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1 Innledning 

1.1 Oppgavetema og problemstilling 

Oppgavens tema er leddbegrensninger i offentlige kontrakter. Problemstillingen er om norske 

myndigheter kan sette begrensninger for bruken av underleverandører ved bestemte former for 

tjenesteanskaffelser over EU/EØS-terskelverdiene. Mer konkret vil oppgaven undersøke om 

toleddsbegrensningen i den norske anskaffelsesforskriften1 § 19-3 første ledd er i overenstem-

melse med de kravene som kan utledes av EUs anskaffelsesdirektiv2 og den materielle EU- og 

EØS-retten.   

 

I løpet av forholdsvis kort tid har regler om leddbegrensninger vokst frem til å bli et aktuelt 

tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i offentlige kontrakter.3 Innenfor noen 

bransjesektorer har lange og komplekse kontraktskjeder vist seg å gjøre det vanskelig å føre 

kontroll med leverandørenes etterlevelse av de kravene som stilles til kontraktsgjennomfø-

ringen. Disse utfordringene har vist seg å være særlig aktuelle i bygg- og anleggsbransjen, som 

kjennetegnes med høy grad av spesialisering og utstrakt bruk av innleid arbeidskraft.4 For å 

imøtegå denne problematikken har lovgiver innført regler om leddbegrensninger i den norske 

anskaffelsesforskriften, som har til formål å gjøre det enklere å føre kontroll i leverandørkje-

den.5  

 

Som medlem av EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre marked. I et EU/EØS-rettslig per-

spektiv er anskaffelsesrettens fremste målsetting å bidra til realiseringen av fri bevegelighet for 

varer, tjenester, arbeidskraft og kapital i samarbeidsområdet.6 Utgangspunktet er derfor at med-

lemsstatene ikke kan fastsette regler i sitt nasjonale anskaffelsesregelverk, som er til hinder for 

eller vanskeliggjør utøvelsen av EØS-avtalens grunnleggende friheter.7 Som vi skal se vil to-

leddsbegrensningen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd antakelig gjøre det vanskeligere 

for noen aktører å delta i offentlige kontrakter. Oppgaven vil derfor konsentrere seg om å vur-

dere hvorvidt regelen kan rettferdiggjøres, med nødvendighetsvurderingen som den sentrale 

delen av analysen.  

 

I nødvendighetsvurderingen vil jeg forsøke å besvare to hovedspørsmål. For det første vil jeg 

vurdere om det finnes andre tiltak som kan sikre tilstrekkelig grad av transparens og 

 
1 Forskrift av 12. august 2016 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften - FOA) 
2 Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av 

direktiv 2004/18/EF (anskaffelsesdirektivet) 
3 Fafo (2014) s. 21.  
4 Craven (2016) s. 298.  
5 Nærings- og fiskeridepartementet (2017) s. 217.  
6 Case C-454/06 Pressetext, avsnitt 31 og Case C-26/03 Stadt Helle, avsnitt 44.   
7 Dragsten (2020) s. 27.  
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kontrollmuligheter i leverandørkjedene. For det andre vil jeg vurdere om det finnes alternative 

måter å utforme toleddsbegrensningen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd på, som også 

utgjør et mindre inngrep i grunnfrihetene. Begge vurderingene vil foretas i lys av det beskyttel-

sesnivået som er lagt til grunn av norske myndigheter i møte med sosial dumping og arbeids-

livskriminalitet i offentlige kontrakter.  

 

En underliggende hypotese i oppgaven er at markedstilgangen til små og mellomstore bedrifter 

vil begrenses av at det stilles strenge krav til antall ledd i leverandørkjeden. Mindre virksom-

heter vil normalt ha økonomiske og administrative begrensninger, som gjør det naturlig for dem 

å utøve sin virksomhet som underleverandører i lengre kontraktskjeder.8 Begrensninger i ad-

gangen til å bruke underleverandører vil derfor kunne gå ut over deres mulighet til å delta i 

offentlige kontrakter. Hvorvidt det finnes en grense for hvor langt slike begrensninger bør gå 

av hensyn til mindre bedrifters markedstilgang vil behandles i sammenheng med forholdsmes-

sighetsvurderingen i kapittel 4.6.  

 

For å kunne besvare oppgavens problemstilling vil det være nødvendig å analysere de faktiske 

og potensielle virkningene av bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd. Dette 

fører med seg noen utfordringer. For det første eksisterer det lite dokumentasjon som sier noe 

sikkert om virkningene av en toleddsbegrensning. Dette henger sammen med at tiltaket er av 

forholdsvis ny karakter. Oppgaven vil derfor måtte lene seg på undersøkelser og rapporter som 

sier noe om mulige virkninger av at det opereres med en slik begrensning. Følgelig vil også de 

konklusjonene som trekkes i oppgaven være beheftet med en viss usikkerhet.  

 

Like viktig er det faktum at virkningene av toleddsbegrensningen ikke kan måles i et vakuum. 

Regler om leddbegrensninger utgjør bare ett av flere tiltak som benyttes for å demme opp mot 

sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.9 Noen av tiltakene som anvendes forsøker å sikre 

etterlevelse av reglene om leddbegrensninger, mens andre stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår 

og bruk av læringer i offentlige kontrakter.10 Den samlede effekten av disse tiltakene vil vans-

kelig kunne tilbakeføres til ett enkelt tiltak eller bestemmelse.11 Oppgaven vil derfor ha sitt 

hovedfokus på de virkningene som knytter seg til bedre transparens og oversikt i leverandør-

kjedene.   

 
8 COM(2011) 15 final s. 40. 
9 Fafo (2014) s. 18.  
10 Forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (Forskrift om arbeidsvilkår i 

off. kontrakter) og Forskrift 17. desember 2016 nr. 1708 om plikt til å stille krav om bruk av læringer i offent-

lige kontrakter (Forskrift om plikt til bruk av læringer i off. kontrakter). 
11 Fafo (2014) s. 19.  
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1.2 Temaets aktualitet 

Oppgavens tema og problemstilling er særlig aktuell i lys av den pågående brevutvekslingen 

mellom EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og Nærings- og fiskeridepartementet. Etter å ha bedt 

departementet om å redegjøre for sitt syn på reglene i anskaffelsesforskriften § 19-3, oversendte 

ESA et «Letter of formal notice» til norske myndigheter den 10. juni 2020.12 I brevet konklu-

derer ESA med at den norske forskriftsbestemmelsen går lenger enn hva som er nødvendig for 

å sikre tilstrekkelig transparens i leverandørkjedene, og med dette utgjør en ulovlig restriksjon 

i tjeneste- og etableringsfriheten.13 Åpningsbrevet ble besvart av norske myndigheter den 28. 

oktober 2020, som bestrider at forskriftsbestemmelsen går lenger enn hva som er nødvendig.14 

Per dags dato er saken hos ESA som må vurdere hvilke prosessuelle skritt de ønsker å foreta 

videre.  

 

Brevutvekslingen mellom partene illustrerer den rettslige usikkerheten som knytter seg til mu-

lighetene for å operere med lovfestede leverandørbegrensninger i EU- og EØS-retten. EU-dom-

stolen har de siste årene avsagt flere avgjørelser som tar for seg ulike varianter av slike lovbe-

stemmelser. Hvorvidt det kan fastsettes lovfestede begrensninger i bruken av underleverandø-

rer, og hvilke begrensninger som i så fall er forenlige med EU- og EØS-retten, fremstår imid-

lertid fortsatt som uavklart. Dette åpner for en nærmere analyse av spørsmålet.  

 

I et nasjonalt perspektiv ser man at stadig flere kommunale og fylkeskommunale oppdragsgi-

vere utarbeider egne standardkontrakter og retningslinjer for hvordan ulike samfunnshensyn 

skal ivaretas i kommunale anskaffelser.15 I flere av disse standardkontraktene går man også 

lenger enn de reglene som følger av anskaffelsesregelverket. Dette er særlig tydelig i relasjon 

til regler om leddbegrensninger, hvor det i flere kommunale innkjøpsmodeller stilles krav om 

maksimalt ett ledd underleverandører.16 I hvilken grad EU- og EØS-retten tillater bruk av ledd-

begrensninger vil derfor være av stor praktisk betydning for kommunale oppdragsgivere som 

ønsker å stille slike krav i sine kontrakter. 

 

Endelig må oppgavens tema og problemstilling ses i lys av utviklingen i EU-systemet hvor 

sosiale hensyn synes å få en stadig større plass i anskaffelsesregelverket.17 Som et resultat av 

denne utviklingen er medlemsstatene pålagt å treffe tiltak som er egnet til å verne om sosiale- 

 
12 EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Letter of formal notice to Norway concerning restrictions on subcontracting 

in the field of public procurement in Norway, 10. juni 2020.   
13 ESA (2020) s. 11.  
14 Nærings- og fiskeridepartementet. Reply to letter of formal notice to Norway concerning restrictions on subcon-

tracting in the field of public procurement in Norway, 28. oktober 2020.  
15 Oslo Economics (2018) s. 24.  
16 Oslo kommune (2017) s. 12 og Skien kommune (2019) s. 2.  
17 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 2.  
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og arbeidsrettslige forpliktelser.18 Tiltakene som anvendes må samtidig være i samsvar med 

traktatrettens grunnleggende regler og prinsipper.19 Dette vil kunne resultere i en vanskelig 

grensedragning mellom ivaretakelsen av sosiale hensyn, og den overordnede målsettingen om 

å legge til rette for konkurranse i offentlige innkjøp. Vurderingen av toleddsbegrensningen i 

anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd er egnet til å illustrere hvordan denne avveiningen 

kan gi seg utslag på regelnivå.  

 

1.3 Avgrensning og presisering 

Ved at oppgaven er avgrenset til å omhandle bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 19-3 

første ledd får dette også noen naturlige konsekvenser for avhandlingens rammer. For det første 

gjelder bestemmelsen bare for anskaffelser over EU/EØS-terskel. For bygge- og anleggskon-

trakter er denne verdien fastsatt til 51,5 millioner kroner eksl. mva, 20 mens det for renholdstje-

nester vil være 1,3 eller 2,05 millioner kroner eksl. mva., avhengig av om oppdragsgiver er en 

statlig myndighet eller ikke.21 Mot slutten av oppgaven vil jeg likevel foreta en vurdering av 

det rettslige handlingsrommet til å anvende tilsvarende regler under de fastsatte terskelverdiene. 

  

Bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd er videre avgrenset til å gjelde for 

anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider og renholdstjenester. I vurderingen av om toledds-

begrensningen er forenlig med EØS-retten må det derfor ses hen til de særegne forholdene som 

gjør seg gjeldende innenfor de respektive bransjesektorene. For å skjerpe drøftelsen, og unngå 

uklarheter i forhold til hvilken bransje som er i fokus, vil denne oppgaven konsentrere seg om 

bygg- og anleggsbransjen. Det er innenfor denne bransjen at reglene om leddbegrensninger har 

sin tydeligste begrunnelse og utspring.22 Flere av momentene i drøftelsen vil likevel la seg over-

føre til en tilsvarende vurdering av forholdene i renholdsektoren.  

 

På et overordnet plan har reglene om leddbegrensninger til formål å motarbeide arbeidslivskri-

minalitet og sosial dumping i offentlige kontrakter.23 Med «arbeidslivskriminalitet» forstås 

handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgif-

ter.24 Dette skiller arbeidslivskriminalitet fra «sosial dumping», som i hovedsak retter seg mot 

utenlandske arbeidstakere med dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn nasjonale arbeidstakere. 

Ettersom det i mange sammenhenger vil være sammenfall mellom begrepene vil det for denne 

oppgavens formål ikke foretas noen konsekvent sondring mellom dem.  

 
18 Direktiv 2014/24/EU artikkel 18 nr. 2.  
19 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 1 og avsnitt 41.  
20 FOA § 5-3 første ledd bokstav c.  
21 FOA § 5-3 første ledd bokstav a og b.  
22 Craven (2016) s. 297.  
23 Nærings- og fiskeridepartementet (2021) s. 217.  
24 Regjeringen (2021) s. 6.    
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1.4 Rettskildebildet og metodiske valg 

Som medlem av EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre EUs direktiver og forord-

ninger på områder som omfattes av avtalen.25 EU vedtok den 26. mars 2014 tre direktiver som 

ligger til grunn for de norske anskaffelsesreglene over EØS-terskel; et for klassisk sektor (di-

rektiv 2014/24/EU), et for forsyningssektorene (direktiv 2014/25/EU), og et for konsesjonskon-

trakter (direktiv 2014/23/EU). Til tross for at direktivene gjelder for ulike sektorer inneholder 

de flere av de samme reglene. I oppgaven vil jeg derfor holde meg til direktivet for klassisk 

sektor i utpenslingen av direktivbestemmelsenes nærmere innhold.  

 

Anskaffelsesdirektivene har i utgangspunktet samme gyldighet på alle språkene som nevnes i 

EØS-avtalen artikkel 129. Den 13. desember 2018 ble det også publisert en norsk språkversjon 

i EØS-tillegget til EU-tidende.26 Jeg vil derfor holde meg til den norske versjonen av direktivet 

gjennom drøftelsene i oppgaven. Noen steder vil jeg også se hen til andre språkversjoner for å 

klargjøre innholdet i enkeltbegreper.   

 

For å realisere den overordnede målsettingen om en ensartet rettstilstand skal innholdet i EØS-

regelverket fortolkes i samsvar med relevante rettsavgjørelser fra EU-domstolen.27 Flere av be-

stemmelsene som er tatt inn i anskaffelsesdirektivene er også en kodifisering av EU-domstolens 

praksis.28 Rettsavgjørelser fra EU-domstolen vil derfor utgjøre en sentral rettskilde i arbeidet 

med å klargjøre innholdet i direktivene og i den materielle EU- og EØS-retten.  

 

EU-domstolens avgjørelser foreligger på 24 forskjellige språk, til tross for at de bare er auten-

tiske på selve prosesspråket. Ettersom norsk og dansk språk ligger forholdsvis tett opp til hver-

andre vil det være en overhengende fare for å forstå den danske versjonen feil. I oppgaven har 

jeg derfor valgt å ta utgangspunkt i den engelske språkversjonen. For å kunne sammenligne 

EU-domstolens premisser med uttalelser fra EFTA-domstolen vil jeg også for disse avgjørel-

sene ta utgangspunkt i den engelske versjonen. Andre språkversjoner vil trekkes inn ved even-

tuell tolkningstvil. 

 

EU-domstolen har behandlet flere saker som tar for seg lovfestede begrensinger i retten til å 

anvende underleverandører. Noen av disse sakene omhandler den tidligere versjonen av anskaf-

felsesdirektivet, direktiv 2004/18/EF. Dette vil i utgangspunktet kunne medføre noen metodiske 

utfordringer knyttet til rekkevidden av disse avgjørelsene. Jeg har håndtert denne problemstil-

lingen ved å vurdere konkret hvorvidt de aktuelle direktivbestemmelsene er videreført med 

 
25 EØS-avtalen artikkel 7.  
26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 84/556 av 13. desember 2018.  
27 EØS-avtalen artikkel 6.  
28 De Koninck, Ronse og Timmermans (2015) s. 21.  



6 

 

samme ordlyd og innhold. I de tilfeller det er materielle forskjeller mellom bestemmelsene vil 

betydningen av dette vurderes for den enkelte avgjørelse. 

 

I utgreiingen av enkelte direktivbestemmelser vil det være relevant å se hen til anskaffelsesdi-

rektivets fortale. Her avklares innholdet i enkeltbestemmelser, samtidig som det gis uttrykk for 

selve formålet bak direktivbestemmelsene.29 Dette vil være nyttig for å klargjøre hvilke sosiale 

hensyn som søkes ivaretatt av regelverket. EU-domstolen har presisert at fortalene ikke er rett-

slig bindende.30 Innholdet i fortalene vil derfor i hovedsak trekkes inn som støttemoment til 

tolkningsresultater som underbygges av andre tungtveiende rettskildefaktorer. 

 

Undervegs i oppgaven vil jeg også trekke veksler på anskaffelsesdirektivenes forarbeider. Sær-

lig sentralt står EU-kommisjonens «Green Paper» som gir uttrykk for de politiske drivkreftene 

som ledet frem til en revidering av anskaffelsesdirektivene i 2014.31 I likhet med direktivenes 

fortale anerkjennes ikke forarbeidsdokumenter som en selvstendig rettskildefaktor av EU-dom-

stolen. Innholdet i forarbeidene vil imidlertid kunne brukes til å bekrefte eller avkrefte ulike 

tolkningsalternativer.32 EU-kommisjonen har også utarbeidet flere veiledere og arbeidsdoku-

menter som er av relevans for oppgavens tema. Disse gir uttrykk for EU-institusjonenes retts-

lige og politiske oppfatninger, og vil derfor kunne kaste lys over reglene i anskaffelsesdirekti-

vet.  

