Luxembourg, 21. mars 2018
PRESSEMELDING 02/2018
Dom i sak E-4/17 EFTAs overvåkingsorgan mot Kongeriket Norge
KRISTIANSAND KOMMUNES ANBUDSPROSEDYRE FOR ET UNDERJORDISK
PARKERINGSANLEGG VAR I STRID MED EØS-RETTEN
I en dom avsagt i dag avgjorde EFTA-domstolen om en anbudsprosedyre gjennomført av
Kristiansand kommune i april 2015 i form av en tjenestekonsesjon for bygging og drift av et
underjordisk parkeringsanlegg under Torvet i Kristiansand var i overensstemmelse med EØSretten.
EFTAs overvåkingsorgan («ESA») nedla påstand om at Norge har overtrådt bestemmelser i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av
framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om
offentlig varekjøp og kontrakter om tjenesteyting («direktivet») sammenholdt med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2195/2002 av 5. november 2002 om en felles
klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV) («CPV-forordningen»), ved uriktig å klassifisere en
offentlig kontrakt om bygging og drift av et underjordisk parkeringsanlegg under Torvet som
en “tjenestekonsesjon“ i stedet for en “bygge- og anleggskonsesjon“, og ved å gjennomføre en
anbudsprosedyre som ikke er forenlig med EØS-reglene om offentlige anskaffelser. Norge
bestred ESAs påstand.
EFTA-domstolen pekte på at når en offentlig kontrakt innholder elementer av både en offentlig
bygge- og anleggskontrakt og en annen type kontrakt, er det kontraktens hovedmål som avgjør
hvilken del av EØS-reglene om offentlige kontrakter som skal anvendes. Vurderingen må
foretas i lys av de forpliktelser som er vesentlige og fremtredende, og som derfor karakteriserer
transaksjonen, i motsetning til de forpliktelser som bare er avledede eller supplerende og som
er påkrevet av selve målet med kontrakten. EFTA-domstolen fant at kontraktenes hovedmål i
denne sak var offentlig bygg og anlegg og at kontraktene utgjorde en offentlig bygge- og
anleggskonsesjon etter direktivet artikkel 1 nr. 3. EFTA-domstolen konkluderte med at
direktivet fikk anvendelse på tildelingsprosedyren utført av Kristiansand kommune.
EFTA-domstolen kom til at Norge har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter direktivet ved
å ha unnlatt å: (i) offentliggjøre kunngjøringen av kontrakten i hele EØS i tråd med kravene i
direktivet artikkel 58 nr. 3; (ii) bruke et fullstendig og tilstrekkelig presist sett av CPV-koder, i
strid med direktivet artikkel 58 nr. 2, sammenholdt med direktivet artikkel 1 nr. 14 og CPVforordningen; og (iii) respektere minimumsfristen for å gi tilbud i en anbudskonkurranse, som
foreskrevet i direktivet artikkel 59.
Avgjørelsen er tilgjengelig i fulltekst på internett, se: www.eftacourt.int.
Denne pressemelding er et uoffisielt dokument, og er ikke bindende for EFTA-domstolen.

