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1. Innledning 

 

Avfall Norge har tidligere fått utredet muligheten for å realisere 

avfallsbehandlingsanlegg (forbrenningsanlegg, biogassanlegg mv.) i såkalt 

utvidet egenregi og gjennom tildeling av enerett til offentligrettslig organ1.  

Formålet med denne rapporten er å redegjøre for hvordan kommuner og 

kommunale og interkommunale selskaper skal kunne realisere prosjekter 

innenfor kommunal avfallsektor gjennom såkalt Offentlig-Privat-Samarbeid 

(OPS). De juridiske rammebetingelsene som beskrives er særlig knyttet til 

organisering og anskaffelsesregelverket. For nærmere beskrivelse av 

rettstilstanden for egenregi og enerett til offentligrettslig organ vises til Avfall 

Norges rapporter og Kofa sak 2008/771.  

OPS-samarbeid er omfattet av EØS-avtalens virkeområde, og EU 

Kommisjonen har utarbeidet flere retningslinjer knyttet til bruk av OPS og 

tjenestekonsesoner. I en uttalelse fra 2005 sier Kommisjonen følgende om 

bruk av OPS-kontrakter:2 

 

“Public authorities at all levels are increasingly interested in co-

operating with the private sector when ensuring the provision of 

an infrastructure or a service. The interest in such co-operation, 

commonly referred to as Public-Private Partnerships (PPPs), is 

partly due to the benefit public authorities could have from the 

know-how of the private sector, in particular in order to increase 

efficiency, partly this interest is due to public budget constraints. 

However, PPPs are not a miracle solution: for each project it is 

necessary to assess whether partnership really adds value to 

the specific service or public works in question, compared with 

other options such as concluding a more traditional contract. 

Community law is neutral as regards whether public authorities 

choose to provide an economic activity themselves or to entrust 

it to a third party. If public authorities decide, however, to 

involve third parties in conducting an activity, Community law on 

public procurement and concessions may come into play.” 

 

                                                

1
 Avfall Norges rapporter 6/2006 og 3/2007, og Kofa sak 2008/77." 

2
 Communication on PPPs and Community Law on Public Procurement and Concesssions  

(15/11/2005) – COM(2005)569   

http://www.avfallnorge.no/fagomraader/rapporter/2006/juridisk_betenkning_vedroerende_spoersmaal_knyttet_til_etablering_av_avfallsbehandlingsanlegg
http://www.avfallnorge.no/fagomraader/rapporter/2007/veileder_for_tildeling_av_enerett_innen_avfallssektoren


Avfall Norge rapport 4/2009: Bruk av OPS og tjenestekonsesjoner ved realisering av avfallsbehandlignsanlegg side 5/23 

Ved bruk av OPS/tjenestekonsesjoner er det en rekke forhold som må 

vurderes og avklares: 

- det må avklares hvilken modell som skal benyttes,  
- det må utarbeides konkurranse- og forhandlingsstrategi 
- Det må utarbeides en risikostrategi 
- Det må gjennomføres en effektiv anskaffelsesprosess 
- Det må sikres nødvendig finansiering og fordeles en hensiktsmessig 

risiko mellom den private og offentlige aktør 
  

I det videre skal det redegjøres for 

- grunnleggende begreper  
- det lovmessige grunnlaget for kommunal avfallsbehandling 
- forholdet til EØS-avtalen og anskaffelsesregelverket i forhold til 

organisering av OPS- prosjekter 
-  risikovurderinger og risikofordeling mellom oppdragsgiver og 

offentlig-privat part 
- Kommisjonens veiledning i forhold til institusjonalisert offentlig-privat 

samarbeid  
- anbudsrettslige forhold og fremgangsmåte valg av privat aktør 
- mulighet for etterfølgende endringer i kontraktsforholdet uten ny 

anbudskonkurranse 
- forholdet til selvkostprinsippet og offentlig støtte 
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2. Begrepsavklaring 

Begrepet offentlig-privat-samarbeid - OPS (også kalt PFI - privat-finansiert 

infrastruktur3) er vidt og omfatter mange ulike former for samarbeid mellom 

offentlig og privat sektor.  ”OPS” som begrep omfatter mange former for 

samarbeid mellom offentlig og privat sektor Det er mange ulike modeller for 

OPS-samarbeid.  

Kjennetegnet for OPS er at det er et samarbeid mellom offentlig og privat 

sektor om et offentlig prosjekt eller en offentlig tjeneste, der privat sektor tar 

en større del av ansvaret knyttet til planlegging, utvikling og drift av 

prosjektet og/eller tjenesten. En definisjon på OPS er  

”En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (eller sammen 

med det offentlige) etter forespørsel fra offentlig sektor, og der risiko fordeles 

mellom privat og offentlig sektor”. 4  

OPS innebærer at private i stor grad tar en finansiell risiko som ellers er et 

offentlig ansvar og samarbeidet har som oftest et langsiktig preg (mellom 15-

30 år). OPS betegner et samarbeid som skiller seg fra den mer tradisjonelle 

formen for anbudskonkurranser, hvor det offentlige identifiserer og 

finansierer varen eller tjenesten fullstendig med egne ressurser. I OPS har 

den private aktør fått en større rolle.  En ren kapitalinvestering fra offentlige 

og private aktører regnes ikke som OPS. Det er m.a.o. ikke et OPS dersom 

en kommune og et privat selskap sammen oppretter et aksjeselskap for å 

investere i, og drive konkurranseutsatt virksomhet på like vilkår som private 

aktører.5  Heller ikke det at en privat aktør skyter inn kapital i en offentlig 

virksomhet anses som OPS.  

OPS kan enten være kontraktsbasert, eller institusjonalisert OPS. Sistnevnte 

betyr at den offentlige og private aktør sammen har etablert et selskap med 

OPS-formål. EU Kommisjonen har laget utfyllende retningslinjer for 

sistnevnte form for OPS-samarbeid, se under punkt 4.4.  

Konsesjonskontrakter er særlig variant av OPS.  

