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oKort om dommen

o Faktum
oAnskaffelse over terskelverdiene.

oProblemstillingene

Flage-saken – HR-2022-1964-A
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• Rammene for kvalifikasjonskrav, teknisk og faglig evne
• EØS-rettslige rammer 
• Nasjonale rammer
• Innenfor rammene – oppdragsgiver fritt skjønn

• Innenfor rammene – oppdragsgiver bundet av 
gjennomsiktighetsforpliktelsen

• EU-domstolskapte regler for utforming og tolkning av regler for offentlige anskaffelser
• Arrowsmith, «The law of public procurement and utilities» Vol1, 3. utgave side 164 

flg. Særlig kapittel 3-14 og 3-15 innledningsvis.

• Høyesteretts tilnærming i Flage-saken

Systematikken i regelverket



søndag 15. januar 20234

o Overordnet regelverk – siktemål med reglene
o Det EØS-rettslige utgangspunktet

o Anskaffelsesdirektivets fortale, premiss (1)

Det overordnede siktemålet
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o C-368/10 Max Havelaar, premiss 52

o C-599/10 SAG Elv Slovensko, premiss 25

o C-27/15 Pippo Pizzo, premiss 27

Overordnet siktemål – forts.
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Overordnet siktemål - EØS
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Overordnet siktemål - EØS
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o Anskaffelsesdirektivets skranker for hvilke kvalifikasjonskrav som kan stilles i forhold til teknisk 
og faglig evne, artikkel 58 jf artikkel 18, - og artikkel 60

o Artikkel 58 – to skranker

o EU-domstolens formulering. C-195/21 LB – kumulative begrensninger – premissene 48,50,51 
og 52. Særlig premiss 48 «….must be limited to those that are appropiate to ensure that a 
tenderer has the technical and professional abilities to perform the contract»

o Arrowsmith «The law of public and utilities procurement», vol 1, 3. utgave side 1206, avsnitt 
12-32.

Rammene for kvalifikasjonskrav
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o Sammenhengen med artikkel 18 – forbudet mot kunstig konkurranse. 

o Anskaffelsesforskriften § 16-5. Tvetydig utformet. 

o Høyesteretts formulering av rettsregelen – premiss 43 og 46. Fritt skjønn «…så lenge kravene 
er relevante og forholdsmessige»
o Subsumpsjonen

Rammene forts.



søndag 15. januar 202310

o Artikkel 60 – annex XII

o Begrensningene i tillatte dokumentasjonskrav begrenser tillatte kvalifikasjonskrav. 

o C-448/01 Wienstrøm, premiss 51 og 52 forutsetningsvis. Fosen Linjen-dommen HR –
2019- 1801-A, premiss 90. 

o Anskaffelsesforskriftens § 16-6

o Høyesteretts formulering av rettsregelen, premiss 42 «Det kan ikke kreves 
dokumentasjon for forhold som ikke kunne vært stilt som et kvalifikasjonskrav» 

Rammene forts.
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o Gjennomsiktighetsforpliktelsen – betydning for tolkningen av kvalifikasjonskrav

o Klarhetskravet til utformingen av bl.a kvalifikasjonskrav. Betydning for tolkningen.
o C- 368/10 Max Havelaar, premiss 109  «all reasonably»

o C-27/15  Pippo Pizzo, premiss  36 «all reasonably»

o HR -2022-1964-A opp mot EU-domstolens klarhetskrav, premiss (50) «hvordan en
rimelig og normalt opplyst..»

Gjennomsiktighetsforpliktelsen
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o EU-domstolens forbud mot diskvalifikasjon på grunnlag av kvalifikasjonskrav som ikke 
fremgår uttrykkelig av konkurransegrunnlaget men en tolkning av dette.

o C-27/15 Pippo Pizza, slutningens punkt 2 og premiss 51.

o HR-2022-1964-A – premiss 51. 

Gjennomsiktighetsforpliktelsen – forts. 
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