 

Økonomiske analyser og rapporter vil trekkes inn i vurderingene for å klargjøre reglenes inn-

virkning på konkurranseforholdene i samfunnet. Noen av rapportene knytter seg direkte til virk-

ningene av regler om leddbegrensninger.33 Andre undersøkelser foretar mer helhetlige analyser 

av at det stilles stadig flere sosiale krav i offentlige kontrakter.34 Felles for rapportene er at de 

gir verdifull informasjon om reglenes funksjon, noe som er av vesentlig betydning for om be-

stemmelsen kan rettferdiggjøres. Dokumentene som sådan har imidlertid ingen rettskildemessig 

vekt.  

 

1.5 Plan for fremstillingen 

I kapittel 2 vil jeg redegjøre for noen av bestemmelsene i EUs anskaffelsesdirektiv som regule-

rer adgangen til å bruke underleverandører i kontraktsperioden. Dette for å si noe om hvilket 

handlingsrom direktivene gir medlemsstatene til å fastsette nasjonale regler om 

 
29 Fredriksen og Mathisen (2018) s. 305.  
30 Case C-354/13 Karen Millen Fashions, avsnitt 39.  
31 COM(2011) 15 final.  
32 Case C-632/15 Popescu, avsnitt 39.  
33 Fafo. «Kortere kjeder – mindre sosial dumping? Om begrensninger av antall ledd i konraktskjedene i bygg og 

anlegg» (2014).  
34 Oslo Economics. «Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige kontrakter» (2018).  
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leddbegrensninger. I kapittel 3 vil jeg redegjøre for de grunnleggende kravene som må være 

oppfylt for at fastsatte kontraktsvilkår skal være forenlige med EU- og EØS-retten. Her vil jeg 

også presisere hvilke av kravene som er av særlig betydning for regler om leddbegrensinger. 

Gjennomgangen i kapittel 3 vil med dette legge føringer for analysen i kapittel 4.  

 

Vurderingen av hvorvidt bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd er forenlig 

med EU- og EØS-retten behandles i kapittel 4. Først vurderer jeg om bestemmelsen tilfredsstil-

ler kravene til tilknytning (kapittel 4.2) og klarhet (kapittel 4.3). Deretter vil jeg gå over til å 

vurdere om toleddsbegrensningen kan rettferdiggjøres som en lovlig restriksjon i EØS-avtalens 

grunnfriheter (kapittel 4.4 til 4.6). Kjernen i denne vurderingen vil sentrere seg rundt nødven-

dighetskravet som behandles i kapittel 4.5. Hvordan jeg vil gå frem i nødvendighetstesten vil 

jeg redegjøre nærmere for undervegs.  

 

På bakgrunn av analysen i kapittel 4 vil jeg i kapittel 5 drøfte hvilket handlingsrom som finnes 

i det norske anskaffelsesregelverket. I kapittel 5.1 behandler jeg adgangen til å operere med 

leddbegrensninger under de fastsatte terskelverdiene. I flere kommunale standardvilkår gjøres 

det ytterligere begrensninger i adgangen til å benytte underleverandører. I kapittel 5.2 vil jeg 

derfor foreta en kortfattet drøftelse av adgangen til å kreve maksimalt ett ledd i leverandørkje-

den, og til å utvide regelen til nye sektorer. I kapittel 6 vil jeg gi en kortfattet oppsummering, 

før det helt avslutningsvis knyttes noen bemerkninger til betydningen av oppdragsgivers kon-

trollvirksomhet og utilsiktede virkninger i markedet.  
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2 Regler om bruken av underleverandører i EUs 

anskaffelsesregelverk 

2.1 Rettspolitisk utvikling og fremveksten av direktiv 2014/24/EU 

Opprinnelig har EUs anskaffelsesregelverk vært sentrert rundt målsettingen om å realisere et 

felles indre marked.35 Dette er også fremholdt av EU-domstolen i flere sentrale rettsavgjørel-

ser.36 Siden slutten av 1990-tallet har man imidlertid sett en endring i den politiske viljen til å 

bruke offentlige anskaffelser til å også fremme samfunnspolitiske behov.37 Dette har ført til 

omfattende endringer i EUs anskaffelsesregler som i dag tilstreber en balanse mellom ivareta-

kelsen av sosiale hensyn og realiseringen av et effektivt indre marked.  

 

Under utarbeidelsen av reglene i direktiv 2004/18/EF var spørsmålet om sosiale hensyn i of-

fentlige kontrakter av kontroversiell karakter. På bakgrunn av målsettingen om et felles indre 

marked ble det lagt begrenset vekt på slike hensyn i EU-kommisjonens forslag til nytt regel-

verk.38 Bestemmelser om sosiale hensyn ble som en følge av dette plassert i anskaffelsesdirek-

tivets fortale i stedet for å bli en del av direktivets hoveddel. Dette skiller 2004-direktivet fra 

reglene i direktiv 2014/24/EU hvor hensyn av sosial og arbeidsrettslig karakter har fått en mer 

fremtredende plass i regelverket.39 

 

Et av formålene med 2014-direktivet har vært å gjøre det enklere for offentlige oppdragsgivere 

å utnytte sine anskaffelser til å ivareta samfunnsmessige hensyn.40 I direktivets hoveddel er det 

blant annet foretatt justeringer i reglene for bruken av kvalifikasjonskriterier (artikkel 58), til-

delingskriterier (artikkel 67) og kontraktsvilkår (artikkel 70). I tillegg gis det klare føringer i 

direktivets fortale om hvordan sosiale hensyn skal inkluderes i offentlige kontrakter.41 Den 

samlede effekten av disse endringene søker å bidra til at det offentliges innkjøpsmakt i større 

grad brukes til å verne om sosiale og sysselsettingsrelaterte forhold.  

 

Som et ledd i den sosiale fornyelsen av anskaffelsesdirektivene er det også utarbeidet mer ut-

førlige regler om bruken av underleverandører. I prosessen frem mot 2014-direktivet gav flere 

oppdragsgivere uttrykk for at de ønsket seg et større handlingsrom til å begrense anvendelsen 

av underleverandører.42 I den forbindelse ble det fra oppdragsgiversiden foreslått å gi offentlige 

innkjøpere adgang til å forby at hele eller deler av kontraktsarbeidet ble satt bort til tredjeparter. 

 
35 NOU 2014: 4 s. 65 punkt 9.2.  
36 Case C-454/06 Pressetext, avsnitt 31 og Case C-26/03 Stadt Helle, avsnitt 44.  
37 Ahlberg og Bruun (2010) s. 8.   
38 Folkestad (2018) s. 173.  
39 Sanchez-Graells (2018) s. 238.  
40 Arrowsmith (2018) s. 719 punkt 20-36.  
41 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 37, 40, 41, 78, 95 og 97.  
42 COM(2011) 15 final s. 27.  
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Bakgrunnen for forslaget skyldtes et ønske om å kunne utøve større kontroll over leverandøre-

nes etterlevelse av kontrakten.43 Som vi skal se førte ikke forslaget til noen bestemmelse i 2014-

direktivet som uttrykkelig gir oppdragsgiver en rett til å begrense bruken av underleverandører. 

Til gjengjeld ble det nedfelt flere regler som får betydning for denne adgangen. Innholdet i noen 

av de viktigste endringene redegjøres for i det følgende.  

 

2.2 Anskaffelsesdirektivet artikkel 18 nr. 2 

En av de mest sentrale nyvinningene i direktiv 2014/24/EU er forpliktelsen i artikkel 18 nr. 2. 

Bestemmelsen lyder som følger:  

 

«Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre at markedsdeltakere ved gjennom-

føring av offentlige kontrakter oppfyller gjeldende forpliktelser innenfor miljørett, so-

sialrett og arbeidsrett, fastsatt i unionsretten, nasjonal rett, kollektive avtaler eller i in-

ternasjonale miljø-, sosial- eller arbeidsrettslige bestemmelser angitt i vedlegg X.»44 

 

Til forskjell fra tidligere direktiv er bestemmelsen utformet som en «skal-regel». Bestemmelsen 

stiller med dette noen ufravikelige krav overfor medlemsstatene til å treffe tiltak som sikrer 

etterlevelse av forpliktelsene i vedlegg X. Utover å kreve at tiltakene som anvendes er «egnede» 

gir ikke bestemmelsen noen føringer for hvilke tiltak som skal anvendes. Den enkelte medlems-

stat må derfor selv vurdere hvordan den ønsker å overholde forpliktelsene. Dette vil igjen kunne 

føre til variasjon i henhold til hvilke tiltak som anvendes.45  

 

Hvor langt påbudet om å treffe egnede tiltak strekker seg synes å være noe uklart. Slik det 

fremheves av Arrowsmith er det ikke entydig hvorvidt bestemmelsen krever at medlemsstatene 

utøver tiltak på en bestemt måte, eller om denne vurderingen er lagt helt og holdent til med-

lemsstatene selv.46 Noe veiledning synes å fremgå av fortalen til anskaffelsesdirektivet. Her 

fremheves det at medlemsstatene bør kontrollere etterlevelsen av miljø-, sosial- og arbeidsretts-

lige bestemmelser på de ulike trinnene i anskaffelsesprosessen.47 En del av forpliktelsen i artik-

kel 18 nr. 2 virker med dette å kreve at medlemsstatene sørger for en viss kontrollføring i leve-

randørkjeden. Regler om leddbegrensninger, som har til formål å gjøre kontrollføringen enk-

lere, kan derfor anses å legge til rette for gjennomføringen av de forpliktelsene som følger av 

artikkel 18 nr. 2.48 

 
43 COM(2011) 15 final s. 27.  
44 Direktiv 2014/24/EU artikkel 18 nr. 2 (min kursivering).  
45 Sjåfjell og Wiesbrock (2016) s. 80.  
46 Arrowsmith (2018) s.722 punkt 20-40. 
47 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 40.  
48 Prop. 51 L (2015-2016) s. 47 punkt. 7.5.3. 
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2.3 Reglene i anskaffelsesdirektivet artikkel 71 

Tradisjonelt har ikke retten til å anvende underleverandører i anskaffelsesprosessen fått mye 

oppmerksomhet i EUs anskaffelseslovgivning. Slik det poengteres av Craven skyldes dette an-

takelig at «[t]he risk of national bias is not so obvious in this situation […]».49 Hvorvidt det 

kunne anvendes underleverandører i kontraktsperioden har da vært et spørsmål som normalt ble 

avklart i avtaleforholdet mellom oppdragsgiver og hovedleverandør. Dette har forandret seg 

ved at anskaffelsesregelverket har blitt mer opptatt av å skulle verne om sosiale hensyn i of-

fentlige kontrakter. 

 

I direktiv 2014/24/EU er det inntatt en ny bestemmelse i artikkel 71 som gir regler for bruken 

av underleverandører. I likhet med artikkel 25 første ledd i direktiv 2004/18/EF, åpner artikkel 

71 nr. 2 for at oppdragsgiver kan be hovedleverandøren om å angi hvorvidt den har til hensikt 

å benytte underleverandører i kontraktsperioden. Artikkel 71 går imidlertid lenger enn 2004-

direktivet ved å pålegge oppdragsgiver å innhente kontaktopplysningene til underleverandører 

som deltar i kontraktsarbeidene.50 Bestemmelsen søker med dette å legge til rette for bedre 

innsyn i leverandørkjeden ved å gi oppdragsgiver tilgang til viktig informasjon om engasjerte 

underleverandører.51 

 

Som vi skal se inneholder artikkel 71 nr. 5 likevel flere sentrale begrensinger. For det første 

gjelder pålegget bare for «bygge- og anleggskontrakter» og for tjenester som skal ytes «under 

direkte tilsyn» av den offentlige oppdragsgiveren.52 Dette skyldes antakelig at man for disse 

kontraktstypene har sett det største behovet for tiltak som bidrar til mer transparente leveran-

dørkjeder. En slik sektoravgrensning er gjennomgående i EUs anskaffelsesregelverk, som til-

streber forholdsmessighet mellom de byrdene som pålegges partene og de formålene tiltakene 

søker å realisere.53  

 

For det andre krever bestemmelsen at det bare innhentes informasjon fra underleverandører 

som står i direkte kontakt med hovedleverandøren selv.54 Bestemmelsen gjelder derfor ikke for 

underleverandører som opererer lengre ned i kontraktskjeden. Ettersom risikoen for lovbrudd 

er ansett å være større jo lenger ned man kommer i leverandørkjeden, er dette trolig med på å 

redusere bestemmelsens funksjon. Dette kommer jeg nærmere tilbake til under nødvendighets-

vurderingen av reglene om leddbegrensninger.  

 
49 Craven (2016) s. 302.  
50 Direktiv 2014/24/EU artikkel 71 nr. 5 første ledd første punktum.  
51 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 105 annet ledd.  
52 Direktiv 2014/24/EU artikkel 71 nr. 5 første ledd første punktum.  
53 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 105 tredje ledd.  
54 Craven (2016) s. 315.  
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I artikkel 71 nr. 6 oppfordres medlemsstatene til å treffe «hensiktsmessige tiltak» for å unngå 

brudd på forpliktelsen i artikkel 18 nr. 2. Som eksempel nevner bestemmelsen at det kan fast-

settes en ordning med solidaransvar mellom hoved- og underleverandør, eller kontrolleres hvor-

vidt det foreligger relevante avvisningsgrunner.55 Bestemmelsen gir imidlertid medlemsstatene 

en viss frihet til å bestemme selv hvilke tiltak den anser som «hensiktsmessige» for å sikre 

oppfyllelse av artikkel 18 nr. 2. Begrensninger i hvor mange ledd som kan anvendes i kontrakts-

perioden vil kunne utgjøre et slikt tiltak.  

 

Medlemsstater som velger å fastsette tiltak i henhold til artikkel 71 nr. 3, 5 eller 6 skal fastsette 

vilkårene for tiltakene i lov eller forskrift.56 Tiltakenes nærmere anvendelsesområde kan av-

grenses til «visse kontraktstyper, visse kategorier av offentlige oppdragsgivere eller markeds-

deltakere, eller til visse beløp».57 En slik avgrensning vil være i tråd med det EU-rettslige pro-

porsjonalitetsprinsippet, hvor tiltakene bør avgrenses til sektorer hvor dette er særlig nødven-

dig.58 Denne balansegangen er også gjennomgående for utformingen av de norske reglene om 

leddbegrensninger. 

 

2.4 Hensynet til små og mellomstore bedrifter 

Ved innføringen av anskaffelsesdirektivene i 2014 har også hensynet til små og mellomstore 

bedrifter fått en ny og tydeligere plass i regelverket. Dette følger allerede av direktivets fortale 

som fremhever betydningen av at offentlige innkjøp tilpasses behovene til mindre virksomhe-

ter.59 Små og mellomstore bedrifter anses å utgjøre selve ryggmargen i EUs økonomi.60 Bedre 

tilrettelegging for at disse virksomhetene får delta i offentlige kontrakter vurderes derfor å 

kunne bidra til utvikling av nye arbeidsplasser og økonomisk vekst i unionen.61 Dette er trolig 

noe av bakgrunnen for at anskaffelsesdirektivene fremhever betydningen av mindre virksom-

heters markedstilgang. 

 

Blant bestemmelsene som er tatt inn i 2014-direktivet finner vi regler om oppdeling av kon-

trakter og forenklede prosedyrer for egenerklæring (ESPD).62 Begge bestemmelsene har til for-

mål å gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i offentlige kontrakter. Dette 

representerer et skifte i forhold til tidligere direktivlovgivning som inneholdt langt færre tiltak 

 
55 Direktiv 2014/24/EU artikkel 71 nr. 6 bokstav a og bokstav b.  
56 Direktiv 2014/24/EU artikkel 71 nr. 8 første punktum.  
57 Direktiv 2014/24/EU artikkel 71 nr. 8 annet punktum.  
58 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 1.  
59 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 2 og avsnitt 78 første ledd.  
60 SEC(2008) 2193 s. 4.  
61 COM(2011) 15 final s. 27.  
62 Direktiv 2014/24/EU artikkel 46 og 59 
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rettet mot mindre virksomheters markedstilgang.63 En av årsakene til dette er antakelig at hen-

synet til mindre virksomheter normalt har blitt ansett å stå i sammenheng med et formål om å 

tilgodese lokale aktører.64 Slike proteksjonistiske interesser vil i utgangspunktet ikke la seg fo-

rene med EUs overordnede målsetting om mest mulig uhindret flyt av varer og tjenester i sam-

arbeidsområdet. En større bevissthet knyttet til verdien av å legge til rette for mindre virksom-

heter i offentlige kontrakter har trolig vært med på å endre dette utgangspunktet.  