 

Tjenestekonsesjoner kan defineres som en kontrakt som gir en leverandør 

rett til å unytte sin egen ytelse kommersielt, eller gjennom en slik rett 

sammen med betaling. Eksempel er en plikt til å drifte en offentlig 

parkeringsplass og hvor aktøren kan utnytte retten til å kreve inn 

parkeringsavgift. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at betalingsstrømmen går 
                                                

3
 Engelsk: PPP/PPF – Public-Private-Partnership/Funding eller PFI – Private Finance Initiative 

4
 Definisjon inntatt i NHOs hefte om Offentlig-privat samarbeid (OPS) 

5
 For den offentlige deltaker vil forholdet til offentlig støtte være sentral, jf. ”markedsinvestor-testen” 
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fra tredjemenn til den private aktøren, gjennom brukerbetaling. Man må også 

ved vurdering av om det foreligger tjenestekonsesjon se om leverandøren 

også påtar seg ansvar og risiko for driften. Det er således et kjennetegn ved 

tjenestekonsesjon at ansvaret og økonomisk risiko for driften av tjenesten 

overføres fra den offentlige oppdragsgiver til den private aktøren.6  

 

Bygge- og anleggskonsesjoner kan defineres som en bygge- og 

anleggskontrakt hvor vederlaget for tjenesten som skal utføres enten 

utelukkende består av retten til å utnytte byggverket eller i en slik rett 

sammen med betaling7.  

Om grensen mellom tjenestekonsesjoner og bygge- og anleggskonsesjoner, 

se punkt 4.2. 

                                                

6
 Se forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 §4-1 bokstav e) og  KOFA saker 

2003/149 og 2003/250 
7
 Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 § 4-1 bokstav f), jf. bokstav c) 
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3. Det rettslige grunnlag for OPS-prosjekter 
knyttet til kommunale 
avfallsbehandlingsanlegg 

 

3.1 Kommunenes ansvar for avfallsinfrastruktur 

Som definisjonen ovenfor illustrer er det et krav om at tjenesten eller 

prosjektet som realiseres gjennom OPS i utgangspunktet er en offentlig 

tjeneste som normalt tilliger offentlig sektor.  

Kommunene har gjennom forurensingsloven en plikt til å sørge for 
innsamling av avfall fra husholdingene. Forurensingsloven § 29 pålegger 
også plikt til å sørge for forsvarlig avfallshåndtering og å ha anlegg for 
opplag eller behandling av husholdningsavfall og kloakkslam. Dette omfatter 
først og fremst anlegg for sluttbehandling som deponi eller forbrenning, men 
kommunen kan også ha anlegg for gjenvinning, for eksempel 
biogassanlegg. I henhold til avfallsforskriften skal kommunen sørge for at det 
eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og 
virksomheter med mindre mengder farlig avfall i kommunen (veiledning 
99:02). Plikten er begrenset til mottak av inntil 400 kg farlig avfall totalt pr. år 
pr. avfallsbesitter. Forurensingsloven pålegger kommunene å beregne 
gebyrer som skal dekke kostnadene ved innsamling, transport, mottak og 
behandling av husholdningsavfall i tråd med selvkostprinsippet.  

Hvordan kommunene organiserer seg for å løse kommunale oppgaver sier 

verken forurensingsloven eller kommuneloven noe om. Etter norsk rett står 

kommunene fritt til å organisere og løse sine oppgaver på den måte de 

finner mest hensiktsmessig, for eksempel gjennom interkommunalt 

samarbeid eller gjennom egen etat, eller gjennom kjøp av tjenester i et 

marked. EØS-avtalens forbud mot restriksjoner på det indre marked, ikke-

diskrimineringsprinsippet og konkurransereglene setter visse grenser for 

muligheten til å organisere tjenester av allmenn økonomisk interesse 

gjennom egne rettsubjekt. EF-domstolen anerkjenner imidlertid offentlige 

myndigheters behov for å organisere tjenester gjennom selskapsdannelse 

og kontraktsbasert samarbeid8, og har gått langt i å akseptere ulike former 

for interkommunalt samarbeid.    

Et eksempel på mulighet for å bruke OPS/tjenestekonsesjoner innen 

avfallssektoren er hvor avfallsbehandlingen møtes i grenseland mellom det 

kommunale ansvaret for avfallshåndtering og markedsløsninger, og hvor det 

er mulighet for å utnytte avfall til kommersielle formål gjennom ulike former 

                                                

8
 Se bl.a. EF-domstolens dom, C-480/06 om tysk avfallsforbrenningsanlegg etablert med bidrag fra 

avfall fra nabodistrikt ble akseptert som samarbeidsform for å løse en offentlig oppgave innen 

sluttbehandling av avfall. 
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for gjenvinning av avfall. Et selskap ønsker for eksempel å unytte avfall til 

biogass, gjennom å levere våtorganisk avfall og kloakkslam til 

biogassanlegg, for deretter å selge metangassen og forøvrig utnytte 

restavfall til ulike landbruksprodukter.  

 

3.2 Partsforhold og kompetansespørsmål ved gjennomføring av 
OPS 

I et OPS-prosjekt er det vanligvis to parter, en offentlig oppdragsgiver og en 

oppdragstaker (OPS-selskap).  

Den offentlige oppdragsgiver kan enten være en kommune, ett 

interkommunalt selskap, eller en sammenslutning av flere interkommunale 

selskaper og/eller kommuner. Det vil i stor grad være behov for 

interkommunalt samarbeid også ved OPS-løsninger, fordi spredt 

ressurstilgang krever samordning og utnyttelse av stordriftsfordeler ved 

denne type kostnadskrevende prosjekter.  Vanligvis er beslutning om å 

gjennomføre OPS-prosjekter noe som besluttes i eierkommunene etter 

politisk behandling. Hvorvidt et interkommunalt selskap har anledning til å 

delta i OPS-prosjekter beror på en tolkning av selskapets vedtekter og 

selskapsavtaler, og må vurderes konkret. Det bør vurderes i hvert enkelt 

tilfelle om det er nødvendig med endring i vedtekter eller selskapsavtaler, for 

å gjennomføre OPS-prosjekt hvor interkommunale selskap står som 

oppdragsgiver, og hvorvidt beslutninger må forankres gjennom vedtak på 

representantskap eller generalforsamling. 

