmeter, bruttoareal på 1636 og brutto/netto-
faktor på 1,25. En alminnelig språklig forståelse av ordlyden tilsier at arealangivelsene 
ikke er minstekrav. Retten viser til at det ikke er brukt ord eller uttrykk som tilsier at 
kravene skal være bindende, som for eksempel «skal», «må» eller «minimum». Begrepet 
«skal» er imidlertid benyttet andre steder i konkurransegrunnlaget, blant annet i punkt 2.05 
om grovgarderober. 
 
Sammenhengen i konkurransegrunnlaget underbygger også at arealangivelsene ikke kan 
oppfattes som minstekrav. I kravspesifikasjonen er det angitt et bruttoareal på 1300-1400 
kvadratmeter, mens det i arealprogrammet er programmert med 1636 kvadratmeter. 
Avvikende arealangivelser innad i konkurransegrunnlaget viser at det ikke kan forstås 
absolutt. 
 
Retten vektlegger videre at arealeffektivitet og fremtidige driftskostnader er angitt som 
generelle krav i kravspesifikasjonen. I konkurransegrunnlaget er arealutnyttelse av byggets 
areal fremhevet under tildelingskriteriet egnethet for tilbudt løsning. Retten mener dette, 
sammenholdt med de ulike arealangivelsene i grunnlaget, indikerer at tilbyderne kunne 
foreslå mer effektive løsninger med hensyn til areal og driftskostnader.  
 
Tøråsen har vist til at arealeffektivitet kun knytter seg til brutto/netto-faktor, og at en 
høyere faktor gir mer arealeffektivt bygg. Skanska hadde lavere faktor enn Tøråsen, og 
dermed et mindre arealeffektivt bygg. Retten er ikke enig i denne forståelsen. Brutto/netto-
faktor er et forholdstall mellom brutto og nettoareal. Ifølge byggordboka angir derimot 
arealeffektivitet «utnyttingsgraden av arealer, f.eks. antall m2 pr elev eller pr. 
arbeidsplass.»  
 
Retten legger etter dette til grunn at en normalt forstandig tilbyder ville oppfattet 
arealangivelsene som veiledende. 
 
Retten finner videre at Skanskas tilbud tilfredsstilte kravene i konkurransegrunnlaget selv 
om det legges til grunn at nettoarealet var 207 kvadratmeter mindre enn angitt i 
arealprogrammet. Det er derfor ikke nødvendig for retten å ta stilling til hvilke arealer som 
medberegnes i Skanskas nettoareal.  
 
Retten har kommet til at det ikke var grunnlag for å avvise Skanskas tilbud på grunn av 
arealavvik.  



 - 11 - 23-007757TVI-TOIN/TELV 
 

 
Avvisning på grunn av avvik fra tekniske krav 
 
Tøråsen har anført at Skanskas tilbud skulle vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse 
av tekniske krav. 
 
Retten vurderer først anførselen om at tilbudet ikke oppfylte krav til lekeareal.  
 
Ifølge veileder for godkjenning av barnehager fra Kunnskapsdepartementet er veiledende 
norm for barns lekeareal inne 4 kvadratmeter for barn over 3 år og ca. 5,3 for barn under 
tre år.  
 
Retten finner det bevist at Skanska har tilbudt en barnehage for 108 barn, herunder 72 store 
og 36 små barn. Normen krever etter dette er lekeareal på 479 kvadratmeter. Skanska har 
et totalt lekeareal på 519 kvadratmeter. Tilbudet er derfor i henhold til normen. 
 
Tøråsen har videre anført at vrimleareal ikke oppfyller krav i TEK 17 til dagslys for varig 
opphold.  
 
Retten finner at oppfyllelse av TEK 17 er et kontraktsvilkår og ikke et evalueringskrav, jf. 
blant annet KOFA-2022-616. Det er ikke i konkurransegrunnlaget oppstilt 
dokumentasjonskrav for oppfyllelse av TEK 17. Kontraktsvilkår må derfor i 
utgangspunktet være oppfylt ved oppstart av kontrakt. Leverandøren er ansvarlig for å 
oppfylle krav i TEK 17 og må dekke eventuelle merkostnader.  
 
Ut ifra bevisførselen vil det uansett ikke være nødvendig å medregne vrimlearealet i areal 
til varig opphold for å oppfylle krav til lekeareal. Det er derfor heller ikke krav om at hele 
eller deler av arealet skal oppfylle krav til dagslys. 
 
Tøråsen har anført at fravær av dusj i garderober er i strid med arbeidsplassforskriften.  
 