 

Den rettslige adgangen til å bruke underleverandører i kontraktsperioden er ansett å legge til 

rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i offentlige anskaffelser.65 Dette vil særlig 

være tilfellet innenfor sektorer med høy grad av spesialisering, slik som i bygg- og anleggs-

bransjen. Normalt vil også mindre virksomheter ha økonomiske og administrative begrens-

ninger som gjør det naturlig for dem å utøve virksomhet som underleverandører, og da gjerne 

som ledd i lengre kontraktskjeder.66 Følgelig vil regler om leddbegrensninger kunne få betyd-

ning for mindre virksomheters markedstilgang.  

 

Som vi skal se vil det her kunne oppstå et spenningsforhold mellom flere verneverdige interes-

ser. Reglene om leddbegrensninger i anskaffelsesforskriften § 19-3 er begrunnet i et formål om 

å motarbeide arbeidslivskriminalitet ved å gjøre det enklere å kontrollere leverandørkjedene.67 

Dette er i tråd med anskaffelsesdirektivets målsetting om å verne om samfunnsmessige og sys-

selsettingsrelaterte hensyn. Kontraktsvilkår som stiller krav til hvordan leverandørene kan or-

ganisere seg i kontraktsperioden vil imidlertid kunne gjøre det vanskeligere for noen aktører å 

delta. Dette åpner for en interessant avveining mellom ulike sosiale hensyn ved utformingen av 

den norske forskriftsbestemmelsen. Denne avveiningen vil jeg komme nærmere tilbake til un-

der vurderingen av bestemmelsens forholdsmessighet i kapittel 4.6.  

 

2.5 Oppsummering 

Gjennomgangen over har vist at det i stor grad vil være opp til nasjonale myndigheter å fastsette 

tiltak som skal verne om forpliktelsene i artikkel 18 nr. 2. Utover å pålegge oppdragsgiver å 

innhente informasjon om eventuelle underleverandører oppstiller ikke anskaffelsesdirektivet 

noen konkrete plikter overfor medlemsstatene. Så fremt tiltakene som anvendes er i overen-

stemmelse med de reglene og prinsippene som ellers følger av EU- og EØS-retten, vil disse 

også være forenlige med reglene i anskaffelsesdirektivet.68 Dette vil også være tilfellet for de 

nasjonale reglene om leddbegrensninger i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd. 

 
63 Trybus (2014) s. 256.  
64 Trybus (2014) s. 257.  
65 Case C-298/15 Borta, avsnitt 48 og Case C-63/18 Vitali, avsnitt 27. 
66 EU-kommisjonen (2009) s. 31.  
67 Nærings- og fiskeridepartementet (2017) s. 217.  
68 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 41.  
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3  Materielle minstekrav til kontraktsvilkår i offentlige kontrakter 

3.1 Innledning 

Ved utformingen av konkurransegrunnlaget står oppdragsgiver i utgangspunktet fritt til å be-

stemme om den skal oppstille kontraktsvilkår og det nærmere innholdet av disse. Dette følger 

allerede av anskaffelsesdirektivet artikkel 70 første punktum som sier at oppdragsgiver «kan» 

fastsette særlige vilkår som knytter seg til kontraktsgjennomføringen. Adgangen til å oppstille 

kontraktsvilkår er imidlertid ikke helt uten begrensninger. For at vilkårene som anvendes skal 

være forenlige med EU- og EØS-retten må de være i overenstemmelse med noen materielle 

minstekrav. Disse kravene er i hovedsak nedfelt i anskaffelsesdirektivet og vil også gjelde for 

toleddsbegrensningen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd.  

 

3.2 Kunngjøringsplikt og krav om tilknytning 

For å sikre at offentlige anskaffelser baseres på tilstrekkelig konkurranse og inngås på forret-

ningsmessige vilkår stiller anskaffelsesdirektivet noen ufravikelige prosedyreregler.69 For det 

første må kontraktsvilkårene være angitt i konkurransegrunnlaget, eller i de dokumentene som 

danner grunnlaget for anskaffelseskonkurransen.70 Kontraktsvilkårene retter seg mot utførelsen 

av kontrakten og er i utgangspunktet ikke av betydning for tildelingsbeslutningen.71 Innholdet 

i vilkårene skal likevel gjøres kjent for leverandørene. På denne måten sikrer man at interesserte 

leverandører får muligheten til å gjøre seg kjent kontraktsforpliktelsene før de eventuelt inngir 

tilbud.72 

 

For det andre må kontraktsvilkåret være «knyttet til kontraktens gjenstand».73 I dette ligger det 

et krav om at kontraktsvilkåret står i sammenheng med de oppgavene som er nødvendige for å 

levere de tjenestene som følger av kontrakten.74 Vilkår som retter seg mot leverandørens mer 

generelle virksomhet vil derfor ikke oppfylle kravet om tilknytning.75 Selv om det ikke fremgår 

eksplisitt kan tilknytningskravet trolig begrunnes i en bekymring for hvilke restriktive konse-

kvenser slike kontraktsvilkår ville fått for handelssamarbeidet mellom medlemsstatene.76 Til-

knytningskravet søker på denne måten å realisere det overordnede formålet om fri bevegelighet 

for varer, tjenester og kapital, ved å sikre at det i offentlige innkjøpsprosesser åpnes opp for 

tilstrekkelig konkurranse.  

 

 
69 Folkestad (2018) s. 167.  
70 Direktiv 2014/24/EU artikkel 70 første punktum.  
71 EU-kommisjonen (2011) s. 44.  
72 Dragsten (2020) s. 673.  
73 Direktiv 2014/24/EU artikkel 70 første punktum 
74 EU-kommisjonen (2011) s. 43.  
75 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 97 annet ledd.  
76 Arrowsmith (2018) s. 763 punkt 20-90.  
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3.3 Klarhetskravet 

Konkurransegrunnlagets innhold står helt sentralt for leverandører som skal vurdere om det skal 

inngis tilbud. På bakgrunn av hensynet til likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet 

stilles det derfor krav til konkurransegrunnlagets utforming og klarhet.77 I dette ligger det en 

forventning om at innholdet i konkurransegrunnlaget utformes på en måte som gjør at «all rea-

sonably informed tenderes exercising ordinary care can understand their exact significance and 

interpret them in the same way».78 Tilsvarende vil det for forskriftsfestede kontraktsvilkår måtte 

vurderes om deres innhold er tilstrekkelig klart og presist utformet.  

 

En mulig konsekvens av at det hefter usikkerhet ved kontraktsvilkårenes innhold er at leveran-

dørene inntar forbehold i tilbudene sine. En slik usikkerhet vil igjen kunne skape avvisnings-

problematikk dersom forbeholdene utgjør rettslige avvik.79 Dette illustrerer viktigheten av at 

kontraktsvilkårene utformes på en måte som ikke medfører tvil om deres reelle meningsinnhold. 

Som vi skal se er det grunn til å problematisere hvorvidt selve ordlyden i anskaffelsesforskriften 

§ 19-3 første ledd tilfredsstiller dette kravet.  

 

3.4 Forbud mot restriksjoner i grunnfrihetene 

3.4.1 Restriksjonsforbudet 

Endelig må kontraktsvilkårene være i samsvar med reglene om «fritt varebytte, etableringsad-

gang og adgang til å yte tjenester», herunder de avledete prinsippene om «likebehandling, ikke-

diskriminering, gjensidig anerkjennelse, forholdsmessighet og innsyn». 80 Dette følger også av 

EØS-avtalens kjernebestemmelser som forbyr enhver form for restriksjon på retten til å tilby 

varer, tjenester og adgangen til å etablere seg i en annen medlemsstat.81 Som tidligere forespei-

let er det dette som må vurderes mer inngående i relasjon til toleddsbegrensningen i anskaffel-

sesforskriften § 19-3 første ledd.  

 

Regler som forskjellsbehandler andre lands markedsaktører under henvisning til deres nasjona-

litet omfattes helt klart av restriksjonsforbudet.82 For slike tiltak vil de legitime hensynene være 

begrenset til dem som er særskilt angitt i EØS-avtalen.83 Restriksjonsforbudet omfatter imid-

lertid også tiltak som indirekte fører til forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet. Dette 

vil typisk være tilfellet for tiltak som i utgangspunktet gjelder generelt, men som i realiteten vil 

 
77 Dragsten (2020) s. 543.  
78 Case C-309/18 Lavorgna, avsnitt 19.  
79 Goller mfl. (2017) s. 122.  
80 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 1. 
81 EØS-avtalen artikkel 11 flg., artikkel 31 flg. og artikkel 36 flg.  
82 Case C-155/09 Commission v. Greece, avsnitt 68.   
83 Fredriksen (2018) s. 115.  
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være egnet til å gå mer utover utenlandske enn innenlandske aktører.84 En demonstrasjon av at 

tiltaket rent faktisk rammer flere utlendinger enn innledninger er imidlertid ikke nødvendig for 

å konstatere en restriksjon på dette grunnlaget.85  

 

Endelig har EU-domstolen også åpnet for at ikke-diskriminerende tiltak vil kunne utgjøre en 

ulovlig restriksjon i grunnfrihetene.86 I saker som gjelder tjeneste- og etableringsfriheten spør 

EU-domstolen da om det aktuelle tiltaket kan hindre eller gjøre utøvelsen av frihetene «less 

attractive».87 Tilsvarende spørres det i den danske språkversjonen om foranstaltningen gjør det 

«vanskeligere eller mindre attraktivt for unionsborgerne at udøve de […] grundlæggende frihe-

der». Formuleringene er utvilsomt vidtfavnende og åpner potensielt for at en rekke tiltak og 

bestemmelser vurderes å utgjøre en restriksjon.88 Det nærmere innholdet i vurderingstemaet må 

utledes av EU-domstolens praksis som i en rekke avgjørelser har forsøkt å trekke opp noen 

generelle retningslinjer.  

 

Som vi skal se vil reglene om leddbegrensninger trolig utgjøre en restriksjon i form av et ikke-

diskriminerende tiltak. Bestemmelsen i anskaffelsesforskriftens § 19-3 første ledd gjelder i ut-

gangspunktet likt for alle leverandører, men vil potensielt gjøre det vanskeligere for noen aktø-

rer å tilby tjenester til det offentlige. Dette vil særlig være tilfellet for mindre virksomheter og 

deres muligheter for å operere som underleverandører i lengre kontraktskjeder. De restriktive 

virkningene av bestemmelsen vil jeg redegjøre nærmere for i oppgavens kapittel 4.4. 

 

3.4.2 Rettferdiggjøring av restriksjoner 

Dersom kontraktsvilkåret utgjør en restriksjon vil dette i utgangspunktet være i strid med EØS-

avtalen. Spørsmålet blir da om vilkåret likevel kan rettferdiggjøres. Betingelsene for dette er 

utviklet i EU-domstolens praksis og kan sammenfattes i to hovedvilkår.89 Restriksjonen må for 

det første søke å verne om et legitimt formål. Dernest må restriksjonen være i overenstemmelse 

med proporsjonalitetsprinsippet. Kravet til proporsjonalitet kan igjen brytes ned til en vurdering 

av tiltakets egnethet til å verne om hensynet, hvorvidt det er nødvendig, og endelig om det 

utgjør et uforholdsmessig inngrep i grunnfrihetene. Sistnevnte omtales gjerne som et krav til 

forholdsmessighet i snever forstand i juridisk litteratur.90 

 

 
84 Joined Cases C-570 and 571/07 Pérez og Gómez, avsnitt 119.  
85 Case E-3/05 Finnmarkstillegget, avsnitt 55.  
86 Case C-76/90 Säger, avsnitt 12.  
87 Case C-566/15 Erzberger, avsnitt 33.  
88 Fredriksen (2018) s. 109.  
89 Barnard (2019) s. 510.   
90 Fredriksen (2018) s. 127.  



16 

 

For at kravet til egnethet skal være oppfylt må tiltaket være tjenlig som middel til å realisere 

den fastsatte målsettingen. Utover dette kreves det ikke at det aktuelle tiltaket er mer virknings-

fullt enn andre alternative tiltak. Selve vurderingen må imidlertid foretas på bakgrunn av den 

faktiske og rettslige sammenhengen som tiltaket inngår i.91 I dette ligger det krav om konse-

kvens, hvor det må vurderes hvorvidt medlemsstaten treffer andre tiltak som går på tvers av de 

målsettingene som søkes oppnådd.92 Hvis så er tilfelle vil ikke tiltaket nødvendigvis være egnet. 

I praksis synes likevel ikke kravet til egnethet å volde særskilte problemer.93 Det avgjørende vil 

da være om tiltaket er nødvendig for å oppnå den fastsatte målsettingen. 

 

Vurderingen av om kontraktsvilkåret er nødvendig vil bero på om det finnes alternative tiltak 

som vil kunne føre til samme grad av formålsoppnåelse.94 Hvorvidt dette er tilfelle vil igjen 

henge sammen med hvilket beskyttelsesnivå som er lagt til grunn av medlemsstaten.95 Ved 

fastleggelse av selve beskyttelsesnivået, og hvilke tiltak som i den forbindelse bør anvendes, er 

medlemsstatene gitt en viss skjønnsfrihet. Dette begrunnes i at den enkelte medlemsstat normalt 

vil være best egnet til å identifisere situasjoner som kan utgjøre brudd på sosiale rettigheter.96 

Likefullt må det foretas en vurdering av om den fastsatte målsettingen bare kan oppnås ved 

bruk av det aktuelle tiltaket, eller om andre mindre inngripende tiltak vil være minst like effek-

tive.97  

 

Endelig må det vurderes om de byrdene som tiltaket innebærer står i misforhold til målset-

tingen med tiltaket.98 Til forskjell fra kravet om egnethet og nødvendighet åpner forholdsmes-

sighetskravet for en nærmere interesseavvisning. I denne avveiningen må medlemsstatens 

ønske om å oppnå den aktuelle målsettingen, holdes opp mot den fellesskapsrettslige målset-

tingen om minst mulig handelsbarrierer.99 Selve vurderingen vil da gjerne fremstå som en 

kvalifisert urimelighetssensur av det beskyttelsesnivået medlemsstaten har lagt til grunn.100  

 

3.4.3 Bevisspørsmål 

Det klare utgangspunktet er ifølge fast rettspraksis at den som har innført en restriksjon også 

må godtgjøre at tiltaket kan rettferdiggjøres.101 I dette ligger det et krav om at tiltakshaver kan 

 
91 Fredriksen (2018) s. 119.  
92 Case E-3/06 Ladbrokes, avsnitt 51.  
93 Barnard (2019) s. 510.  
94 Case E-3/06 Ladbrokes, avsnitt 58.  
95 Joined Cases C-186 and 209/11 Stanleybet International, avsnitt 28. 
96 Case C-63/18 Vitali avsnitt 36.  
97 Case E-3/06 Ladbrokes avsnitt 58.  
98 Case C-126/15 Commission v. Portugal, avsnitt 64.  
99 Fredriksen (2018) s. 128.  
100 Fredriksen (2018) s. 129.  
101 Case E-8/20 Criminal Proceedings against N, avsnitt 95.  
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vise til tilstrekkelig dokumentasjon som underbygger påstanden om at tiltaket er egnet og pro-

porsjonalt.102 Tilsvarende vil det være nasjonale myndigheter som må føre bevis for at enkelt-

bestemmelser i egen lovgivning er nødvendige for å verne om den bestemte graden av formåls-

oppnåelse. Bevisspørsmålene som oppstår i restriksjonsvurderingen skiller seg imidlertid fra 

mer ordinære bevisvurderinger hvor man må føre bevis for et rent faktisk-historisk forhold.103 

For at tiltaket skal anses som egnet og nødvendig er det tilstrekkelig at det fremlagte bevisma-

terialet bygger opp under en hypotese om hvilke potensielle virkninger tiltaket vil ha. Den ob-

jektive tvilsrisikoen vil likefullt påhvile tiltakshaver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
102 Case C-379/11 Caves Krier Frères, avsnitt 49.  
103 Fredriksen og Mathisen (2018) s. 132.  
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4 Toleddsbegrensningen i den norske anskaffelsesforskriften 

4.1 Innledning 

For å gjøre det enklere å føre kontroll med leverandørkjedene i offentlige kontrakter har lovgi-

ver innført en begrensning om maksimalt to ledd underleverandører i den norske anskaffelses-

forskriften § 19-3 første ledd. Medregnet hovedleverandøren kan det med dette være totalt tre 

leverandørledd i vertikal kjede. Utfordringer med lange og uoversiktlige kontraktkjeder har vist 

seg å være særlig aktuelle i bygg- og anleggsbransjen, som kjennetegnes med utstrakt bruk av 

innleid personell og kompetanse.104 Den norske forskriftsbestemmelsen er derfor avgrenset til 

å gjelde for «bygg- og anleggsarbeider» og renholdstjenester. 