Oppdragstaker kan gjerne opptre gjennom et eksisterende selskap, eller ved 

å opprette et nytt selskap med eneste formål å realisere prosjektet (såkalt 

”single purpose-selskap”). Oppretting av et OPS-selskap som blir tildelt 

kontrakten er imidlertid ikke til hinder for at selskapet også kan konkurrere 

om avfall fra andre enn oppdragsgiver (eventuelt konkurrere om andre OPS-

oppdrag), dersom dette er innenfor formålet med selskapet.   

Selskapet som ufører OPS-prosjektet kan være eid både av den offentlige 

oppdragsgiver og av private aktører – såkalt institusjonalisert OPS. Det er 

imidlertid ingen krav til offentlig eierkontroll eller at det offentlige på annen 

måte skal kontroll over selskapet og ledelsen9.  I prinsippet kan OPS-

selskapet være 100% privat eid, og større eller mindre innslag av offentlig 

eierskap.  

 

                                                

9
 Jfr. krav til kontroll over offentligrettslig organ i anskaffelsesforskrift § 1-2 (2) 
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3.3 Risikovurderinger   

Risikovurderinger er en viktig del av gjennomføring av et OPS-prosjekt. 

 Et OPS-prosjekt innebærer ofte at det offentlige blir eier av 

bygget/prosjektet, eventuelt etter en viss periode. Men et OPS-prosjekt kan 

også innebære at den private leverandør eier bygget/prosjektet, og derved 

overtar finansiell og markedsmessig risiko. Den mest tradisjonelle OPS-

formen er at privat sektor får ansvar for å bygge og drifte et prosjekt i en gitt 

periode, og deretter overføres eierskapet og risiko til det offentlige. 

Tilbakebetaling av investeringen gjøres enten gjennom offentlige tilskudd, 

bruker betaling eller en kombinasjon av begge.  

Hvordan risikoen skal fordeles mellom det private og offentlige beror på 

hvordan man har tenkt å gjennomføre prosjektet, og i hvilken grad de private 

aktører har mulighet til kommersiell profitt gjennom å overta risiko i et 

prosjekt.   

Avfallsbransjen kjennetegnes av en del risikofaktorer, og det må tas høyde 

for disse ved utforming av kontrakter. De risikovurderinger som må gjøres er 

blant annet teknologisk utvikling og risiko knyttet til dette, lokalisering av 

prosjekt og tillatelser, tilgjengelighet for avfall, svingninger i avfallsmengder, 

endringer i avfallsfraksjoner, muligheten for avsetning av restprodukter, 

fremtidige energipriser, m.v, samt endringer i miljømyndighetenes 

rammebetingelser. Det vil være av vesentlig betydning for realisering av 

avfallsbehandlingsanlegg at man har en viss sikkerhet for avfallsstrømmen 

til anlegget. Dette betyr at det kan være aktuelt å tildele enerett for 

oppdragsgivers avfall i en rimelig avskrivningsperiode i et OPS-prosjekt. EF-

domstolen har akseptert dette dersom det er nødvendig med enerett for å 

realisere avfallsbehandlingsanlegg, se avgjørelsen i Sydhavnens Sten & 

Grus (C-209/98).   

Dersom det offentlige går inn med egenkapital minskes risikoen i prosjektet. 

Forholdet til regelverket om offentlig støtte er behandlet under punkt 5. 

Det er også et spørsmål om varighet av OPS-kontrakter. Ofte kan det være 

hensiktsmessig å la kontraktens varighet være lik 

nedbetalingstid/avskrivningsperioden for investeringskostnadene. Det kan 

også vurderes om kontrakten skal kunne avsluttes før dette, og vilkårene for 

å avslutte avtaleforholdet før tiden, for eksempel ved at drifting og 

vedlikehold overføres til offentlig oppdragsgiver før den opprinnelige 

avtaleperioden utløper, mot avtalt vederlag.  

Det faktum at OPS kontrakter ofte innebærer langtidskontrakter på mellom 

15-30 år, og den komplekse risiko som gjelder for prosjekter knyttet til 

avfallshåndtering, gjør at det kan være behov for endringer under veis.  
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OPS-formen innebærer mindre fleksibilitet enn dersom det offentlige utfører 

dette selv. Det er noe uavklart hvor langt den offentlige og private part kan 

gå i substansielle endringer før det blir nødvendig å utlyse ny konkurranse.  

Kontrakten kan utvides med tilleggsarbeider som man ikke kunne forutse 

ved kontraktsinngåelse, og som det ikke vil være naturlig av tekniske og 

økonomiske årsaker å skille ut som ny anskaffelse. Det er et krav at 

tilleggsarbeidene ikke utgjør en uforholdsmessig del av den opprinnelige 

anskaffelsens verdi. Det kan for eksempel være mulighet for tilleggsarbeider 

som følge av uforutsette økninger i mengde avfall eller endringer i 

avfallsfraksjoner, som det ikke er naturlig av tekniske eller økonomiske 

årsaker å sette ut på nytt anbud.  

Kommisjonen har pekt på hvilken mulighet som ligger i endringer i sin 

veiledning, se nedenfor om dette i punkt 4.4.8. 

Konkursrisiko er også noe som må vurderes. Ved konkurs gjelder 

dekningslovens regler om konkursboets rett, men ikke plikt, til å tre inn i de 

gjensidige tyngende avtaler som konkursdebitor har inngått. Hvis boet 

utøver denne retten, blir det som utgangspunkt berettiget og forpliktet på 

avtalens vilkår, og må dekke kontraktspartens fordring som massefordring. 

Dekningsloven oppstiller unntak fra reglene om boets rett til å tre inn i 

skyldnerens avtaler, blant annet utifra avtalens art. Det kan være uklart om 

kommunene etter gjeldende rett kan påberope seg insolvensen som 

opphørsgrunn etter OPS-avtalens art, selv om dette er inntatt i 

kontraktsgrunnlaget.  

