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Offentlig-offentlig samarbeid
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Veileder i offentlig-offentlig samarbeid

 Veileder utarbeidet på oppdrag fra Avfall Norge våren 
2017

Avfall Norge rapport nr. 6/2017.
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Offentlig-offentlig samarbeid

• Den klare hovedregelen er at anskaffelsesregelverket kommer 
til anvendelse for alle foretak/aktører som anses som en 
offentlig «oppdragsgiver», jf. FOA § 1-2 

• Det er likevel gjennom rettspraksis fra EU-domstolen utviklet 
tre viktige unntak for når anskaffelsesregelverket, herunder 
unntaket om offentlig-offentlig samarbeid

• Unntaket er i dag kodifisert i FOA § 3-3 og 
anskaffelsesdirektivet (direktiv 2014/24/EU) Artikkel 12 nr. 4

Innledning
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Offentlig-offentlig samarbeid

• FOA § 1-2:

• Stat, fylkeskommuner og kommuner offentlige oppdragsgivere

• Offentligrettslig organ

• Tre kumulative vilkår etter FOA § 1-2 (2) bokstav a-c:

• «opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell 
eller forretningsmessig karakter»

• «selvstendig rettssubjekt og»,

• «tilknytning til det offentlige ved»:

1. Offentlig finansiering

2. Offentlig kontroll

3. Offentlig flertall i selskapets bestemmelsesorgan

• Sydhavnens Sten og Grus (C-209/98), Mannesmann (C-44/96), Arnhem 
(C-360/96)

Kravet til offentligrettslig organ
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FOA § 3-3

• Det følger av FOA § 3-3 at kontrakter som er inngått 
utelukkende mellom offentlige oppdragsgivere faller 
utenfor anskaffelsesdirektivet så lenge tre 
kumulative vilkår er oppfylt:

• For det første må kontrakten gjelde et samarbeid 
som har «til formål å sikre at offentlige 
oppgaver blir utført for å oppnå et felles mål», jf. 
første ledd bokstav a);

• For det andre må gjennomføringen av samarbeidet 
bli «utført utelukkende av hensyn til offentlige 
interesser», jf. første ledd bokstav b; og

• For det tredje kan slike samarbeid bare unntas 
regelverket «der mindre enn 20 prosent av 
aktivitetene som samarbeidet omfatter, blir utført 
for andre enn oppdragsgiverne», jf. første ledd 
bokstav c).  
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Offentlig-offentlig samarbeid

• Krav om at samarbeidet må angå oppgaver partene har til 
felles – FOA § 3-3 a)

• Samarbeidet må ha «til formål å sikre at offentlige oppgaver blir 
utført for å oppnå et felles mål»

• Sak c-159/11 («Azienda») illustrerer dette

• Forurensningsloven § 30

• Videre må samarbeidet være slik at det er tale om en gjensidig 
utveksling av oppgaver mellom de samarbeidende parter. Det 
følger av Stadtreinigung Hamburg-saken (sak c-480/06) at 
samarbeidet må være noe mer enn et alminnelig tjenestekjøp, 
og EU-domstolen fremhevet at deltakerne måtte sørge for at 
samarbeidet førte til at den offentlig oppgaven ble effektivt 
utført

• Oppgavene kan imidlertid fordeles mellom partene, slik at en 
part stiller til rådighet kapasitet i forbrenningsanlegget, mens 
den andre stiller til rådighet kapasitet i et deponi (tilfellet i 
Stadtreinigung Hamburg-saken)

Nærmere om vilkårene - Krav om at samarbeidet må angå oppgaver partene har til 
felles – FOA § 3-3 a)
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Offentlig-offentlig samarbeid

• Krav om at samarbeidet utelukkende må forfølge 
offentlige interesser – FOA § 3-3 b)

• Direktivets fortale(33): enhver finansiel overførsel mellem de 
deltagende ordregivende myndigheder, udelukkende være 
underlagt hensyn af almen interesse

• Ikke rom for rene kommersielle interesser.

• I allerede omtalte Stadtreinigung Hamburg, hvor domstolen 
aksepterte det aktuelle samarbeidet, ble det foretatt 
finansielle overførsler mellom partene. Overførslene var da 
bare ment som kostnadsdekning.

• Vurderingen av hva som er offentlige interesser vil trolig i 
stor grad være sammenfallende med hva som er i 
«allmennhetens behov», jf. FOA § 1-2 (2) og vurderingen om 
hva som er et offentligrettslig organ

• Deltakelse av private eierandeler i samarbeidet umiddelbart 
tøye strikken for anvendelsen av unntaket. 

Nærmere om vilkårene - krav om at samarbeidet utelukkende må forfølge offentlige 
interesser – FOA § 3-3 b)
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Offentlig-offentlig samarbeid

• Samarbeid kan gjennomføres «der mindre enn 20 prosent av 
aktivitetene som samarbeidet omfatter, blir utført for andre enn 
oppdragsgiverne», jf. FOA § 3-3 c)

• Ligner på vilkåret for egenregi etter FOA § 3-1, men viktig 
forskjell ved at virksomhetens samlede aktiviteter innenfor den 
type aktivitet og oppgaver som samarbeidet gjelder danner 
grunnlag for beregning

• Historisk sett et ønske om forbud mot markedsrettet aktivitet. 
Nåværende bestemmelse derfor fleksibel i forhold

• FOA § 3-4 gir retningslinjer for hvordan en skal beregne 
aktivitetskriteriet for offentlig-offentlig samarbeid

• Omsetning av tjenester innenfor områder/tjenester av 
samme type som omfattes av samarbeidet som skal tas med 
under beregning av aktivitetskriteriet

• Åpnes også for «annen egnet aktivitetsbasert metode». 
Tonnasje kunne vært aktuelt, men kan gi andre utslag – mer 
fleksibilitet ved omsetningsbasert metode

Nærmere om vilkårene - aktivitetskriteriet – FOA § 3-3 c)
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Kommuners/IKS’ adgang til å sikre seg behandlingsberedskap 

• Særlig aktuelt i disse tider

• Ikke direkte lovregulert – i motsetning til for 
eksempel området for akutte helsetjenester

• BIR som eksempel på organisering

• Enerett

• Offentlig-offentlig samarbeid med andre 
interkommunale selskaper / avfallsselskaper

• Fordele ansvar

• Forbrenning

• Deponi

• Innsamling 

• Sortering / ettersorteringsanlegg

• Kan sikre regional beredskap og kontroll med 
innsamlings- og behandlingskapasitet
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