 

Som nevnt innledningsvis pågår det en diskusjon mellom ESA og norske myndigheter om hvor-

vidt reglene i den norske anskaffelsesforskriften er forenlige med grunnleggende regler og prin-

sipper i EU- og EØS-regelverket. I korrespondansen mellom overvåkingsorganet og norske 

myndigheter trekkes det frem flere momenter som er av sentral betydning for vurderingen av 

toleddsbegrensningen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd. Deler av denne argumenta-

sjonen vil jeg trekke veksler på i den nærmere analysen av bestemmelsen.  

 

Først foretar jeg en kort drøftelse av om bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første 

ledd går klar av tilknytningskravet (kapittel 4.2). Deretter vurderer jeg om bestemmelsen er i 

overenstemmelse med de kravene som stilles til konkurransegrunnlagets klarhet og utforming 

(kapittel 4.3). Etter dette går jeg over til å vurdere om den forskriftsfestede toleddsbegrens-

ningen utgjør en ulovlig restriksjon i de traktatfestede grunnfrihetene. I den forbindelse rede-

gjøres det først for de restriktive virkningene av bestemmelsen (kapittel 4.4). Deretter går jeg 

over til å vurdere om bestemmelsen kan rettferdiggjøres i henhold til læren om tvingende all-

menne hensyn. Kjernen i denne vurderingen vil omhandle kravet til nødvendighet (kapittel 4.5). 

Spørsmålet som drøftelsen vil forsøke å besvare er om toleddsbegrensningen i anskaffelsesfor-

skriften § 19-3 første ledd er nødvendig for å sikre det nivået av transparens som er lagt til 

grunn av norske myndigheter.  

 

4.2 Tilknytningskravet 

I relasjon til tilknytningskravet må det vurderes om toleddsbegrensningen er tilstrekkelig 

knyttet til de tjenestene som skal ytes i henhold til kontrakten.105 Selv om det gjøres begrens-

ninger i adgangen til å anvende andre aktørers faglige og finansielle kapasitet, retter vilkåret 

seg helt konkret mot utførelsen av kontraktsarbeidene. Dette skiller bestemmelsen fra kon-

traktsvilkår som retter seg mot leverandørenes mer generelle virksomhet utenfor kontraktsam-

arbeidet. Det at vilkåret kan få betydning for hvordan leverandørene velger å organisere seg 

 
104 Craven (2016) s. 298.  
105 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 97 annet ledd.  
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for å delta i offentlige kontrakter er ikke til hinder for at tilknytningskravet er oppfylt. Tvert 

imot vil dette ofte være oppdragsgivers intensjon ved å stille krav til produksjons- eller leve-

ringsprosessen. Bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd synes etter dette å 

tilfredsstille kravet om tilstrekkelig tilknytning.   

 

4.3 Klarhetskravet 

I møte med klarhetskravet er det grunn til å spørre om regelen i anskaffelsesforskriften § 19-3 

første ledd er utformet slik at alle aktsomme leverandører forstår det nøyaktige innholdet i be-

stemmelsen på samme måte.106 Dette vil antakelig utgjøre en sentral betingelse for at bestem-

melsen skal realisere målsettingen om å bidra til kortere og mer oversiktlige leverandørkjeder. 

Dersom leverandørene i markedet tolker innholdet i toleddsbegrensningen ulikt vil det være en 

fare for at tilbyderne inntar ulovlige forbehold. Dette vil igjen kunne lede til avvisnings- og 

avlysningsproblematikk.107   

 

Allerede det at bestemmelsen bare gjelder for «bygg- og anleggsarbeider» er egnet til å medføre 

en viss usikkerhet. En alminnelig språklig forståelse av uttrykket vil her kunne tilsi at toledds-

begrensningen gjelder for alle tjenester som utføres i forbindelse med en bygg- og anleggskon-

trakt. I departementets veileder er det imidlertid presisert at arbeid som knytter seg til planleg-

gings- og prosjekteringsfasen, rådgivningstjenester og andre tilknyttede tjenester faller utenfor 

bestemmelsens anvendelsesområde.108 En mulig konsekvens vil her være at leverandørene for-

holder seg til toleddsbegrensningen også for tjenestetyper som ikke omfattes av bestemmelsen. 

Toleddsbegrensningen vil med dette kunne få et større nedslagsfelt enn tilsiktet, med tilhørende 

følger for konkurransesituasjonen i markedet.  

 

Videre er det også grunn til å se nærmere på selve «leddbegrepet». Det eneste man tilsynela-

tende kan trekke ut fra bestemmelsens ordlyd er at det enkelte «ledd» må utføre deler av kon-

traktsforpliktelsene mellom hovedleverandør og oppdragsgiver. Ut ifra en slik forståelse vil 

leverandører av rene støttefunksjoner og av produkter som skal brukes under kontraktsutøvel-

sen falle utenfor begrepet.109 Begrepet fremstår imidlertid som vagt og udefinert, noe som kan 

gjøre det vanskelig for leverandørene å vite hvilke tjenester som omfattes av uttrykket. Det er 

med andre ord ikke gitt at det nøyaktige innholdet i «leddbegrepet» vil forstås på samme måte 

av normalt aktsomme leverandører.  

 

 
106 Case C-309/18 Lavorgna, avsnitt 19.  
107 Goller mfl. (2017) s. 122.  
108 Nærings- og fiskeridepartementet (2017) s. 217.  
109 Dragsten (2020) s. 676.  
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Et spørsmål som volder særlig tvil er hvorvidt innleid personell anses som et eget «ledd». An-

skaffelsesforskriften gir ikke selv noe svar på spørsmålet. I departementets veileder fremgår det 

nokså entydig at innleid personell som inngår i underleverandørens arbeidsstokk ikke anses 

som et eget ledd.110 Hovedleverandøren vil da kunne leie inn nødvendig arbeidskraft uten at 

dette defineres som et ledd i anskaffelsesrettslig sammenheng. Bildet kompliseres av at flere 

kommunale standardkontrakter definerer innleie som et eget ledd.111 Dette vil antakelig kunne 

skape en rettslig usikkerhet vedrørende adgangen til å benytte innleid personell under toledds-

begrensningen.  

 

Drøftelsen har vist at det antakelig vil være en risiko for at normalt aktsomme leverandører vil 

legge til grunn en ulik forståelse av sentrale begreper i anskaffelsesforskriften § 19-3 første 

ledd. Slik sett synes ikke bestemmelsen å være tilstrekkelig presist utformet for å tilfredsstille 

klarhetskravet. Problemet vil antakelig la seg løse ved at det i konkurransegrunnlaget presiseres 

hva som inngår i «leddbegrepet», og hvilke deler av kontraktsarbeidene som må forholde seg 

til toleddsbegrensningen. På denne måten vil man sikre at leverandørenes behov for forutbe-

regnelighet og likebehandling ivaretas i den enkelte anskaffelse.  

 

For å sikre større grad av forutberegnelighet kan det imidlertid spørres om også forskriftsbe-

stemmelsen burde angi de nøyaktige rammene for toleddsbegrensningen. I anskaffelsesdirekti-

vet artikkel 71 nr. 8 gis det regler for medlemsstater som har valgt å fastsette tiltak etter artikkel 

71 nr. 3, 5, eller 6. Her fremgår det at medlemsstatene plikter å angi vilkårene for de tiltakene 

som fastsettes i lov eller forskrift.112 Hvor langt denne forpliktelsen strekker seg er vanskelig å 

si med sikkerhet. Et minimum synes imidlertid å være at grunnvilkårene for tiltakets anvendelse 

inntas i lovs- eller forskrifts form. Selv om bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første 

ledd angir de mest sentrale vilkårene for regelens anvendelse, er det flere sider av dens anven-

delsesområde som ikke berøres. Dersom man ønsker å sikre størst mulig grad av etterlevelse, 

og unngå unødvendig usikkerhet om bestemmelsens rekkevidde, taler dette for at forskriftsbe-

stemmelsen også bør angi rammene for leddbegrepet og hvilke arbeider som omfattes av be-

grensningen.  

 

4.4 Restriksjonsforbudet og retten til å bruke underleverandører 

Ved inngivelse av tilbud på offentlige kontrakter har leverandørene en direktivfestet rett til å 

lene seg på andre enheters økonomiske og finansielle kapasitet.113 Dette er i tråd med anskaf-

felsesdirektivets overordnede formål om å sikre at offentlige innkjøp åpnes for tilstrekkelig 

 
110 Nærings- og fiskeridepartementet (2017) s. 218.  
111 Oslo kommune (2019) s. 12.  
112 Direktiv 2014/24/EU artikkel 71 nr. 8 første punktum.  
113 Direktiv 2014/24/EU artikkel 63 nr. 1.  
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konkurranse.114 Adgangen til å lene seg på andres kapasitet gjelder eksplisitt ved oppfyllelse 

av kvalifikasjonskrav som knytter seg til finansiell evne og faglig dyktighet.  EU-domstolen 

har imidlertid presisert at samme rett gjelder for oppfyllelse av anskaffelsens kontraktsvil-

kår.115  

 

Regler om leddbegrensninger griper inn i retten til å anvende underleverandører og vil poten-

sielt utgjøre en ulovlig restriksjon i vare-, tjeneste- og etableringsfriheten. Selv om forskrifts-

bestemmelsen gjelder generelt, og slik sett ikke er direktive diskriminerende, vil den begrense 

mulighetene for oppdragsgiver til å etterspørre tjenester fra leverandører som opererer med 

mer enn to ledd underleverandører. Dette vil særlig kunne gå utover virksomheter som ikke 

selv besitter alt av nødvendig kompetanse, og som derfor er avhengig av å sette bort deler av 

kontraktsarbeidene.116 Tilsvarende vil toleddsbegrensningen kunne gjøre det vanskeligere for 

større entreprenører å operere som hovedleverandør i omfattende entrepriseprosjekter.117  

 

Nærings- og fiskeridepartementet har fått innspill fra leverandørmarkedet om at størrelsen på 

offentlige anleggskontrakter normalt gjør at det bare er de største entreprenørene som har ka-

pasitet til å opptre som hovedleverandør.118 Mindre virksomheter vil derfor normalt utøve tje-

nestevirksomhet som underleverandører i lengre kontraktskjeder. Også denne formen for tje-

nesteutøvelse vil potensielt begrenses ved at offentlige innkjøpere forbys å etterspørre tjenes-

ter fra tilbydere med mer enn to ledd underleverandører. Toleddsbegrensningen i anskaffel-

sesforskriften § 19-3 første ledd synes med dette å gjøre det vanskeligere for utenlandske tje-

nesteytere å tilby sine tjenester til offentlige oppdragsgivere på det norske markedet. Spørs-

målet blir da om en slik restriksjon kan rettferdiggjøres i henhold til de kriteriene som er truk-

ket opp i EU-domstolens praksis.119 

 

EU-domstolen har i en rekke avgjørelser akseptert bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og 

sosial dumping som et legitimt formål.120 Dette er også det uttalte formålet bak å begrense an-

tall ledd i leverandørkjeden.121 Selv om det kan stilles spørsmål ved om reglene også kan ha 

andre «ikke-uttalte» formål, synes det temmelig klart at forskriftsbestemmelsen er begrunnet i 

en reell målsetting om å motvirke kriminell virksomhet i offentlige kontrakter. I hvilken grad 

reglene om leddbegrensninger er med på å redusere omfanget av arbeidslivskriminalitet i de 

 
114 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 1.  
115 Case C-63/18 Vitali, avsnitt 26 og Case C-406/14 Wroclaw, avsnitt 31-33.  
116 Prop. 51 L (2015-2016) s. 33.  
117 Oslo Economics (2020) s. 50.  
118 Oslo Economics (2020) s. 12.  
119 Case E-3/16 Ladbrokes, avsnitt 41. 
120 Case C-341/05 Laval, avsnitt 103, Case C-425/14 SICEF, avsnitt 27-28 og Case C-63/18 Vitali, avsnitt 37 
121 Prop. 51 L (2015-2016) s. 84.  
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aktuelle sektorene kan ikke slås fast med sikkerhet. Flere undersøkelser indikerer imidlertid at 

kortere leverandørkjeder gjør det enklere å føre kontroll med hvem som utfører kontraktsar-

beidene.122 Den norske forskriftsbestemmelsen synes derfor å være egnet til å ivareta målset-

tingen om motarbeidelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.   

 

4.5 Nødvendighetskravet 

4.5.1 Innledning 

For at begrensningene skal kunne rettferdiggjøres må virkningene av forskriftsbestemmelsen 

også oppfylle kravet til nødvendighet. Hvorvidt bestemmelsen er nødvendig vil bero på en kon-

kret vurdering av om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, opp til det beskyttelsesnivået som 

norske myndigheter har valgt, bare kan oppnås ved bruk av et generelt forbud mot mer enn to 

ledd underleverandører.123 Dersom det finnes andre og mindre inngripende tiltak som kan føre 

til samme grad av formålsoppnåelse, vil det valgte tiltaket være i strid med EØS-avtalen.  

 

I praksis er det nødvendighetskravet som utgjør det største hinderet i vurderingen av om en 

restriksjon kan rettferdiggjøres.124 Dette synes også å være tilfelle for regler om leddbegren-

singer. EU-domstolen har ved flere anledninger vurdert om lovfestede leverandørbegrensninger 

utgjør en ulovlig handelsrestriksjon. I alle sakene har vurderingen vært sentrert rundt nødven-

dighetskravet og hvorvidt det finnes mindre inngripende tiltak som vil kunne verne om den 

fastsatte graden av formålsoppnåelse. Manglende nødvendighet utgjør også kjernen i ESAs 

merknader til den norske forskriftsbestemmelsen.125 

 

I relasjon til anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd synes nødvendighetskravet å reise to 

overordnede problemstillinger. For det første må det vurderes om det i norsk rett finnes andre 

typer tiltak som vil kunne føre til tilstrekkelig grad av formålsoppnåelse. De alternative tiltakene 

trenger ikke være like effektive som regler om leddbegrensninger, men må kunne verne om det 

beskyttelsesnivået som er fastsatt av norske myndigheter.126 Dersom slike alternative tiltak ikke 

eksisterer må det vurderes om det finnes alternative måter å utforme reglene om leddbegrens-

ninger på. Dette gjelder både i henhold til hvilke sektorer som omfattes av begrensningen, hvor 

mange ledd det begrenses til, samt hvilken adgang bestemmelsen gir til å ta de konkrete forhol-

dene i betraktning.  

 

 
122 Fafo (2014) s. 17.  
123 Case E-3/06 Ladbrokes, avsnitt 58.  
124 Barnard (2019) s. 510.  
125 ESA (2020) s. 8.  
126 Fredriksen (2018) s. 121.  
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Først foretar jeg en vurdering av om det finnes andre tiltak som gjør det unødvendig å operere 

med en generell toleddsbegrensning i den norske anskaffelsesforskriften (kapittel 4.5.2). Der-

som det finnes slike tiltak vil det ikke være nødvendig å vurdere den nærmere utformingen av 

reglene. Jeg anser det derfor som naturlig å foreta denne vurderingen først. Som det vil fremgå 

av drøftelsen er det vanskelig å peke på alternative tiltak som vil ha den samme betydningen 

for kontrollmulighetene i kontraktskjeden som regler om leddbegrensninger. Vurderingen vil 

derfor gå videre til å se på om forskriftsbestemmelsens anvendelsesområde bør snevres inn for 

å være forenlig med nødvendighetskravet (kapittel 4.5.3). I den forbindelse vil jeg se hen til 

korrespondansen mellom norske myndigheter og ESA som tar for seg forskriftsbestemmelsens 

generelle utforming. Under hvert punkt vil jeg oppsummere de viktigste poengene i vurde-

ringen.  

 

4.5.2 Alternative tiltak  

4.5.2.1 Innledning 

For at toleddsbegrensningen skal oppfylle nødvendighetskravet kan det ikke eksistere andre og 

mindre inngripende tiltak som kan ha den virkning at de fastsatte målsettingene oppnås fullt ut. 