 



Avfall Norge rapport 4/2009: Bruk av OPS og tjenestekonsesjoner ved realisering av avfallsbehandlignsanlegg side 12/23 

4. Organisering og gjennomføring av OPS-
prosjekter 

 

4.1 EØS-avtalen og det norske anskaffelsesregelverket 

Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet av EUs regelverk for fri konkurranse 

over landegrensene. Dette regelverket begrenser hvordan kommunene kan 

organisere sin virksomhet blant annet gjennom direktiver om offentlige 

anskaffelser og krav til konkurranse. Renovasjon er ansett som en tjeneste 

av allmenn økonomisk betydning, og anskaffelsesregelverket gjelder som 

utgangspunkt når en kommune anskaffer tjenester knyttet til behandling av 

avfall. 

De norske reglene om offentlige anskaffelser bygger i stor grad på EF-

direktiver. Lov om anskaffelser og anskaffelsesforskrift innen klassisk 

sektor10 (FOA) gjelder offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester 

eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider, jf. FOA §1-3(1). Konkurranse 

basert på OPS modeller skal normalt gjennomføres i henhold til 

fremgangsmåten i anskaffelsesforskriften. Unntaket er hvis OPS–kontrakten 

er innrettet som en såkalt tjenestekonsesjon. FOA omfatter ikke 

tjenestekonsesjonskontrakter, jf. FOA § 1- 3 (2) bokstav (j). EF-domstolen 

har imidlertid i flere avgjørelser sagt at EUs regler om konkurransedyktighet 

og gjennomsiktighet gjelder også for tjenestekonsesjoner11, og direkte 

tildeling av en tjenestekonsesjon uten forutgående konkurranse vil være i 

strid med EU/EØS retten. Selv om tjenestekonsesjoner er unntatt fra 

anskaffelsesregelverket må derfor en del grunnleggende prinsipper som 

bruk av konkurranse, gjennomsiktighet og forutsigbarhet være oppfylt.  

Grensen mellom tjenestekontrakt og tjenestekonsesjon er omhandlet i en 

dom fra EF-domstolen, og behandler spørsmålet om i hvilken grad det må 

overføres risiko til den private part for at definisjonen på tjenestekonsesjon 

skal være oppfylt12. Saken gjaldt en kontrakt innen vannforsyning (VA) som 

var lyst ut som tjenestekonsesjon. Sak ble reist for tyske domstoler, der 

spørsmålet var om kontrakten skulle vært lyst ut etter de formelle reglene i 

anbudsregelverket som gjelder for tjenestekontrakter. Spørsmålet ble 

forelagt EF-domstolen som avsa en prejudisiell avgjørelse 10. september 

2009. Retten uttalte blant annet at dersom kontrakten innebar at offentlig 

oppdragsgiver bar all risiko, uten at leverandøren var eksponert i forhold til 

”markedets luner”, var dette å anse som en tjenestekontrakt som var 

underlagt reglene i anskaffelsesdirektivet.   

                                                

10
 Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 §1-3  

11
 Jf. EF-domstolens sak C-458/03 (Parking Brixen GmbH)   

12
 C-206/08 (Eurawasser) 
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EU Kommisjonen har utarbeidet retningslinjer for institusjonalisert OPS 

samarbeid og konsesjoner, se nærmere under punkt 4.4. 

En konsekvens av at en tjenestekonsesjoner ikke er omfattet av regelverket 

for offentlige anskaffelser er at Klagenemnda for offentlige anskaffelser 

(Kofa) ikke har kompetanse til å behandle klager over anbudskonkurranser 

knyttet til denne type kontrakter13. 

Bygge- og anleggskonsesjoner er derimot omfattet av forskriften, jf. FOA § 

4-1 bokstav f). Denne definerer bygge- og anleggskonsesjon som ”kontrakt 

av samme type som angitt i bokstav c, men med det unntak at vederlaget for 

arbeidene som skal utføres enten utelukkende består av retten til å utnytte 

byggverket eller i en slik rett sammen med betaling”.  Bokstav c definerer 

bygge- og anleggskontrakt som ”kontrakt som omhandler enten utførelse, 

eller både utførelse og planlegging, av arbeider i forbindelse med aktiviteter 

som er angitt i vedlegg 1 (liste over forskjellige former for bygge- og 

anleggsarbeid) eller et bygge- og anleggsarbeid, eller utførelse på en hvilken 

som helst måte av et bygg og anlegg som oppfyller de krav som er satt av 

den offentlige oppdragsgiver. Med bygge- og anleggsarbeid menes 

resultatet av et sett av bygge- og anleggsaktiviteter som i sin helhet er 

tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk og teknisk funksjon.”   

Kapittel 24 i anskaffelsesforskriften har særlige regler om bygge- og 

anleggskonsesjoner, dersom kontrakten har en anslått verdi på minst 43,5 

millioner kroner. Oppdragsgiver velger hvilke prosedyreregler som skal 

gjelde for konkurransen. Det er imidlertid fortsatt et krav om kunngjøring, og 

detaljerte regler er fastsatt i § 24-1 og § 24-2. 

 

4.2 Bygge- og anleggskonsesjon og tjenestekonsesjon - 
grensedragning 

FOA §2-4 har følgende bestemmelse om blandede kontrakter: 

”(1) Kontrakter som gjelder både varer og tjenester, skal anses som 

varekontrakter dersom verdien av varene kontrakten omfatter er 

høyere enn verdien av de aktuelle tjenestene. En kontrakt som 

gjelder varer, og som i tilknytning til dette omfatter monterings- og 

installasjonsarbeide, betraktes som en varekontrakt.  

                                                

13
 Se bl.a. sak 2005/24 som gjaldt anbudskonkurranse vedrørende drift av parkeringsanlegg ved 

sykehusene i Tønsberg og Larvik. Klagenemnda kom til at anskaffelsen måtte klassifiseres som en 

tjenestekonsesjonskontrakt, og avviste klagen på grunn av manglende kompetanse til å behandle 

saken.  
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(2) En kontrakt som gjelder tjenester, og som i tilknytning til dette 

omfatter bygge- og anleggsarbeider, betraktes som en 

tjenestekontrakt”.  

Det kan undertiden by på problemer å avgjøre om det er en 

tjenestekonsesjon som er unntatt fra anskaffelsesforskriften, eller om det er 

en bygge- og anleggskonsesjon som er omfattet.  

Dersom en entreprenør overtar en del av den økonomiske risikoen ved at 

vederlaget for oppføring av bygg eller anlegg vil skje gjennom utnyttelse eller 

bruk, for eksempel gjennom videresalg eller utleie, er dette en bygge- og 

anleggskonsesjon.  