Etter arbeidsplassforskriften § 3-6 femte ledd skal det stilles tilstrekkelige og egnede dusjer 
til rådighet for arbeidstakerne dersom arbeidets art eller helsemessige forhold gjør det 
påkrevd.  
 
Ifølge arbeidstilsynets kommentarer omfatter «arbeidets art» fysisk krevende arbeid, 
skittent arbeid, arbeid med illeluktende stoff eller arbeid med giftige eller helsefarlig stoff. 
Arbeid i barnehage er ikke omfattet av bestemmelsen.  
 
Retten har kommet til at det ikke var grunnlag for å avvise Skanskas tilbud på grunn av 
manglende oppfyllelse av tekniske krav.  
 



 - 12 - 23-007757TVI-TOIN/TELV 
 

Ulovlig tildelingsevaluering 
 
Tøråsen har anført at kommunen har brutt regelverket ved evalueringen ved at det ble 
vektlagt personlig egnethet.  
 
I LB-2010-68992 sies følgende om domstolenes overprøvingsadgang: 
 

Domstolene kan ikke overprøve kommunens skjønnmessige vurderinger – «det 
innkjøpsfaglige skjønn». Det kan prøves om skjønnet bygger på usaklige hensyn, er 
vilkårlig, er sterkt urimelig, og om det støter an mot de grunnleggende kravene i 
anskaffelsesloven § 5 om forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, se 
Rt-2007-1783 avsnitt 44 (NIDA). Retten kan også prøve om kommunen har lagt 
riktig faktum til grunn under behandlingen av saken. 

 
Sivilingeniør Richard Olsen i Sweco har bistått kommunen i vesentlig grad ved 
gjennomføring av konkurransen. Han forklarte i retten at det avgjørende for 
tildelingsevalueringen var egnethet for representantene fra tilbyderne på tilbudsbefaringen 
og i forhandlingene. Dette ble normalt det avgjørende for byggherre, også i denne saken. 
Ifølge Olsen var det stor forskjell på Skanska og Tøråsens fremtreden. Representantene fra 
Skanska hadde ifølge Olsen fremstått ydmyke i møtet med byggherre. Representantene fra 
Tøråsen hadde derimot gjort et dårligere inntrykk. Olsen forklarte videre at det merkes 
raskt hvilke representanter som er best egnet.  
 
Retten finner det sannsynliggjort at kommunen har vektlagt utenforliggende og usaklige 
hensyn i tildelingsevalueringen. Vektlegging av personlig egnethet som i dette tilfelle er 
direkte i strid med det overordnede hensynet til likebehandling som regelverket er ment å 
ivareta, jf. anskaffelsesloven § 4. 
 
Det at Svend Hoff Johnstad i Abakus på spørsmål fra kommunens advokat svarte at 
personlig egnethet hos tilbyderne ikke ble vektlagt i evalueringen, endrer ikke rettens 
vurdering. Retten finner det på bakgrunn av Olsens forklaring sannsynliggjort at det ble tatt 
usaklige hensyn i tildelingsevalueringen. 
 
Det er etter dette begått feil i evalueringen. Retten kan slik saken ligger an ikke se at det er 
mulig å konstatere at feilen ikke kan ha påvirket rangeringen av leverandørenes tilbud. Det 
er uklart for retten når feilen ble begått, men ifølge Olsen ble denne vurderingen i alle fall 
gjort på tilbudsbefaringen og under forhandlingene. Dette er på et tidlig tidspunkt i 
konkurransen, og retten kan derfor heller ikke se bort ifra at feilen kan ha påvirket 
kommunens veiledning i forhandlingene med leverandørene. Det kan med andre ord ikke 
utelukkes at Skanska kan ha fått en mer adekvat veiledning for tilpasning til 
konkurransegrunnlaget enn Tøråsen, som anført av Tøråsen. 
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Retten finner det sannsynliggjort at kommunen har brutt regelverket for offentlige 
anskaffelser i evaluering av tilbudene, og at tildelingsbeslutningen skal settes til side.  
 
Kommunen har ikke bestridt at det foreligger en sikringsgrunn, jf. tvisteloven § 34-1 
bokstav a. Ifølge anskaffelsesloven § 8 andre ledd kan domstolene ikke sette til side en 
kontraktstildeling etter at kontrakt er inngått. Retten finner det følgelig nødvendig med en 
midlertidig forføyning for å utsette kontraktsinngåelse til det er avklart om 
kontraktstildelingen var lovlig. 
 