Den relevante målestokken er ikke de valgte tiltakenes faktiske virkinger, men det fastlagte 

beskyttelsesnivået som norske myndigheter har ønsket å sikre.127 Dersom norske myndigheter 

har lagt til grunn et høyt beskyttelsesnivå for motarbeidelse av arbeidskriminalitet, må det vur-

deres om det finnes alternative tiltak som når opp til dette nivået.128  

 

EU-domstolen har i en rekke saker spesifisert at medlemsstatene yter en viss skjønnsmargin 

ved fastleggelsen av det konkrete beskyttelsesnivået.129 Dette bygger på en grunntanke om at 

den enkelte medlemsstat er i best posisjon til å vurdere hvilke tiltak som vil være mest formåls-

tjenlige i lys av de rettslige, økonomiske og sosiale forholdene i landet.130 Det at medlemssta-

tene har en viss skjønnsmargin er imidlertid ikke til hinder for at EU- og EFTA-domstolen kan 

overprøve om nasjonale myndigheter har anlagt et for høyt beskyttelsesnivå, og om det fastsatte 

nivået synes å være konsekvent i lys av øvrige tiltak på området.131  

 

En nærmere analyse av hvilket beskyttelsesnivå som er anlagt av norske myndigheter, og hvor-

vidt dette kan sies å utgjøre det reelle beskyttelsesnivået for arbeidskriminalitet i offentlige 

kontrakter, faller utenfor denne oppgavens rammer. En slik analyse ville krevd en utførlig gjen-

nomgang av hvilke øvrige tiltak som anvendes av norske myndigheter. Vurderingen vil derfor 

 
127 United Cases C-186 and 209/11 Stanleybet International, avsnitt 28.  
128 Case E-1/06 Gaming Machines, avsnitt 49. 
129 Se blant annet C-63/18 Vitali avsnitt 36 og C-425/14 SICEF avsnitt 26. 
130 Case C-425/14 SICEF, avsnitt 26.  
131 Fredriksen (2018) s. 122.  
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begrense seg til å undersøke om det finnes alternative tiltak som kan ha tilnærmet den samme 

betydningen for kontrollmulighetene som en generell leddbegrensning. Dersom det kan pekes 

på slike tiltak vil ikke nødvendighetskravet være oppfylt.  

 

4.5.2.2 Regler om avvisning 

I anskaffelsesdirektivet er det inntatt flere bestemmelser som har til formål å forebygge sosial 

dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter. Blant annet inneholder direktivet 

regler om absolutte og fakultative avvisningsgrunner som søker å forhindre at useriøse leveran-

dører får tilgang til offentlige kontrakter.132 Til forskjell fra regler om leddbegrensninger retter 

ikke avvisningsreglene seg mot selve kontrollen av leverandørkjedene. Tvert imot forutsetter 

reglene om avvisning at oppdragsgiver «får kjennskap til» forhold som gir grunnlag for avvis-

ning.133 Sånn sett synes avvisningsreglene å supplere reglene om leddbegrensninger, men vil 

ikke i seg selv gjøre det enklere å kontrollere ivaretakelsen av sosiale- og arbeidsrettslige for-

hold i kontraktskjeden.  

 

I en undersøkelse foretatt av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) 

fremgår det at svært få virksomheter blir avvist i offentlige anbudskonkurranser.134 Bakgrunnen 

for dette er antakelig sammensatt. En av årsakene som likevel fremheves i undersøkelsen er de 

relativt strenge dokumentasjonskravene som kreves oppfylt før det kan treffes vedtak om av-

visning. I tillegg vises det til praktiske og rettslige utfordringer med å dele informasjon mellom 

oppdragsgiverne.135 Den praktiske anvendelsen av avvisningsreglene synes med dette å by på 

flere utfordringer. Dette underbygger det faktum at reglene om avvisning vanskelig kan erstatte 

regler om leddbegrensninger i arbeidet med å gjøre det enklere å føre kontroll i leverandørkje-

dene.  

 

4.5.2.3 Plikten til å innhente informasjon om underleverandørene 

EU-domstolen har i flere saker trukket fram betydningen av alternative tiltak i nødvendighets-

vurderingen. I sak C-298/15 Borta var spørsmålet om en litauisk lovbestemmelse, som satte 

grenser for hvor store deler av kontraktsarbeidene som kunne settes bort, utgjorde en ulovlig 

restriksjon i tjeneste- og etableringsfriheten. Til forskjell fra den norske forskriftsbestemmel-

sen var ikke formålet ved den litauiske bestemmelsen å forhindre arbeidslivskriminalitet og 

sosial dumping i offentlige kontrakter. Tvert imot søkte bestemmelsen å sikre at kontraktsar-

beidene ble utført på korrekt vis og av riktig aktør.136 Tiltakene som fremheves i avgjørelsen 

 
132 Direktiv 2014/24/EU artikkel 57.  
133 Direktiv 2014/24/EU artikkel 57 nr. 2.  
134 Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Situasjonsbeskrivelse 2020. Arbeidslivskrimi-

nalitet. (2020) s. 35.  
135 NTAES (2020) s. 35.  
136 Case C-298/15 Borta avsnitt 52.  
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vil likevel kunne overføres til vurderingen av toleddsbegrensningen i § 19-3 første ledd, etter-

som de peker på alternative måter å sørge for transparens i leverandørkjeden.  

 

I Borta-saken viste EU-domstolen til en rekke alternative tiltak som etter deres syn var egnet 

til å sikre transparens i leverandørkjeden.137 Ifølge domstolen kunne oppdragsgiver blant an-

net be leverandørene om å angi hvilke deler av kontrakten man ønsket å sette bort, og hvilke 

underleverandører man eventuelt ønsket å anvende.138 Ettersom de restriktive virkningene av 

en slik informasjonsplikt ville være mindre ble ikke den aktuelle lovbestemmelsen ansett som 

nødvendig. I dag følger det av anskaffelsesdirektivets artikkel 71 nr. 2. at oppdragsgiver 

«kan» be tilbyder om å angi hvorvidt den har til hensikt å overdra deler av kontraktsarbeidet 

til underleverandører. Ved anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider og andre tjenester som 

skal ytes under direkte tilsyn, plikter oppdragsgiver å innhente slik informasjon før kontrakts-

arbeidene påbegynnes.139 Hovedleverandøren skal da også informere om hvilke underleveran-

dører som eventuelt vil benyttes.  

 

En regel som pålegger oppdragsgiver å innhente informasjon om hvem som skal utføre kon-

traktsarbeidene synes i utgangspunktet å kunne bidra til mer oversikt i leverandørkjedene. 

Disse opplysningene vil igjen kunne benyttes til å kontrollere om underleverandørene over-

holder gjeldende forpliktelser. Rekkevidden av bestemmelsen i artikkel 71 nr. 5 første ledd 

begrenses imidlertid av at den i utgangspunktet bare omfatter informasjon om underleverand-

ører som står i direkte kontakt med hovedleverandøren. Offentlige oppdragsgivere kan riktig-

nok utvide, eller pålegges av medlemsstatene å utvide forpliktelsen til å gjelde for underleve-

randører lengre ned i kontraktskjeden.140 Dette er imidlertid ikke tilfellet for den norske an-

skaffelsesforskriften som bare gjelder informasjon om underleverandører som har «kontrakt 

direkte med leverandøren».141  

 

Det er dokumentert at de største utfordringene med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping 

finner sted langt nede i leverandørkjedene.142 Sett i lys av dette vil bestemmelsen om opplys-

ningsplikt trolig ha en mer begrenset funksjon. Reglene om informasjonsplikt synes derfor 

ikke å gjøre det unødvendig å operere regler om leddbegrensninger. Som vist i avsnittet over 

åpner imidlertid anskaffelsesdirektivet artikkel 71 femte ledd bokstav b for at medlemsstatene 

utvider forpliktelsen til å gjelde for underleverandører lengre ned i kontraktskjeden. En 

 
137 Case C-298/15 Borta avsnitt 58 
138 Case C-298/15 Borta avsnitt 58.  
139 Direktiv 2014/24/EU artikkel 71 nr. 5 første ledd første punktum.  
140 Direktiv 2014/24/EU artikkel 71 nr. 5 femte ledd bokstav b.  
141 FOA § 19-2 fjerde ledd.  
142 Fafo (2014) s. 6.  
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potensiell problemstilling er da om en eventuell utvidelse av forpliktelsen i den norske anskaf-

felsesforskriften ville gjort det mindre nødvendig å operere med regler om leddbegrensninger.  

 

Hvorvidt nasjonale myndigheter kan ha en plikt til å skjerpe inn øvrige tiltak i lovgivningen 

var et tema i EU-domstolens sak C-28/09 Kommisjonen mot Østerrike. Avgjørelsen gjaldt et 

østerisk kjøreforbud for lastebiler som oversteg 7,5 tonn. Forbudet gjaldt bare for en bestemt 

motorveistrekning og hadde til formål å redusere luftforurensningen i området. Domstolen 

konkluderte med at forbudet forfulgte et legitimt hensyn og at det var egnet til å verne om 

dette formålet.143 Spørsmålet var derfor om kjøreforbudet var nødvendig for å redusere luft-

forurensningen til det fastsatte beskyttelsesnivået.  

 

Under vurderingen av kjøreforbudets nødvendighet anførte EU-kommisjonen at østeriske 

myndigheter kunne skjerpe inn andre tiltak som allerede var iverksatt for å redusere forurens-

ningen.144 EU-domstolen imøtegikk langt på veg Kommisjonens anførsler ved å vise til den 

forpliktelsen som påligger medlemsstatene til å vurdere om den aktuelle målsettingen kan nås 

ved bruk av mindre inngripende tiltak. Bare i de tilfellene hvor det er «clearly established» at 

andre tiltak vil være uegnede til å verne om det fastsatte formålet skal disse utelukkes. 145 Til 

sammenligning fremgår det av den danske språkversjonen at alternative tiltak bare skal av-

skrives dersom de er «klart uegnede til at opfylde det tilstræbte formål». 

 

Anvendt på de norske forskriftsbestemmelsene kan det spørres om norske myndigheter har en 

tilsvarende plikt til å vurdere innskjerpelser av bestemmelser i lovgivningen. En slik innskjer-

ping kan være å utvide informasjonsplikten i anskaffelsesforskriften § 19-2 fjerde ledd til å 

gjelde for hele underleverandørkjeden. Som vist over vil også dette være i overenstemmelse 

med anskaffelsesdirektivet.146 I tråd med EU-domstolens uttalelser må det da vurderes om en 

utvidelse av informasjonsplikten vil være «klart uegne[t]» til å sørge for tilstrekkelig transpa-

rens og oversikt i leverandørkjeden. 

 

Hvilke konsekvenser en utvidelse av informasjonsplikten ville fått for oversikten i leverandør-

kjedene er vanskelig å si sikkert. Det vises likevel til de dokumenterte utfordringene med use-

riøse aktører som blir stadig flinkere til å skjule sin kriminelle atferd.147 Dette reduserer anta-

kelig verdien av at oppdragsgiver får tilgang til underleverandørenes kontaktopplysninger. 

Trolig vil det derfor ikke være noen automatikk i at en utvidet informasjonsplikt vil gjøre det 

 
143 Case C-28/09 Commission v. Austria, avsnitt 138.   
144 Case C-28/09 Commission v. Austria, avsnitt 139. 
145 Case C-28/09 Commission v. Austria, avsnitt 140.   
146 Direktiv 2014/24/EU artikkel 71 nr. 5 femte ledd bokstav b.  
147 Regjeringen (2021) s. 3 og NTAES (2020) s. 10.  
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mulig å kontrollere leverandørkjedene til det nivået som norske myndigheter har lagt til 

grunn. En eventuell utvidelse av informasjonsplikten fremstår derfor som «klart uegnet» til å 

oppfylle det fastsatte formålet.  

 

4.5.2.4 Innskjerping av leverandørenes forpliktelser 

I likhet med reglene om informasjonsinnhenting kan det spørres om en innskjerping av hoved-

leverandørens forpliktelser ville bidratt til større grad av transparens i leverandørkjedene.  

Blant teoretikerne som har tatt til orde for en slik ordning er Outhwaite og Martin-Ortega som 

hevder at reglene i dagens anskaffelsesdirektiv ikke har utnyttet «[…] the opportunity to include 

a reference to the responsibility of suppliers to exercise due diligence over their [own] subcon-

tractors […]».148 Ifølge dem ville en økt ansvarliggjøring av leverandørene gitt oppdragsgiver 

en større innflytelse over leverandørkjedene, noe som igjen ville bidratt til en mer effektiv rea-

lisering av sosiale og arbeidsrettslige forpliktelser. 

 

Også i norsk rett ser man fremveksten av lovgivning som pålegger selskaper et større ansvar 

for å kontrollere egne leverandørkjeder. I proposisjonen til den såkalte «åpenhetsloven» er det 

blant annet foreslått at virksomhetene skal utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i egne 

leverandørkjeder.149 Dette innebærer å kartlegge, forebygge, avbøte og redegjøre for hvordan 

virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av egen virksomhet og 

leverandørkjede.150 Parallelt med dette arbeider også EU-kommisjonen med et utkast til skjer-

pede regler om selskapsrapportering.151 I hvilken grad Kommisjonens lovforslag vil sammen-

falle med reglene i den norske åpenhetsloven er foreløpig ikke avklart.152 Lovprosessene tyde-

liggjør imidlertid en utvikling mot mer ansvarliggjøring av leverandørene i arbeidet med å verne 

om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjedene.  

 

En ordning hvor hovedleverandørene pålegges å foreta egne aktsomhetsvurderinger har noen 

klare fordeler. For det første vil en slik forpliktelse kunne bidra til økt bevissthet om anstendige 

arbeidsforhold i virksomheten selv og deres leverandørkjeder. En lovfesting av plikten til å 

gjennomføre aktsomhetsvurderinger vil antakelig også gjøre det enklere for oppdragsgiver og 

andre organ å kontrollere at virksomhetene faktisk etterlever disse forpliktelsene.153 Årsrappor-

ten fra Kontaktpunkt Norge avslører imidlertid at bare 4 av 10 virksomheter i dag kartlegger 

risiko i egne leverandørkjeder slik OECDs retningslinjer krever.154 Undersøkelsene knytter seg 

 
148 Outhwaite og Martin-Ortega (2016) s. 71.  
149 Prop. 150 L (2020-2021) s. 56 punkt 8.2 
150 Etikkinformasjonsutvalget (2019) s. 45.  
151 Prop. 150 L (2020-2021) s. 20 punkt 3.2.4.3. 
152 Oslo Economics (2021) s. 16.  
153 Prop. 150 L (2020-2021) s. 63 punkt 8.2.3.1.  
154 Kontaktpunkt Norge (2020) s. 18.  
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riktignok til tidligere retningslinjer, som i større grad baserer seg på frivillig etterlevelse. Rap-

porten indikerer likevel at de faktiske virkningene av obligatoriske aktsomhetsvurderinger vil 

være beheftet med usikkerhet.   

 

Selv om det foretas innskjerpelser i leverandørenes egne forpliktelser vil det være umulig å gi 

en fullstendig garanti om at det ikke foregår regelbrudd i produksjonskjeden.155 Særlig innenfor 

bransjer med komplekse leverandørkjeder og systematisk arbeidslivskriminalitet er det vanske-

lig å se for seg at slike undersøkelser vil føre til det nivået av transparens som er lagt til grunn 

av norske myndigheter. En innskjerping av hovedleverandørens egne forpliktelser fremstår der-

for som «klart uegnet» til å oppnå den graden av formålsoppnåelse som reglene om leddbe-

grensninger søker å realisere. 

 

4.5.2.5 Oppsummering 

Oppsummert synes det ikke å eksistere alternative tiltak som vil gjøre det mulig å kontrollere 

leverandørkjedene til det nivået som er lagt til grunn av norske myndigheter. Anskaffelsesdi-

rektivet åpner riktignok for innskjerpelser i den forskriftsfestede plikten til å etterspørre infor-

masjon om underleverandørene som anvendes. I tillegg ser man en utvikling i nasjonal og eu-

ropeisk rett hvor virksomheter pålegges å utøve større kontroll i egne leverandørkjeder. I hvil-

ken grad slike innskjerpelser vil bidra til mer transparente leverandørkjeder er imidlertid behef-

tet med usikkerhet. For å sikre tilstrekkelig gjennomsiktighet i leverandørkjeden synes det der-

for å være nødvendig å operere med en form for leddbegrensning i leverandørkjedene. 