Produksjon av varer er ikke en tjenesteytelse. Elektrisk energi er regnet som 

en vare i EØS-avtalens forstand, og produksjon av elektrisk energi er derfor 

ikke en del av tjenestedirektivet. Det samme antas å gjelde for produksjon 

av fjernvarme. Resultatet av et fjernvarmeanlegg er varme/varmvann. Varme 

via olje og strøm blir kategorisert som kjøp av varer – olje eller strøm - og 

resultatet må trolig bli det samme ved kjøp av varme fra fjernvarmeanlegg. 

Konsesjon for bygging og drift av fjernvarme må derfor trolig regnes som en 

bygge- og anleggskonsesjon og ikke tjenestekonsesjon som er unntatt etter 

forskriften.   

En kontrakt som gjelder produksjon av tjenester, men som i tilknytning til 

dette omfatter bygge- og anleggsarbeid, regnes som en tjenestekontrakt 

eller tjenestekonsesjon.  

 

Noen ganger kan det være vanskelig å se om det foreligger en kontrakt som 

omfatter bygge/anleggskonsesjon eller tjenesteproduksjon, og noen ganger 

foreligger det en blanding av begge deler. Kontrakten anses da som en 

tjenestekontrakt/tjenestekonsesjon dersom verdien av tjenestene er større 

enn verdien av vareproduksjon.  

Ved oppføring av et forbrenningsanlegg med energigjenvinning vil det trolig 

være et spørsmål om hva som er sentralt med forbrenningsanlegget – salg 

av strøm/elektrisitet og varme, eller behandling av avfall mot vederlag, noe 

som regnes som salg av tjeneste. Dersom det sentrale formålet med 

forbrenningsanlegget er tjenesteelementet og verdien av dette er høyere 

enn salg av elektrisitet vil dette måtte være å anse som tjenestekonsesjon, 

og denne vil da ikke være omfattet av anskaffelsesforskriften.  

Det samme antas gjelder oppføring av biogassanlegg basert på avfall og 

kloakkslam, dersom hovedformålet er å få en forsvarlig behandling av 

avfallet, dvs. tjeneste, og ikke produksjon og salg av sluttprodukter, som 

rågass, energi, jordprodukter m.v.  
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Det er situasjonen på tidspunkt for inngåelse av kontrakten som må legges 

til grunn, ikke etterfølgende forhold dersom verdiforholdene skulle endre 

seg.  

Dette følger av EF-domstolens praksis, hvor vurderinger av hvorvidt en 

blandet kontrakt er en bygge- og anleggskontrakt er foretatt utifra hva som 

er hovedformålet med kontrakten.14 EF-domstolen fant at hovedformålet var 

å drive spillekasino og å drive hotellvirksomhet, og de byggearbeider som 

måtte gjøres i forbindelse med oppgradering av hotellet og ombygging av 

spillekasinoene, måtte anses som aksessorisk. 

Nå vil ikke grensedragningen være av avgjørende betydning, idet EF-

domstolen har fastslått at krav til forholdsmessighet, konkurranse og ikke-

diskriminering gjelder også ved tildeling av tjenestekonsesjon til private 

aktører, slik at det uansett må avholdes anbudskonkurranse. Se også 

nedenfor om Kommisjonens anbefalinger under punkt 4.4 knyttet til 

kontakter og konsesjoner som ikke er omfattet av anskaffelsesdirektivet. 

 .  

4.3 Anskaffelsesregelverkets anskaffelsesprosedyrer over EØS-
terskelverdier 

Dersom anskaffelsen er over EØS-terskelverdiene15 kan oppdragsgiver i 

særlige tilfeller velge mellom ulike prosedyrer som konkurransepreget dialog 

eller konkurranse med forhandling, i tillegg til åpen og begrenset 

konkurranse, se anskaffelsesforskriften §§ 14-1 - 14-3.  

Anskaffelsesforskriften åpner for konkurransepreget dialog ved særlig 

komplekse anskaffelser, blant annet i de situasjoner hvor det ikke er mulig 

for oppdragsgiver å beskrive hva som skal anskaffes, noe som kan være 

aktuelt ved OPS-prosjekter. Oppdragsgiver beskriver da i kunngjøringen 

hvilket behov anskaffelsen skal dekke, og hvilke kvalifikasjonskrav som 

stilles til leverandørene. Deretter gjennomføres en prekvalifisering, og 

oppdragsgiver innleder en dialog med de kvalifiserte leverandørene om 

mulige løsninger (inkludert pris). Se også det som er sagt om dette under 

punkt 4.4.4 om Kommisjonens retningslinjer for institusjonalisert offentlig-

privat samarbeid og konsesjoner. 

Videre kan oppdragsgiver enkelte ganger benytte konkurranse med 

forhandling etter forutgående kunngjøring, dersom tilbudene i en 

forutgående åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller 

konkurransepreget dialog er ukorrekte, eller tilbudene er uakseptable m.v., 

                                                

14
Sak C-331/92 som gjaldt tillatelse til å drive spillekasino i et hotell, i tillegg til å utføre bygge- og 

anleggsarbeider i forbindelse med spillekasinoet i hotellet 
15

 EØS-Terskelverdiene fremgår av forskriften §2-2, og  
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se § 14-3. Det er et vilkår at det ikke foretas vesentlige endringer i de 

opprinnelige kontraktsvilkår. 

  

4.4 Kommisjonens retningslinjer for institusjonaliserte offentlig-
privat samarbeid og konsesjoner 

EU Kommisjonen har utgitt en veiledning i form av en ”fortolkningsmelding” 

datert 5.2.2008 for bruk av såkalt Institusjonalisert Offentlig-Privat-

Samarbeid og konsesjoner16 (IOPS). Kjennetegnet for IOPS er at 

oppdragstaker omfatter både privat og offentlig eierskap, og beskrives slik: 

”IPPP are understood by the Commission as a co-operation between 

public and private parties involving the establishment of a mixed 

capital entity which performs public contracts or concessions. The 

private input to the IPPP consists – apart from the contribution of 

capital or other assets – in the active participation in the operation of 

the contracts awared to the public-private entity and/or the 

management of the public-private entity. Conversely, simple capital 

injections made by private investors into publicly owned companies, 

do not contstitute IPPP and are therefore not covered by the present 

Communication”. 