Midlertidig forføyning må ikke være uforholdsmessig, jf. tvisteloven § 34-1 andre ledd. I 
LB-2019-85112 sies følgende om det rettslige utgangspunktet for 
forholdsmessighetsvurderingen: 
 

Tvisteloven § 34-1 andre ledd lyder slik: 
 
Midlertidig forføyning kan ikke besluttes dersom den skade eller ulempe som 
saksøkte blir påført står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at 
forføyning blir besluttet. 
 
Av forarbeidene følger det at bestemmelsen «i § 34-1 andre ledd tydeliggjør at det 
gjelder en grunnsetning om proporsjonalitet hvor det tas hensyn til alle interesser 
som er inne i bildet», jf. Ot.prp.nr.65 (1990–1991) side 292. Det følger av Rt-2008-
1529 at bestemmelsen oppstiller et selvstendig vilkår for forføyning. Kravet til 
«åpenbart misforhold» viser at terskelen for ikke å beslutte forføyning når hovedkrav 
og sikringsgrunn er sannsynliggjort er høy. 

 
Retten kan ikke se at den skade eller ulempe som kommunen blir påført ved midlertidig 
forføyning står i åpenbart misforhold til den interesse Tøråsen har i at forføyningen blir 
besluttet, jf. tvisteloven § 34-1 andre ledd. 
 
Retten tar begjæringen om midlertidig forføyning til følge, men den gjøres ikke mer 
omfattende enn nødvendig slik at den opphører etter at tingretten har avsagt dom i en 
eventuell hovedsak. Det må begjæres ny forføyning etter tingrettens domsavsigelse dersom 
det er nødvendig. Kommunen forbys etter dette å inngå kontrakt med Skanska før 
hovedkravet er avgjort ved dom i tingretten. 
 
Retten fastsetter frist for stevning på to uker etter at den midlertidige forføyningen er 
rettskraftig avgjort, jf. tvisteloven § 34-3 tredje ledd. 
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Sakskostnader 
 
Tøråsen har vunnet saken og skal i utgangspunktet tilkjennes fulle sakskostnader, jf. 
tvisteloven § 32-10, jf. § 20-2 første ledd.  
 
Retten har vurdert om det foreligger grunner for å frita kommunen helt eller delvis for 
sakskostnadskravet, og finner at det ikke er grunnlag for å gjøre unntak fra lovens 
hovedregel, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.  
 
Tøråsen har fremsatt sakskostnadskrav på til sammen 288 236 kroner. Kravet består av 
190 200 kroner i salær og utlegg for prosessfullmektig, og 98 036 kroner i kostnader og 
utlegg for vitner fra Nord Arkitektur AS. 
 
Kommunen har anført at Nord Arkitektur AS har opptrådt som den reelle part i saken, og 
at vitnene fra selskapet derfor ikke skal ha dekket utgifter til saksforberedelse, jf. 
tvisteloven § 20-5. 
 
Retten finner at Tøråsen er den reelle part i saken, og at kostnadene til vitnene har vært 
rimelige og nødvendige. Hensett til rollen som Nord Arkitektur AS har hatt under 
prosjektet, mener retten at Tøråsen har vært avhengig av bistand fra vitnene for å belyse 
spørsmål av teknisk karakter. Bashevkin redegjorde for de tekniske aspektene ved 
Tøråsens anførsler.  
 
Retten mener også at kostnadskravet på 98 036 kroner må anses nødvendig for å belyse 
sakens spørsmål. Det påpekes at kommunen til sammenligning har krevd 142 487 kroner 
for kostnader og utlegg for vitnene Olsen i Sweco, Martine Aasvold Skagen fra Lyngstad 
Arkitektur AS og Johnstad i Abakus. 
 
Retten fastsetter sakskostnadene til 288 236 kroner eksklusiv merverdiavgift.  
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SLUTNING 

 
1. Trysil kommune forbys å inngå kontrakt med Skanska Husfabrikken AS i 

konkurranse totalentreprise ny sentrumsbarnehage inntil tingretten har avgjort 
spørsmålet om anskaffelsesregelverket er brutt ved gjennomføring av konkurransen. 
 

2. Arne Tøråsen AS gis frist for søksmål på to uker fra forføyningen er rettskraftig 
avgjort. Dersom sak ikke er reist innen denne fristen, faller den midlertidige 
forføyningen bort. 

 
3. Trysil kommune betaler 288 236 – 

tohundreåttehundreogåttiåttetusentohundreogtrettiseks – kroner i sakskostnader til 
Arne Tøråsen AS innen to uker fra forkynnelse av denne kjennelsen. 

 
  

 
Helene Klæt Gjersheim 

 

Dokument i samsvar med original. 
Bente Linjordet 
rådgiver 
 