 

4.5.3 Utformingen og rekkevidden av anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd 

4.5.3.1 Innledning 

Til nå har vi sett at det vanskelig kan pekes på andre former for tiltak som ville ført til samme 

grad av oversikt i leverandørkjedene som reglene om leddbegrensinger. Nødvendighetstesten 

stopper imidlertid ikke her. For at forskriftsbestemmelsen skal oppfylle kravet til nødvendighet 

må det også vurderes om regelen kan utformes på alternative måter som utgjør et mindre inng-

rep i grunnfrihetene. Dersom det finnes slike alternativer, og disse vil føre til en tilstrekkelig 

grad av formålsoppnåelse, vil ikke den norske forskriftsbestemmelsen oppfylle kravet til nød-

vendighet.  

 

EU-domstolen har ved flere anledninger tatt stilling til om lovbestemmelser som gjør begren-

singer i leverandørkjeden er forenlige med nødvendighetskravet. I flesteparten av sakene har 

domstolen vurdert om bestemmelsenes anvendelsesområde er for vidtfavnende i forhold til det 

formålet de søker å ivareta. Avgjørelsene inneholder flere generelle uttalelser som det vil være 

naturlig å se hen til i vurderingen av toleddsbegrensningen i anskaffelsesforskriften § 19-3 

 
155 Etikkinformasjonsutvalget (2019) s. 45 punkt 8.4.4.2.  
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første ledd. Rekkevidden og utformingen av den norske forskriftsbestemmelsen er også et tema 

i ESAs «Letter of formal notice» til Nærings- og fiskeridepartementet. Overvåkingsorganet pe-

ker særlig på forskriftens generelle utforming og den manglende adgangen til å vurdere behovet 

for leddbegrensninger i den enkelte anskaffelse.156 Disse argumentene vil det være naturlig å 

trekke veksler på i analysen.  

 

Innledningsvis vil jeg redegjøre for de sentrale premissene som fremgår av EU-domstolens ny-

lig avsagte avgjørelse i C-63/18 Vitali (kapittel 4.5.3.2). I likhet med den norske forskriftsbe-

stemmelsen gjaldt saken en lovbestemmelse som gjorde begrensninger i retten til å bruke un-

derleverandører i kontraktsperioden. Avgjørelsen vil derfor være av relevans for å forstå hvilke 

grenselinjer som er trukket opp av EU-domstolen i møte med lovfestede leverandørbegrens-

ninger. Etter å ha redegjort for premissene i Vitali vil jeg vurdere konkret hvordan disse mo-

mentene gjør seg gjeldende i møte med toleddsbegrensningen i anskaffelsesforskriften § 19-3 

første ledd (kapittel 4.5.3.3 til 4.5.3.7). Som det vil fremgå av drøftelsen er det flere sider ved 

den norske forskriftsbestemmelsen som skiller seg fra lovbestemmelsene i EU-domstolens 

praksis. Disse forskjellene ønsker jeg å løfte frem i analysen ettersom de tydeliggjør hvorfor 

den norske forskriftsbestemmelsen fremstår som godt begrunnet i møte med de aktuelle utford-

ringene i bygg- og anleggsbransjen. Til slutt sammenfattes de viktigste punktene fra analysen i 

kapittel 4.5.3.8.  

 

4.5.3.2 Case C-63/18 Vitali 

Den 26. september 2019 avsa EU-domstolen en avgjørelse i den såkalte Vitali-saken, etter an-

modning fra den italienske domstolen. Saken gjaldt lovligheten av en italiensk lovbestem-

melse som forbød at mer enn 30 % av kontraktsarbeidene ble utført av eventuelle underleve-

randører. Mer konkret vurderte EU-domstolen om den italienske bestemmelsen utgjorde en 

ulovlig restriksjon på tjeneste- og etableringsfriheten i TEUF art. 49 og 56, og om regelen var 

forenlig med sentrale bestemmelser i anskaffelsesdirektivet.157  

 

I likhet med den norske forskriftsbestemmelsen hadde det italienske forbudet til formål å mot-

arbeide organisert arbeidslivskriminalitet i leverandørkjeden. Ved å begrense hvor stor del av 

kontraktsarbeidene som kunne utføres av eventuelle underleverandører, ønsket man å gjøre 

det mindre attraktivt for kriminelle aktører å delta i konkurranse om offentlige anskaffelser.158 

Domstolen anerkjente dette som et legitimt hensyn og la samtidig til grunn at de generelle be-

grensningene trolig var egnet til å oppnå formålet.159 Den italienske lovbestemmelsen ble 

 
156 ESA (2020) s. 8.  
157 Case C-63/18 Vitali, avsnitt 21.  
158 Case C-63/18 Vitali, avsnitt 32.  
159 Case C-63/18 Vitali, avsnitt 37.  
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likevel ansett for å gå lenger enn nødvendig for å oppfylle den fastsatte graden av formålsopp-

nåelse.160 EU-domstolen formulerte seg slik:  

 

“In particular, as pointed out in paragraph 30 of the present judgment, the national leg-

islation at issue in the main proceedings prohibits, in general and abstract terms, use of 

subcontracting which exceeds a fixed percentage of the public contract concerned, so 

that that prohibition applies whatever the economic sector concerned by the contract at 

issue, the nature of the works or the identity of the subcontractors. Furthermore, such a 

general prohibition does not allow for any assessment on a case-by-case basis by the 

contracting entity (see, by analogy, judgment of 5 April 2017, Borta, C‑298/15, 

EU:C:2017:266, paragraphs 54 and 55)”.161 

 

Ifølge EU-domstolen fantes det alternative måter å utforme reglene på som ville utgjøre et 

mindre inngrep i grunnfrihetene enn et generelt forbud. Ved å heller operere med en bestem-

melse som åpnet for en konkret vurdering av risikoen for arbeidslivskriminalitet, ville man 

gjøre det mulig å anvende mindre restriktive krav der risikoen for ulovlig virksomhet var 

mindre. En slik bestemmelse ville også utgjøre en mindre restriksjon på tjeneste- og etable-

ringsfriheten ved å se hen til karakteren av de aktuelle kontraktsarbeidene og underleverandø-

rens identitet. 

 

I premisset viser også EU-domstolen til at det generelle forbudet gjaldt uavhengig av hvilken 

økonomisk sektor anskaffelsen omfattes av. Den italienske lovbestemmelsen var ikke avgren-

set til å gjelde for noen spesifikke sektorer og hadde derfor et svært vidtgående anvendelses-

område. Selv om det ikke fremgår eksplisitt av avgjørelsen synes EU-domstolen å tillegge 

dette vekt i nødvendighetsvurderingen. Et mindre inngripende tiltak ville da vært å avgrense 

forbudet til å gjelde for sektorer hvor problemene med organisert kriminalitet er særlig ut-

bredt.  

 

Endelig synes det å ha vært et poeng for EU-domstolen at den italienske bestemmelsen ikke 

var godt nok egnet til å motvirke at kriminelle aktører fikk tilgang til offentlige kontrakter.  

Domstolen uttaler riktignok at den kvantitative begrensningen «[could] be regarded as likely 

to combat such a phenomenon», med henvisning til problemene med organisert kriminalitet i 

leverandørkjedene.162 I vurderingen av nødvendighetskravet fremhever imidlertid domstolen 

at det fantes en rekke andre tiltak i italiensk rett som kunne forhindre at kriminelle aktører 

 
160 Case C-63/18 Vitali, avsnitt 38.  
161 Case C-63/18 Vitali, avsnitt 40. 
162 Case C-63/18 Vitali, avsnitt 38. 
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fikk slik tilgang.163 EU-domstolen synes med dette å anse de italienske lovbestemmelsene 

som dårlig begrunnet i forhold til den fastsatte målsetningen ved tiltaket.  

 

4.5.3.3 Sektorbegrensningen 

Det første som kan bemerkes er EU-domstolens henvisning til den italienske lovbestemmelsens 

sektoruavhengighet.164 Dette skiller bestemmelsen fra anskaffelsesforskriften § 19-3 første 

ledd, som er avgrenset til å gjelde for bygg- og anleggsarbeider og renholdstjenester. Den 

norske forskriften synes med dette å ha et snevrere anvendelsesområde ved å begrense seg til 

sektorer hvor problematikken med arbeidslivskriminalitet er ansett å være særlig utbredt. Sånn 

sett kan det argumenteres for at de restriktive virkningene av de norske reglene er mindre enn 

det som var tilfellet i Vitali-saken.  

 

Som nevnt vil nasjonale myndigheter ha en plikt til å skjerpe inn øvrige tiltak i lovgivningen 

dersom disse vil utgjøre et mindre inngrep i grunnfrihetene og samtidig ivareta den fastsatte 

målsettingen.165 Tilsvarende kan det argumenteres for at norske myndigheter må vurdere å be-

grense forskriftsbestemmelsens anvendelsesområde til sektorer hvor de påpekte utfordringene 

er særlig aktuelle. Nettopp en slik vurdering synes å ligge til grunn for utformingen av toledds-

begrensningen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd. I forarbeidene til bestemmelsen 

fremgår det at lovgiver har vurdert det som viktig at tiltakene «rettes inn mot bransjer og sekt-

orer med særlige utfordringer, slik at de ikke favner videre enn det reelt sett er behov for».166 I 

de tilfeller hvor nasjonale myndigheter har foretatt en slik vurdering av restriksjonens rekke-

vidde, har EU-domstolen vist tilbøyelighet til å akseptere medlemsstatens vurderinger.167 Dette 

vil kunne tale for å anse den norske forskriftsbestemmelsen som nødvendig under læren om 

tvingende allmenne hensyn.  

 

4.5.3.4 Forskriftsbestemmelsens nærmere innhold og begrunnelse. 

EU-domstolen har i flere saker tatt stilling til lovbestemmelser som gjør begrensinger i ad-

gangen til å bruke underleverandører. I sak C-406/14 Wroclaw foretok EU-domstolen en nær-

mere vurdering av en polsk lovbestemmelse som påla oppdragsgiver å utføre 25 prosent av 

kontraktsarbeidene ved bruk av egne ressurser.168 Til forskjell fra Vitali-saken regulerte den 

polske bestemmelsen hvilke deler av kontraktsarbeidene som ikke kunne settes bort til eventu-

elle underleverandører. EU-domstolen konkluderte likevel med at en slik prosentvis begrens-

ning ikke var nødvendig for å oppnå det fastsatte formålet. Også i sak C-298/15 Borta vurderte 

 
163 Case C-63/18 Vitali, avsnitt 42.  
164 Case C-63/18 Vitali avsnitt 40.  
165 Case C-28/09 Commission v. Austria, avsnitt 140.  
166 Prop. 51 L (2015-2016) s. 34. 
167 Case C-28/09 Commission v. Austria, avsnitt 140.  
168 Case C-406/14 Wroclaw, avsnitt 16.  
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domstolen lovligheten av en kvantitativ begrensning som forbød hovedleverandøren å sette bort 

«the ‘main’ works» til eventuelle underleverandører. I likhet med sakene i Vitali og Wroclaw 

ble den aktuelle lovbestemmelsen vurdert å gå lenger enn det som var nødvendig for å oppnå 

det fastsatte formålet.169  

 

Selv om de aktuelle bestemmelsene er noe ulikt utformet er det et gjennomgående trekk at de 

setter kvantitative grenser for hvor stor del av det totale kontraktsarbeidet som kan settes bort 

til underleverandører. Innenfor rammen av slike tiltak vil det fortsatt være mulig å engasjere 

flere ledd med underleverandører, så lenge disse utfører kontraktsarbeid som lovlig kan settes 

bort. Dette er ulikt fra den norske forskriftsbestemmelsen som er utformet for å redusere leng-

den på underleverandørkjeden. Som nevnt er store deler av den ulovlige virksomheten ansett å 

finne sted langt nede i leverandørkjedene.170 Toleddsbegrensningen i § 19-3 første ledd fremstår 

derfor som bedre begrunnet i forhold til målsettingen om å gjøre det enklere å føre kontroll i 

kontraktkjeden.  

 

Videre er det også et sentralt poeng at den norske forskriftsbestemmelsen ikke begrenser hvor 

mye av kontrakten som kan settes bort til eventuelle underleverandører. Så lenge leverandørene 

opererer innenfor rammen av toleddsbegrensningen vil man i prinsippet kunne sette bort hele 

kontraktsarbeidet. De restriktive virkningene av en slik regel vil antakelig være mindre enn for 

regler som setter kvantitative grenser for bruken av underleverandører. Sånn sett synes den 

norske forskriftsbestemmelsen å utgjøre et mindre inngrep i grunnfrihetene enn lovbestemmel-

sene i Vitali, Wroclaw og Borta.  

 

Sammenlignet med lovbestemmelsene i EU-domstolens praksis fremstår den norske forskrifts-

bestemmelsen som bedre begrunnet og mer egnet til å imøtegå problematikken med lange og 

uoversiktlige leverandørkjeder. Selv om kvantitative leverandørbegrensninger vil kunne be-

grense hvor stor del av kontraktsarbeidene som tilfaller useriøse virksomheter, er de ikke nød-

vendigvis egnet til å gjøre det enklere å føre kontroll i kontraktskjeden. Organiseringen i bygg- 

og anleggssektoren kjennetegnes som nevnt av lange og komplekse leverandørkjeder. Disse 

utfordringene imøtegås trolig best ved bruk av regler om leddbegrensninger.  

 

4.5.3.5 Manglende åpning for en «case-by-case assessment» 

I EU-domstolens praksis synes det å være et gjennomgående trekk at lovfestede leverandørbe-

grensninger bør åpne for å ta hensyn til de konkrete forholdene i hver enkelt anskaffelse. Tyde-

ligst er dette i Vitali-saken. Her viser domstolen til at de italienske lovbestemmelsene var utfor-

met «in abstract terms», og derfor ble anvendt uten en nærmere vurdering av «the nature of the 

 
169 Case C-298/15 Borta, avsnitt 58.  
170 Fafo (2014) s. 6.  
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work or the identity of the subcontractors».171 Ifølge domstolen ville de restriktive virkningene 

av bestemmelsen vært mindre dersom regelens anvendelse ble vurdert konkret for hver enkelt 

anskaffelse. En slik «case-by-case» praksis åpnes det ikke for i anskaffelsesforskriften § 19-3 

første ledd.   

 

Betydningen av at lovfestede leverandørbegrensninger åpner for en «case-by-case assessment» 

ble også løftet frem av EU-domstolen i Wroclaw- og Borta-sakene. I Borta gjaldt den aktuelle 

begrensningen uavhengig av kontraktsarbeidenes karakter og identiteten til underleverandør-

ene.172 En slik generell begrensning ble ikke vurdert som nødvendig all den tid det fantes alter-

native tiltak som ville føre til samme grad av måloppnåelse.173 Dette var også tilfellet for lov-

givningen i Wroclaw som ifølge EU-domstolen ikke tok hensyn til «the essential character of 

the tasks which would be concerned».174 

 

På bakgrunn av avgjørelsene i Borta, Wroclaw og Vitali kan det synes som om EU-domstolen 

er kritisk til lovfestede leverandørbegrensninger som ikke åpner for å ta hensyn til de konkrete 

forholdene i den enkelte anskaffelse. Anvendt på den norske forskriftsbestemmelsen vil dette 

tilsi at toleddsbegrensningen må åpne for at det foretas konkrete risikovurderinger før regelen 

anvendes. En slik praksis må ifølge EU-domstolen åpne for å se hen til den nærmere karakteren 

av de kontraktsarbeidene som skal utføres.175 På denne måten vil man kunne unngå at det an-

vendes leddbegrensninger i anskaffelser hvor dette ikke vil være nødvendig.   

 

På den ene siden kan det argumenteres for at en «case-by-case»-praksis vil være mest forenlig 

med EØS-avtalens hovedformål om størst mulig gjennomføring av fri bevegelighet for varer, 

personer og tjenesteytelser.176 Ved å operere med en generell leddbegrensning vil det være en 

fare for at bestemmelsen også anvendes i kontrakter hvor den reelle risikoen for arbeidslivskri-

minalitet er lav. Hensynet til en størst mulig realisering av grunnfrihetene vil derfor kunne tilsi 

at anskaffelsesforskriften åpner for en praksis som legger til rette for at begrensningen bare 

brukes når dette er ytterst nødvendig.  