Formålet med retningslinjene er et ønske om å redusere den juridiske risiko 

og usikkerhet knyttet til IOPS og konsesjoner, slik at ikke denne type 

usikkerhet hindrer dannelse av IOPS-prosjekter i EU området. Kommisjonen 

viser i veiledningen til anbudsprosedyrer og krav som følger av 

anskaffelsesdirektivet. Siden disse direktivene også er gjennomført i norsk 

rett gjennom implementering av anskaffelsesforskriftene, gjelder de samme 

prosedyrene og kravene etter norsk anskaffelsesrett. Samtidig gir også 

Kommisjonen anvisning på fremgangsmåten der anskaffelsesregelverket 

ikke gjelder, for eksempel ved bruk av tjenestekonsesjoner. 

Kommisjonens retningslinjer er kun veiledende og gir uttrykk for 

Kommisjonens syn på juridiske forhold knyttet til fellesskapsretten, 

anskaffelsesdirektivene og domstolspraksis. Slike retningslinjer har ikke 

samme status som en domstolsavgjørelse fra EF-domstolen. Det betyr at 

EF-domstolen kan overprøve Kommisjonens retningslinjer og det syn 

Kommisjonen har lagt til grunn for tolkning av fellesskapsretten. Når 

Kommisjonen gir veiledninger er det likevel et bindende uttrykk for 

Kommisjonens syn på rettstilstanden, og følger man disse reduseres 

muligheten for at en sak klages inn av Kommisjonen. EFTA’s 

                                                

16
 Commission Interpretative Communication on the application of Community law on Public 

Procurement and Concessions to Institutionalised Public-Private Partnership (IPPP) – C(2007)6661  
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overvåkingsorgan, ESA, vil også følge Kommisjonens retningslinjer, og man 

risikerer heller ikke at ESA reiser sak dersom man følger disse 

retningslinjene.   

I det følgende gjengis en oppsummering av Kommisjonen 

fortolkningsmelding: 

 

4.5 Prinsipper 

Felleskapsretten har ingen spesielle regler om institusjonalisert offentlig-

privat samarbeid (IPPP). EF-traktatens regler 17om likebehandling, ikke-

diskriminering, og prinsippene for gjennomsiktighet og proporsjonalitet 

kommer til anvendelse i tilfeller der offentlig myndighet overlater en 

økonomisk aktivitet til en tredjepart. EF-direktivene om offentlige 

anskaffelser gjelder ved tildeling av kontrakter. Deltakelse av en privat part 

utelukker egenregi for denne type kontrakter. 

 

4.5.1 Etableringsfasen 

Et IPPP settes vanligvis opp ved 

- stiftelse av et nytt selskap, hvor kapitalen eies i fellesskap av 
oppdragsgiver og den private aktør, eller, av flere 
oppdragsgivere/oppdragstakere, og en offentlig kontrakt eller 
konsesjon tildeles dette nystiftede selskapet. 

- eller gjennom deltakelse av en privat aktør i et eksisterende offentlig 
eid selskap som tidligere har fått en offentlig kontrakt eller konsesjon 
gjennom tidligere egenregi-tildeling. 

 

Uavhengig av hvordan IPPP er etablert krever felleskapsretten at 

oppdragsgiver må følge prinsippene om likebehandling og en rettferdig og 

gjennomsiktig prosedyre, enten ved utvelgelse av den private part som 

leverer varer, arbeid eller tjenester gjennom deltakelse i IPPP-prosjektet, og 

når en offentlig kontrakt eller konsesjon tildeles den offentlig-private 

enheten. 

Kommisjonen anser ikke at det er nødvendig med en todelt fase med to 

anbudsrunder hvor den private part velges ut, og en annen anbudsrunde 

med tildeling av kontrakt eller konsesjon. Dette kan gjøres i en anbudsrunde. 

                                                

17
 Tilsvarende regler følger av EØS-avtalen art. 4 om forbud mot diskriminering på grunnlag av 

nasjonalitet, art. 31 flg. om etableringsretten, art. 36 flg. om fri utveksling av tjenesteytelser m.v 
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Kommisjonen foreslår en mulig fremgangsmåte: Den private part i et IPPP 

velges ut ved hjelp av en anbudsprosedyre, hvor både den offentlige 

kontrakt eller konsesjonen som skal tildeles det fremtidige offentlige-private 

enheten, og kravene til den private parts driftsmessige bidrag og deltakelse i 

OPS-enheten er beskrevet. Etter at man har valgt den private part, kan IPPP 

selskap umiddelbart etableres og tildeling av kontrakten eller konsesjonen 

kan skje til denne enheten. 

 

4.5.2 Utvelgelse av privat aktør  

Hensyn til likebehandling og gjennomsiktighet tilsier at den private aktør må 

velges ut etter en forutgående anbudskonkurranse. Dette kan gjøres 

samtidig som man utlyser selve konsesjonskontrakten.   

Dersom kontrakten omfattes av anskaffelsesdirektivet, må prosedyrene her 

følges. Dersom det er en tjenestekonsesjon eller en offentlig kontrakt som 

kun delvis er omfattet av direktivene, må man likevel følge de 

grunnleggende prinsipper om likebehandling og gjennomsiktighet m.v.   

 

4.5.3 Anbudsprosedyren 

Åpen eller begrenset anbudsprosedyre som beskrevet i direktiv 2004/18/EC 

gir ofte ikke tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til de særlige finansielle og 

juridiske kompleksitet som etablering og tildeling av kontrakt til IPPP 

representerer. For denne type kontrakter er det introdusert en ny innovativ 

prosedyre – ”konkurransepreget dialog” som ivaretar både krav til 

konkurranse mellom økonomiske aktører og samtidig ivaretar 

oppdragsgivers behov for å diskutere alle aspekter med hver enkelt 

kandidat.18 

For offentlige kontrakter som fullt ut er dekket av direktiv 2004/18/EC vil 

forhandlingsprosedyren med offentliggjøring av en kontraktskunngjøring kun 

benyttes i særskilte tilfeller.19 

 

 

                                                

18
 Se anskaffelsesforskriftens regler om konkurransepreget dialog i del III 

19
 Se anskaffelsesforskriftens regler om gjennomføring av konkurranse med forhandling etter 

forutgående kunngjøring del III 
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4.5.4 Opplysninger om prosjektet 

Dersom kontrakten er omfattet av direktivet om offentlige anskaffelser, eller 

omfattes av sektor-spesifikk regulering av offentlige innkjøp, må 

kunngjøringsreglene som følger av dette regelverket følges.  For 

tjenestekonsesjoner eller andre kontrakter som ikke er omfattet av direktivet 

gjelder prinsippene for gjennomsiktighet og likebehandling, og krav om at 

tilbyder må ha lik tilgang til relevant dokumentasjon. Dette kan best ivaretas 

ved å offentliggjøre en melding som potensielle aktører har tilstrekkelig 

adgang til før den private part velges ut. 

 

4.5.5 Tillatte utvelgelses- og tildelingskriterier og krav til gjennomsiktighet 

Etter Kommisjonens syn krever felleskapsretten at oppdragsgiver må 

offentliggjøre utvelgelses- og tildelingskriterier for å identifisere en privat part 

til et IPPP. Kriteriene må følge prinsippene for likebehandling. Det må ikke 

benyttes diskriminerende kriterier. Dette gjelder både for kontrakter som 

omfattes av anskaffelsesdirektivene og også til andre offentlige kontrakter og 

tjenestekonsesjoner. 

Utvelgelsen av tilbydere eller kandidater som skal delta i anbudsprosessen 

og valg av anbud må gjøres på bakgrunn av disse kriteriene, og 

oppdragsgiver må følge prosedyrer og de grunnleggende krav som 

opprinnelig er lagt til grunn. Selv om kandidatene har adgang til å foreta 

tekniske forbedringer til den løsning som er foreslått av oppdragsgiver, må 

slike endringer ikke gjøres i de grunnleggende krav til prosjektet, og denne 

type endringer kan kun gjøres i begrenset grad. 

Anskaffelsesdirektivet inneholder krav til den private parts personlige 

forhold, for eksempel kandidatens personlige situasjon, hans økonomiske og 

finansielle stilling, hans rett til eller egnethet til å gjennomføre den aktuelle 

aktivitet, samt krav til tekniske og/eller faglige kvalifikasjoner.20 Slike kriterier 

kan også anvendes på kontrakter som ikke omfattes av 

anskaffelsesdirektivene.   

 

4.5.6 Spesielle bestemmelser i selskapsavtaler og vedtekter, aksjonæravtaler, den 
offentlig kontrakt og konsesjon 

Prinsippene om likebehandling og ikke-diskriminering innebærer en 

forpliktelse til å gjennomføre gjennomsiktighet, som består i å sørge for 

kunngjøring i et omfang som er tilstrekkelig til å gjøre markedet i stand til å 

konkurrere. Ved etablering av IPPP legger Kommisjonen til grunn at en 

                                                

20
 Se anskaffelsesforskriften §17-4 om kvalifikasjonskrav 
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oppdragsgiver skal inkludere i anbudsgrunnlaget minst følgende 

opplysninger:  

Den offentlige kontrakt og/eller konsesjon som skal tildeles den fremtidige 

offentlig-private enhet (OPS-selskapet), eventuelle vedtekter og 

selskapsavtaler, aksjonæravtaler og andre elementer som styrer det 

kontraktuelle samarbeidet mellom oppdragsgiver og det fremtidige OPS-

selskapet på den andre siden. Dersom det benyttes konkurranse med 

forhandlinger eller konkurranse-preget dialog trenger ikke all denne 

dokumentasjonen fastsettes på forhånd, men kan identifiseres og defineres i 

dialog eller forhandlinger med kandidatene. Anbudsdokumentet bør 

inneholde informasjon om forventet varighet av den offentlige kontrakt og 

konsesjon som skal utføres av den offentlige-private part.  

Etter Kommisjonens oppfatning krever prinsippet om gjennomsiktighet at 

anbudsdokumentene inneholder bestemmelser om opsjoner på forlengelser 

eller endringer i den offentlige kontrakt eller konsesjon som opprinnelig 

tildeles den offentlig-private enhet, samt muligheten til å få tildele nye 

oppgaver/tilleggsoppdrag. Informasjon som gis må være tilstrekkelig 

detaljert til å sikre rettferdig og effektiv konkurranse.  

Det er hensiktsmessig at kontraktene mellom oppdragsgiver og den private 

part regulerer hva som skjer med OPS-selskapet dersom den offentlig-

private enhet ikke vinner offentlige kontrakter i fremtiden, eller dersom 

offentlige kontrakter som allerede er tildelt ikke forlenges ved kontraktsutløp. 

Kommisjonen mener at selskapsavtaler og vedtekter bør formuleres slik at 

det er mulig å skifte ut den private part i fremtiden. Siden den private part 

ikke kan ekskluderes fra å delta i en ny anbudskonkurranse, må 

oppdragsgiver være ekstra oppmerksom på forpliktelsene til 

gjennomsiktighet og likebehandling av alle tilbydere i en slik situasjon. 

  

4.5.7 Fasen etter etablering av IPPP 

Et IOPS er i utgangspunktet låst til det prosjektet og den beskrivelsen som 

den opprinnelige kontrakten/konsesjonen fastlegger. Samarbeidet eller 

prosjektet kan ikke endres eller utvides, eller oppnå nye kontrakter, uten at 

det avholdes en ny anbudsrunde. Dette gjelder både forlengelse av inngåtte 

kontrakter, og anskaffelser som ellers omfattes av regelverket om offentlige 

anskaffelser.  

Siden denne type OPS’er er inngått over en forholdsvis lang periode er det 

behov for å ha mulighet for å tilpasse seg endringer i det økonomiske, 

juridiske eller tekniske miljø. Det er likevel en begrenset adgang til å foreta 

endringer i det økonomiske, juridiske eller tekniske forhold uten ny 

anbudskonkurranse:   
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 Dette gjelder endringer som er forutsatt i anbudsinvitasjonen eller 
anbudsdokumentene. 