 

Som nevnt tidligere er det imidlertid flere særtrekk ved bestemmelsen i anskaffelsesforskriften 

§ 19-3 første ledd som gir grunnlag for å sondre mellom denne og lovbestemmelsene i de siterte 

avgjørelsene. For det første vil det innenfor rammen av en toleddsbegrensning ikke være noen 

grenser for hvor stor del av kontraktsarbeidene som kan settes bort. Dette er vesensforskjellig 

 
171 Case C-63/18 Vitali, avsnitt 40. 
172 Case C-298/15 Borta, avsnitt 55.  
173 Case C-298/15 Borta, avsnitt 57.  
174 Case C-406/14 Wroclaw, avsnitt 35.   
175 Case C-298/15 Borta, avsnitt 55 og Case C-63/18 Vitali, avsnitt 40.  
176 Case C-452/01 Opspelt, avsnitt 29.  
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fra regler som begrenser hvor stor del som lovlig kan delegeres til underleverandører. De rest-

riktive virkningene av forskriftsbestemmelsen synes med dette å være mindre enn begrensning-

ene i EU-domstolens avgjørelser.  

 

For det andre er bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 19-3 først ledd avgrenset til å gjelde 

for to spesifikke sektorer hvor de dokumenterte utfordringene med arbeidslivskriminalitet og 

sosial dumping er spesielt fremtredende. Særlig innenfor bygg- og anleggssektoren er det store 

utfordringer som følge av komplekse organisatoriske forhold, behov for spesialisert kunnskap 

og utstrakt bruk av underentreprenører.177 I tillegg finnes utfordringene med kriminelle aktører 

som blir stadig flinkere til å kamuflere sin ulovlige virksomhet.178 Innenfor denne sektoren vil 

det antakelig være mindre betenkelig å operere med en generell leddbegrensning, som ikke tar 

hensyn til de nærmere forholdene i hver enkelt anskaffelse.  

 

4.5.3.6 Forskriftsbestemmelsens preventive karakter 

I sitt svar til ESAs formelle åpningsbrev anfører norske myndigheter at en regel som åpner for 

en «case-by-case assessment» ville stått i fare for å undergrave «the preventive nature of the 

provision».179 ESA hevder på sin side at en slik påstand ikke er tilstrekkelig dokumentert, og 

fastholder at en «case-by-case»-praksis ville vært like egnet som en generell begrensning til å 

sørge for transparente leverandørkjeder.180 Argumentutvekslingen er egnet til å illustrere selve 

kjernen i nødvendighetsvurderingen, hvor spørsmålet er hvorvidt alternative tiltak ville sørget 

for tilstrekkelig grad av formålsoppnåelse.181 Dette gjør det naturlig å foreta en nærmere vur-

dering av hvorvidt en «case-by-case»-praksis ville stått i fare for å svekke forskriftsbestemmel-

sens preventive karakter i kampen mot arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter.  

 

Slik departementet påpeker i sitt brev til ESA har den norske forskriftsbestemmelsen en pre-

ventiv side.182 Ved å forby mer enn to ledd underleverandører søker lovgiver å unngå at leve-

randørene knytter seg til lange og uoversiktlige leverandørkjeder i kontraktsperioden. Videre 

har reglene til hensikt å gjøre det enklere å føre kontroll i kontraktskjeden, noe man håper vil 

avskrekke useriøse aktører fra å delta i offentlige kontrakter.183 Denne forebyggende funksjo-

nen hevder norske myndigheter vil gå tapt dersom lovgivningen skal kreve at det foretas en 

konkret risikovurdering for hver enkelt anskaffelse.  

 

 
177 Arbeidstilsynet (2020).  
178 Regjeringen (2021) s.  
179 Nærings- og fiskeridepartementet (2020) s. 11.  
180 ESA (2020) s. 9.  
181 Case E-3/06 Ladbrokes, avsnitt 58.  
182 Nærings- og fiskeridepartementet (2020) s. 10.  
183 Nærings- og fiskeridepartementet (2020) s. 10.  



35 

 

En «case-by-case»-praksis vil innebære at oppdragsgiver må vurdere konkret om det skal ope-

reres med regler om leddbegrensninger. På denne måten vil man kunne tilpasse bruken av le-

verandørbegrensninger til anskaffelser hvor det er en tilstedeværende risiko for kriminell virk-

somhet. En mulig måte å forstå norske myndigheters argumentasjon på er at en slik praksis vil 

stå i fare for å overse situasjoner hvor man burde operert med leddbegrensninger, men ender 

opp med å ikke gjøre det. Denne problematikken er særlig aktuell i lys av de dokumenterte 

utfordringene med kriminelle aktører som blir stadig flinkere til å skjule sin ulovlige virksom-

het. 184 Faren vil da være at man som oppdragsgiver ikke evner å foreta tilstrekkelige vurde-

ringer av markedet, slik at det fortsatt vil være mulig for useriøse virksomheter å knytte seg til 

offentlige kontrakter.  

 

Selv om det vil være en risiko for at en «case-by-case»-praksis kan føre til et lavere nivå av 

formålsoppnåelse, er det ikke mulig å si sikkerhet hva som ville vært de endelige virkningene 

av en slik praksis. Til det foreligger det ikke tilstrekkelig med dokumentasjon. De påpekte ut-

fordringene med å avdekke regelbrudd vil imidlertid kunne tilsi at nasjonale myndigheter gis 

anledning til å være på den sikre siden, og anvende de tiltakene som sørger for mest mulig 

transparens i leverandørkjedene. Dette synes også å være forenlig med EU-domstolens praksis 

som innrømmer medlemsstatene en viss skjønnsmargin i fastleggelsen av ønsket beskyttelses-

nivå.185 Forutsetningen er riktignok at tiltaket ikke gjør et for stort inngrep i grunnfrihetene. 

Hvorvidt dette er tilfellet for toleddsbegrensningen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd 

vurderes nærmere i kapittel 4.6. 

 

4.5.3.7 Hensynet til ukompliserte løsninger 

Endelig har norske myndigheter vist til de administrative og økonomiske fordelene ved å prak-

tisere etter en generell leddbegrensning.186 Tradisjonelt har ikke EU-domstolen akseptert at 

slike hensyn kan rettferdiggjøre restriksjoner i de grunnleggende frihetene.187 Noe annet ville 

medført at restriksjonsforbudets rekkevidde kunne variert i forhold til medlemsstatenes admi-

nistrative og finansielle situasjon.188 Som et utgangspunkt må derfor norske myndigheter ak-

septere at en «case-by-case»-praksis ville medført økte kostnader og administrativt merarbeid 

for oppdragsgiver.  

 

Til tross for dette utgangspunktet har EU-domstolen lagt til grunn at medlemsstatene til et visst 

nivå vil kunne akseptere allmenne løsninger som enkelt lar seg praktisere av oppdragsgiver.189 

 
184 Regjeringen (2021) s. 9.  
185 Joined Cases C-171 and 172/07 Apothekerkammer, avsnitt 55.  
186 ESA (2020) s. 11.  
187 Case C-212/08 Zeturf, avsnitt 48 og Case C-220/12 Thiele Meneses, avsnitt 43.  
188 Case C-20/12 Giersch, avsnitt 52.  
189 Fredriksen (2018) s. 122.  
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I sak C-110/05 Kommisjonen mot Italia tok EU-domstolen for seg en variant av denne grense-

dragningen. I avgjørelsen vurderte domstolen om et generelt forbud i italiensk lov mot å trekke 

tilhenger med moped var i strid med varefriheten. Det var ikke tvilsomt at forbudet var egnet 

til å ivareta målsettingen om trafikksikkerhet. Spørsmålet var om det var nødvendig å operere 

med et generelt forbud. I vurderingen formulerte EU-domstolen seg slik:  

 

“Although it is possible, in the present case, to envisage that measures other than the 

prohibition laid down in Article 56 of the Highway Code could guarantee a certain level 

of road safety for the circulation of a combination composed of a motorcycle and a 

trailer, such as those mentioned in point 170 of the Advocate General’s Opinion, the 

fact remains that Member States cannot be denied the possibility of attaining an objec-

tive such as road safety by the introduction of general and simple rules which will be 

easily understood and applied by drivers and easily managed and supervised by the 

competent authorities.”190  

 

Slik EU-domstolen påpeker kunne det i saken vises til andre tiltak som var egnet til å verne om 

et visst nivå av trafikksikkerhet. Disse tiltakene ville også utgjøre et mindre inngrep i varefri-

heten. Til tross for dette uttaler domstolen at medlemsstatene har en rett til å anvende generelle 

bestemmelser som enkelt lar seg håndheve av ansvarlige myndigheter, og som enkelt lar seg 

forstå av de som blir berørt av reglene. I valget mellom flere egnede tiltak synes domstolen å gi 

medlemsstatene en viss frihet til å anvende tiltak som har bestemte administrative og rettssik-

kerhetsmessige fordeler.  

 

Uttalelsen er i utgangspunktet rettet mot hensynet til trafikksikkerhet. Dette kan tilsi en viss 

forsiktighet med å anvende utsagnet overfor andre lovbestemmelser. EU-domstolen har imid-

lertid lagt premisset til grunn i flere senere saker hvor lovgivningen har søkt å verne om en 

rekke ulikeartede hensyn. 191 Så lenge uttalelsen tilpasses konteksten i det aktuelle rettsområdet 

synes det derfor å være i overenstemmelse med EU-domstolens praksis å anvende de generelle 

premissene i vurderingen av den norske forskriftsbestemmelsen.   

 

Når det gjelder hvilke regler som enklest lar seg praktisere av ansvarlige myndigheter bør rek-

kevidden av uttalelsen antakelig ikke overdrives.192 EU-domstolen har i flere saker gjort det 

klart at et ønske om å unngå administrativt merarbeid ikke kan begrunne et inngrep i grunnfri-

hetene.193 De nærmere grensedragningene er imidlertid ikke helt entydige. Til en viss grad har 

 
190 Case C-100/05 Commission v. Italy, avsnitt 67 (min kurisvering) 
191 Case C-142/05 Mickelsson og Roos, avsnitt 36 og Case C-137/09 Josemans, avsnitt 82.  
192 Fredriksen (2018) s. 122.  
193 Case C-212/08 Zeturf, avsnitt 48.  
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EU-domstolen åpnet for at medlemsstatene kan legge vekt på hensyn som er av mer strukturell 

betydning i den offentlige forvaltningen.194 Blant eksemplene som trekkes frem er hensynet til 

en effektiv skattekontroll og bekjempelse av trygdemisbruk.195 Tilsvarende kan det argumente-

res for at en generell regel om leddbegrensninger vil føre til en mer effektiv kontroll av arbeids-

forholdene i leverandørkjedene, og at dette bør kunne vektlegges i nødvendighetsvurderingen.  

 

Vel så viktig er nok likevel hensynet til dem som bestemmelsen gjelder for, og deres behov 

forforutberegnelighet.196 På anskaffelsesrettens område vil leverandørene ha et behov for retts-

lig forutsigbarhet ved at de vet hvilke krav som vil bli stilt til kontraktsperioden. Behovet for 

rettslig forutsigbarhet vil imidlertid ivaretas ved at eventuelle opplysninger om leddbegrens-

ninger inntas i konkurransegrunnlaget. Dette vil være tilfelle uavhengig av om regelverket ope-

rerer med en generell leddbegrensning eller en «case-by-case»-praksis. Leverandørenes behov 

for forutberegnelighet i den enkelte anskaffelse synes derfor ikke å favorisere den ene eller den 

andre regelutformingen. 

 

Behovet for rettslig forutsigbarhet har imidlertid også en linje til den mer generelle innretningen 

i leverandørmarkedet. Det at reglene om leddbegrensninger er inntatt i den norske anskaffel-

sesforskriften vil ha til hensikt å medbringe en viss permanens ved at leverandørene innretter 

seg etter denne ordningen. Ut ifra dette perspektivet ville det vært mer problematisk dersom 

eventuelle leddbegrensninger ble bestemt enkeltvis av oppdragsgiver. En slik praksis kunne 

skapt en rettslig usikkerhet i leverandørmarkedet, som igjen kunne gjort det vanskelig for tje-

nesteytere å vite hvordan de burde innrette virksomheten sin for delta i offentlige kontrakter. 

Dette kan tale for at lovgivningen bør operere med en generell leddbegrensning som ikke levner 

noen tvil om hvilke krav som vil gjelde for visse former for anskaffelser.  

 

På bakgrunn av de siterte avgjørelsene synes EU-domstolen å tillate at medlemsstatene legger 

en viss vekt på hvilke tiltak som enklest lar seg praktisere og forstås av dem som bestemmelsen 

er rettet mot. I flere av avgjørelsene synes det likevel å ha blitt lagt avgjørende vekt på at de 

alternative tiltakene ikke ville ført til samme grad av formålsoppnåelse.197 Dersom det i sakene 

hadde fantes andre tiltak som var egnet til å ivareta den fastsatte målsettingen, er det tenkelig 

at domstolen ville lagt noe mindre vekt på hensynet til hvilke regler som hadde praktiske for-

deler.  

 

 
194 Fredriksen (2018) s. 116.  
195 Bernard (2016) s. 486.  
196 Case C-110/05 Commission v. Italy, avsnitt 67.  
197 Case C-110/05 Commission v. Italy, avsnitt 68 og Case C-137/09 Josemans, avsnitt 82.  
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Som fremstillingen har vist er det vanskelig å peke på alternative måter å utforme den norske 

forskriftsbestemmelsen på, som ville ført til den graden av formålsoppnåelse som norske myn-

digheter har lagt til grunn. I likhet med avgjørelsen i sak C-110/05 Kommisjonen mot Italia vil 

det antakelig være dette som blir avgjørende for vurderingen av forskriftsbestemmelsens nød-

vendighet. I begrunnelsen av de norske reglene synes det imidlertid å være en viss adgang til å 

legge vekt på hvilke regler som enklest lar seg forstå og praktisere av ansvarlige myndigheter.   

 

4.5.3.8 Oppsummering 

Drøftelsen har vist at det antakelig finnes alternative måter å utforme toleddsbegrensningen i 

anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd som ville utgjort et mindre inngrep i grunnfrihetene. 

Dersom begrensningens anvendelse hadde blitt vurdert fra sak til sak, kunne man unngått å 

anvende leddbegrensninger i anskaffelser hvor risikoen for ulovlig virksomhet er tilsynelatende 

lav. Til forskjell fra de lovbestemmelsene som til nå har blitt vurdert av EU-domstolen er imid-

lertid den norske forskriftsbestemmelsen rettet direkte mot utfordringene med lange og uover-

siktlige leverandørkjeder. Bestemmelsen i § 19-3 første ledd fremstår med dette som bedre eg-

net til å imøtegå problematikken, og bedre begrunnet i forhold til den fastsatte målsettingen.  

 

Toleddsbegrensningen i § 19-3 første ledd er også begrenset til å gjelde for særlig sårbare sek-

torer. En slik innsnevring av bestemmelsenes anvendelsesområde vitner om at lovgiver har fo-

retatt en vurdering av for hvilke sektorer det vil være nødvendig med en generell begrensning. 

Hensynet til medlemsstatenes skjønnsmargin tilsier da en viss forsiktighet med å kreve at den 

norske forskriftsbestemmelsens rekkevidde skal snevres inn ytterligere.198 Sett under ett synes 

derfor bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd å være forenlig med nødven-

dighetskravet. 

 

4.6 Forholdsmessighet i snever forstand 

4.6.1 Innledning 

For at regler om leddbegrensninger skal kunne rettferdiggjøres som en lovlig restriksjon må det 

også vurderes om de restriktive virkningene av tiltaket oppfyller kravet til forholdsmessighet. I 

denne vurderingen er det ikke lenger selve tiltaket som står i fokus, men det inngrepet som 

tiltaket gjør i grunnfrihetene.199 Anvendt på bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 19-3 

første ledd, blir spørsmålet om de byrdene som toleddsbegrensningen påfører utenlandske tje-

nesteytere står i et urimelig misforhold til målsettingen om å gjøre det enklere å føre kontroll i 

leverandørkjedene.200  

 

 
198 Case C-28/09 Commission v. Austria, avsnitt 140.  
199 Fredriksen (2018) s. 127.  
200 Case C-126/15 Commission v. Portugal, avsnitt 64.  
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For å kunne si noe om det inngrepet toleddsbegrensningen gjør i grunnfrihetene må det foretas 

en nærmere analyse av bestemmelsens konkurransemessige effekt. I forarbeidene til anskaffel-

sesloven omtales disse utfordringene. Her peker departementet på at krav som blir for strenge 

vil kunne føre til «uheldige begrensninger i konkurransen», og da «særlig begrense små og 

mellomstore bedrifters tilgang til markedet». 201 Dette bemerkes også av EU-kommisjonen som 

viser til at mindre virksomheter «may not have the necessary economic and human resources 

to fulful a wide variety of social requirements».202  

 

Som vi har sett vil regler om leddbegrensninger kunne begrense leverandørers muligheter til å 

lene seg på andre enheters økonomiske kapasitet i kontraktsperioden. Oppdragsgiver vil med 

dette forhindres i å kunne etterspørre tjenester fra tilbydere som anvender flere leverandørledd 

ved utføring av bygg- og anleggsarbeider og renholdstjenester. Naturlig nok vil en slik begrens-

ning gå hardt utover mindre virksomheter som ikke selv besitter alt av nødvendig kompetanse, 

og som derfor er avhengig av å sette bort deler av kontraktsarbeidene.203  

 

I relasjon til forholdsmessighetsvurderingen kan det spørres om det går en grense for hvilke 

krav som kan stilles til kontraktsgjennomføringen av hensyn til små og mellomstore bedrifters 

tilgang til offentlige kontrakter. Problemstillingen er særlig aktuell i lys av de vedtatte endring-

ene i 2014-direktivet, som synes å legge særlig vekt på hensynet til mindre virksomheters mar-

kedstilgang.204 Dette åpner for en nærmere vurdering av i hvilken grad forskriftsbestemmelsen 

i § 19-3 første ledd begrenser små og mellomstore bedrifters konkurransemuligheter, og om 

disse virkningene står i et urimelig misforhold til målsettingen om mer transparente leveran-

dørkjeder.   