 Endringer av kontrakten som ikke er forutsatt i anbudsinvitasjonen, 
men som anses som uvesentlige (”not essential”). 

 Endringer av tjenestekonsesjoner under visse forutsetninger: 
Eksempel er endringer i grunnleggende bestemmelser i 
tjenesteytelseskonsesjonen som ikke er nevnt i anbudsbetingelsene, 
dersom det er nødvendig på grunn av en uforutsett begivenhet, som 
ikke kan tilskrives noen av kontraktspartene, eller når de er begrunnet 
til hensyn til den offentlige orden, sikkerhet eller sunnhet (EF 
traktatens art. 46). 

 

Enhver endring av grunnleggende kontraktsbestemmelse krever en ny 

anbudskonkurranse. Etter EF-domstolens oppfatning er 

kontraktsbestemmelsen grunnleggende når bestemmelsen ville ha gjort det 

mulig for tilbyderne å gi et vesentlig annet tilbud, hvis betingelsen hadde 

vært annonsert i anbudsdokumentene. Som eksempler på grunnleggende 

kontraktsbestemmelser er det vist til bestemmelser om hva et bygge-

/anleggsprosjekt eller tjenesteytelse skal levere, eller hvilke avgifter som 

brukerne av den leverte ytelse skal betale. 

 

Kommisjonen peker også på at siden en offentlig-privat enhet har samme 

rett som enhver annen aktør å delta i anbudskonkurranser, må 

oppdragsgiver være særlig oppmerksom på plikt til transparens og 

likebehandling av alle tilbudsgivere. Det må treffes foranstaltninger som 

sikrer at det er et skarpt skille mellom de personer hos oppdragsgiver som 

tilrettelegger anbud og avgjør hvem oppgaven skal overdras til, og de som 

administrerer IOPS’et, for å hindre at det overdras fortrolige opplysninger fra 

ordregiver til den offentlig-private enhet, i strid med 

likebehandlingsprinsippet.  
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5. Selvkostprinsippet og forbud mot offentlig 
støtte 

 

5.1 Forholdet til selvkostprinsippet 

Etter forurensingsloven § 34 er kommunene pålagt å fastsette avfallsgebyrer til 

dekning av enhver kostnad knyttet til arbeidet med å håndtere avfall som 

kommunen etter forurensingsloven er pålagt å ta hånd om, og dette skal gjøres 

til selvkost. Ved bruk av anbud går en eventuell kontraktssum som den 

offentlige aktør skal betale inn i selvkostregnskapet til den offentlige aktør som 

står bak tildelingen av OPS-kontrakten (kommuner/interkommunale selskaper). 

OPS-selskapet trenger ikke føre eget selvkostregnskap.
21

   

 

5.2 Forholdet til regelverk om offentlig støtte 

Hovedreglene om offentlig støtte fremgår av EØS-avtalens artikkel 61, lov om 

offentlig støtte og diverse forskrifter. Det er fire vilkår som må være oppfylt for at 

det skal foreligge offentlig støtte: 

 

1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottaker 
2. Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form 

(omfatter også kommunale midler) 
3. Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet) 
4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte 

varer eller tjenester (selektivitet) 
5. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen 
6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene 

 

Samtlige vilkår må være oppfylt for at kriteriene for offentlig støtte er oppfylt. 

Dersom alle vilkårene er oppfylt, må det vurderes om støtten er lovlig, og om 

den skal meldes til Eftas overvåkingsorgan, ESA (notifikasjon).  

Spørsmålet er derfor om man står overfor offentlig støtte som skal notifiseres 

dersom det offentlige inngår en kontrakt med et OPS-selskap som omfatter 

vederlag for kjøp av tjenester av allmenn økonomisk betydning. EF-domstolen 

har i den såkalte Ferring-saken (C-53/00), slått fast at når det offentlige kjøper 

tjenester av ”almen økonomisk betydning” fra private aktører, er dette ikke å 

anse som transaksjoner som omfattes av notifiseringsbestemmelsene. 

                                                

21
 Se regnskapsloven § 9-1 om krav til egne regnskap ved kompensasjon eller enerett til foretak som 

også driver konkurrerende virksomhet. 
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Forutsetningen er imidlertid at den private aktøren ikke overkompenseres for 

den forpliktelsen vedkommende virksomhet er pålagt. 

EF-domstolen har i den såkalte Altmark-saken (c-280/00) oppstilt fire kriterier for at 

kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning, ikke er å anse som 

statsstøtte og derfor heller ikke trengs notifiseres. Den konkrete saken gjaldt 

kompensasjon for rutetransport. Disse vilkårene er: 

 

1. Foretaket må være pålagt en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, og 
disse forpliktelsene må være klart definert. 

2. Kriteriene for beregning av kompensasjonen må være fastlagt på forhånd 
på en objektiv og gjennomsiktig måte. 

3. Kompensasjonen må ikke overstige utgiftene til oppfyllelsen av 
forpliktelsene, hensyntatt eventuelle inntekter ved tjenesten samt en rimelig 
fortjeneste. 

4. Kompensasjonens størrelse må bestemmes enten etter en offentlig 
anskaffelsesprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene 
som et gjennomsnittlig foretak ville hatt, hensyntatt inntekter ved tjenesten 
samt en rimelig fortjeneste.   

 

Ved bruk av anbud som skissert i denne rapporten vil alle disse vilkårene kunne 

være oppfylt, og kompensasjonen faller utenfor reglene om offentlig støtte.  

Forbudet mot offentlig støtte til næringslivet får heller ikke anvendelse på 

støttebeløp opp til 200.000 euro over en treårsperiode, såkalt bagatellmessig 

støtte.  

 

Støttebeløp opp til denne grensen kan tildeles uten at støtteyter må forhåndsmelde 

til og få godkjent støttetildelingen av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA). 

Bagatellmessig støtte må heller ikke forhåndsmeldes til Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet (FAD) eller etterhåndsrapporteres årlig slik annen 

offentlig støtte må.   

Regelverket om offentlig støtte er ikke til hinder for at det kan søkes om støtte til 

tiltak gjennom Enova og lignende lovlige støtteordninger. 