 

Toleddsbegrensningen i § 19-3 første ledd vil naturligvis få betydning for mer enn bare små og 

mellomstore bedrifters tilgang til offentlige kontrakter. Også for større hovedentreprenører vil 

en toleddsbegrensning kunne gjøre det vanskeligere å operere som leverandør i entrepriser som 

krever høy grad av spesialisering.205 Et forsøk på å kartlegge alle mulige virkninger av bestem-

melsen ville imidlertid overskredet denne oppgavens rammer. For å konkretisere drøftelsen av-

grenser jeg derfor forholdsmessighetsvurderingen til de virkningene som reglene vil kunne få 

for mindre virksomheters markedstilgang. Avgrensningen begrunnes i den særlig fremtredende 

posisjonen som hensynet til små og mellomstore bedrifter har fått i EUs anskaffelsesdirektiv. 

 

 
201 Prop. 51 L (2015-2016) s. 33.  
202 COM(2011) 15 final s. 40.  
203 Oslo Economics (2018) s. 50.  
204 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 2.   
205 Oslo Economics (2018) s. 50.  
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4.6.2 Hensynet til små og mellomstore bedrifter i anskaffelsesdirektivet 

Et av de uttalte formålene med 2014-direktivet er å gjøre det mulig for virksomheter å konkur-

rere om offentlige kontrakter uavhengig av deres størrelse.206 Kravene som stilles i offentlige 

kontrakter bør derfor tilpasses behovene til mindre virksomheters kapasitet og ressurser.207 Ad-

gangen til å benytte underleverandører i kontraktsperioden anses å legge til rette for at mindre 

får delta i offentlige kontrakter.208 Denne adgangen vil i utgangspunktet innskrenkes dersom 

det stilles strenge krav til antall ledd i leverandørkjeden.  

 

Sett i lys av at 2014-direktivet legger så tydelig vekt på hensynet til små og mellomstore be-

drifters markedstilgang, kan det spørres om medlemsstatene bør utvise en viss varsomhet med 

å innføre tiltak som kan begrense denne tilgangen. Reglene i EUs anskaffelsesdirektiv er tatt 

inn som vedlegg i EØS-avtalen og gjelder som norsk rett.209 Den overordnede målsettingen om 

en ensartet rettstilstand tilsier da at norske myndigheter bør etterstrebe en praksis som er kon-

form med EU-retten, og som legger tilsvarende vekt på hensynet til mindre virksomheter. Hen-

synet til små og mellomstore bedrifter må imidlertid holdes opp mot den legitime målsettingen 

om å motarbeide arbeidslivskriminalitet gjennom mer transparente leverandørkjeder. I praksis 

har EU-domstolen åpnet for å tillate ulike politiske prioriteringer under vurderingen av tiltakets 

forholdsmessighet.210 Norske myndigheter vil derfor ha en viss frihet til å bestemme hvilket 

beskyttelsesnivå som skal anlegges overfor mindre virksomheter.  

 

4.6.3 Innholdet i toleddsbegrensningen 

For å gi et bedre bilde av hvordan leddbegrensningene påvirker mindre virksomheters markeds-

tilgang er det grunn til å se nærmere på innholdet i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd. 

For det første er ikke toleddsbegrensningen i veien for at det engasjeres flere sidestilte underle-

verandører i horisontal retning. Så lenge underleverandørene har direkte kontrakt med hoved-

leverandøren selv eller dennes underleverandør vil man ikke overskride bestemmelsen.211 In-

nenfor disse yttergrensene vil det fortsatt være mulig for små og mellomstore bedrifter å delta 

i offentlige kontrakter.  

 

For det andre er det en rekke tjenester som ikke defineres som et eget «ledd». Underleveran-

dørbegrepet er ikke definert i anskaffelsesforskriften, men brukes vanligvis om aktører som 

 
206 COM(2011) 15 final, s. 27.  
207 Direktiv 2014/24/EU fortalens avsnitt 78 første ledd.  
208 Case C-298/15 Borta, avsnitt 48 og Case C-63/18 Vitali avsnitt 27.  
209 EØS-komiteens beslutning nr. 97/2016 av 29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige 

innkjøp).  
210 Fredriksen og Mathisen (2018) s. 128.  
211 Dragsten (2020) s. 679.  
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utfører deler av kontraktsforpliktelsene mellom hovedleverandør og oppdragsgiver.212 Leve-

randører av rene støttefunksjoner, og av produkter som skal brukes under kontraktsutøvelsen, 

faller dermed utenfor leddbegrepet. Dertil gjelder bestemmelsen bare for «bygg- og anleggsar-

beider».213 Dersom det i forbindelse med en bygge- og anleggskontrakt må utføres prosjekte-

rings- eller rådgivningstjenester vil disse kunne utøves uten hensyn til toleddsbegrensningen.214 

 

De påpekte sidene ved forskriftsbestemmelsen er viktige for å gi et riktig bilde av hvilken inn-

virkning reglene har for mindre virksomheters markedstilgang. Som vist vil ikke bestemmelsen 

i seg selv være til hinder for at oppdragsgiver anvender underleverandører i kontraktsperioden. 

De restriktive virkningene er derfor mindre enn dersom «leddbegrepet» også hadde omfattet 

leverandører av varer og andre administrative funksjoner. Hvilken praktisk konsekvens dette 

har for forholdsmessighetsvurderingen er vanskelig å si sikkert. Likefullt synes lovgiver å ha 

begrenset bestemmelsenes rekkevidde til de delene av kontraktsarbeidene hvor leddbegrens-

ningen er anslått å være særlig nødvendig. I de tilfeller nasjonale myndigheter kan vise til en 

slik begrunnelse har EU-domstolen normalt vist tilbøyelighet for å godkjenne medlemsstatenes 

politiske valg og vurderinger.215  

 

4.6.4 Unntaksadgangen i anskaffelsesforskriften § 19-3 annet ledd 

Endelig kan det spørres om betydningen av at det kan gjøres unntak fra toleddsbegrensningen 

når dette vil være «nødvendig for å sikre tilstrekkelig konkurranse».216 Situasjonen må da være 

slik at det er en betydelig risiko for at oppdragsgiver ikke vil motta noen tilbud dersom begrens-

ningen gjøres gjeldende. 217 Dette vil typisk være tilfelle ved innkjøp fra markeder hvor leve-

randørene normalt organiserer seg ved bruk av flere underleverandørledd. Dersom unntaksbe-

stemmelsen anvendes plikter oppdragsgiver å angi det maksimale antallet ledd som kan godtas 

i anskaffelsesdokumentene.218 

 

På den ene siden synes unntaksbestemmelsen å adressere de virkningene som regler om ledd-

begrensninger vil kunne medføre for konkurransesituasjonen i markedet. Dersom det bare vil 

være et fåtall leverandører som kan tilby tjenester innenfor en toleddsbegrensning, vil bestem-

melsen kunne brukes til å åpne opp for flere ledd. Sånn sett kan man se for seg at bestemmelsen 

anvendes for å muliggjøre mindre virksomheters deltakelse i den enkelte kontrakt.  På den an-

nen side er det uklart om bestemmelsen kan anvendes i de tilfeller hvor det allerede eksisterer 

 
212 Dragsten (2020) s. 676.  
213 FOA § 19-3 første ledd. 
214 Dragsten (2020) s. 679.  
215 Case C-150/11 Commission v. Belgium, avsnitt 59.  
216 FOA § 19-3 annet ledd første punktum.  
217 Dragsten (2020) s. 679.  
218 FOA § 19-3 annet ledd annet punktum.  
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tilstrekkelig konkurranse om den utlyste kontrakten. Dersom det finnes flere leverandører som 

evner å overholde toleddsbegrensningen, vil ikke nødvendigvis en utvidelse være «nødvendig 

for å sikre tilstrekkelig konkurranse». Tvert imot vil det da kunne argumenteres for at det alle-

rede er tilstrekkelig konkurranse om den kunngjorte kontrakten. Dette vil potensielt begrense 

bestemmelsens funksjon til å gi bedre markedstilgang for små og mellomstore bedrifter.  

 

4.6.5 Oppsummering 

Isolert sett taler hensynet til mindre virksomheters markedstilgang mot at det stilles strenge 

krav til hvor mange leverandørledd som kan anvendes i kontraktsperioden. Ettersom anskaffel-

sesdirektivet så tydelig fremhever viktigheten av markedstilgang for små og mellomstore be-

drifter kan dette tilsi at medlemsstatene bør utvise en viss varsomhet med å operere med tiltak 

som er begrensende for denne tilgangen. Hensynet til små og mellomstore bedrifter må imid-

lertid balanseres mot norske myndigheters legitime interesse i å sørge for mer transparente le-

verandørkjeder. I denne avveiningen har medlemsstatene en forholdsvis vid skjønnsmargin til 

å foreta selvstendige politiske prioriteringer. Som nevnt under drøftelsen av nødvendighetskra-

vet fremstår toleddsbegrensningen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd som godt begrun-

net i forhold til de aktuelle utfordringene i bygg- og anleggssektoren. De byrdene som reglene 

påfører utenlandske tjenesteytere, og da særlig små og mellomstore bedrifter, fremstår derfor 

ikke som uforholdsmessige i forhold til bestemmelsens fastsatte målsetting.  
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5 Handlingsrom i det norske anskaffelsesregelverket 

5.1 Leddbegrensninger under EU/EØS-terskelverdiene 

Til nå har oppgaven tatt for seg den rettslige adgangen til å operere med leddbegrensninger i 

offentlige kontrakter som overskrider EU/EØS-terskelverdiene. I den norske anskaffelsesfor-

skriften er det imidlertid også nedfelt regler om leddbegrensinger for anskaffelser under ters-

kelverdiene. Disse følger av anskaffelsesforskriften § 8-13 første ledd og er bygget over samme 

lest som reglene i forskriftens § 19-3 første ledd. Dette åpner for en nærmere vurdering av 

hvilket handlingsrom medlemsstatene har til å operere med leddbegrensninger under terskel-

verdiene, og i hvilken grad dette handlingsrommet er tatt i bruk av norske myndigheter.  

 

Selv om reglene i anskaffelsesdirektivet bare gjelder for anskaffelser over terskelverdiene vil 

EU- og EØS-rettens grunnleggende prinsipper også stille krav til anskaffelser som ikke over-

skrider disse verdiene.219 Slik EU-domstolen selv formulerer seg må anskaffelsesmyndighetene 

også under terskelverdiene «[…] enable the services market to be opened up to competition 

[…]».220 Forutsetningen er at den aktuelle kontrakten har en såkalt «grenseoverskridende inter-

esse».221 I dette ligger det et krav om at kontrakten er av en karakter eller størrelse som gjør at 

den kan interessere markedsaktører fra andre medlemsstater.222 Dersom kontrakten er av slik 

interesse, vil den være underlagt EU- og EØS-rettens grunnregler og prinsipper om ikke-dis-

kriminering, likebehandling og proporsjonalitet.  

 

I norsk rett har ikke sondringen mellom anskaffelser med og uten grenseoverskridende interesse 

fått nevneverdig betydning for utformingen av reglene i det nasjonale anskaffelsesregelverket. 

Tvert imot har lovgiver ved innføringen av anskaffelsesloven § 4 fastsatt en rekke grunnleg-

gende prinsipper som gjelder for alle anskaffelser som omfattes av loven. Innholdet i disse 

grunnprinsippene er i utgangspunktet ment å oppfylle de kravene som følger av EØS-retten.223 

Sånn sett synes lovgiver å ha lukket det handlingsrommet som EØS-avtalen gir til å operere 

med mer restriktive regler under de fastsatte terskelverdiene. Hvorvidt prinsippene i anskaffel-

sesloven § 4 legger de samme begrensningene for regler om leddbegrensninger som restrik-

sjonsforbudet i EØS-avtalen er imidlertid usikkert. En nærmere redegjørelse av dette faller uan-

sett utenfor denne oppgavens rammer ettersom toleddsbegrensningen i anskaffelsesforskriften 

§ 8-13 antakelig lar seg rettferdiggjøre. 

 

 
219 Fredriksen og Mathisen (2018) s. 73.  
220 Case C-324/98 Teleaustria, avsnitt 62.  
221 Case C-507/03 Commission v. Ireland, avsnitt 29.  
222 Case C-324/98 Teleaustria, avsnitt 62.  
223 Dragsten (2020) s. 26.  
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Som fremstillingen har vist vil toleddsbegrensningen i anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd 

trolig utgjøre en lovlig restriksjon i grunnfrihetene. «Fra det mer til det mindre»-betraktninger 

tilsier da at det også bør være rom for slike begrensninger under de fastsatte terskelverdiene. I 

likhet med bestemmelsen i § 19-3 første ledd er formålet med toleddsbegrensningen i anskaf-

felsesforskriften § 8-13 første ledd å bidra til bedre kontrollmuligheter i leverandørkjedene. 

Forutsatt at det for anskaffelser under terskelverdiene eksisterer tilsvarende problematikk med 

sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, vil bestemmelsen trolig kunne rettferdiggjøres som 

en lovlig restriksjon.   

 

Til dette kan det spørres om de restriktive virkningene av en toleddsbegrensning vil være mer 

inngripende for bygg- og anleggsanskaffelser under terskelverdiene. Slik det påpekes i flere 

undersøkelser vil små og mellomstore entreprenører normalt utføre tjenester i forbindelse med 

oppdrag av noe mindre størrelse.224 Følgelig kan det tenkes at en toleddsbegrensning under 

terskel kan utgjøre et større hinder for mindre leverandørers markedstilgang. Som nevnt tidli-

gere foreligger det ikke tilstrekkelig med dokumentasjon som sier noe endelig om slike virk-

ninger. Dersom det skulle vise seg at reglene vil få mer inngripende konsekvenser for anskaf-

felser under terskel, er det imidlertid mulig å se for seg at dette kan få betydning for vurderingen 

av bestemmelsens proporsjonalitet.  

 

Oppsummert synes det å være forenlig med EU- og EØS-retten å operere med en toleddsbe-

grensning under de fastsatte terskelverdiene. EU-retten åpner i utgangspunktet for at det sondres 

mellom kontrakter med og uten «grenseoverskridende interesse». Denne sondringen synes i 

utgangspunktet å være av mindre betydning i norsk rett, som ved innføringen av anskaffelses-

loven § 4 har gitt flere grunnprinsipper anvendelse for anskaffelser under de fastsatte terskel-

verdiene. Til tross for dette vil toleddsbegrensningen i anskaffelsesforskriften § 8-13 første 

ledd, i likhet med bestemmelsen i § 19-3 første ledd, antakelig kunne rettferdiggjøres som en 

lovlig restriksjon under læren om tvingende allmenne hensyn.   

 

5.2 Ettleddsbegrensning og utvidelse til nye sektorer  

I arbeidet med å motarbeide arbeidslivskriminalitet og sosial dumping har flere norske kommu-

ner utarbeidet egne standardvilkår som stiller skjerpede krav til bruken av underleverandører. 

Dette er blant annet tilfellet for Oslo- og Skiens-modellene som krever at hovedleverandøren 

opererer med maksimalt ett ledd i leverandørkjeden.225 Flere av standardkontraktene har også 

et bredere nedslagsfelt ved å rette seg mot andre former for tjenesteanskaffelser. Dette nødven-

diggjør en nærmere vurdering av hvilken adgang kommunale innkjøpere har til å gå lenger enn 

det anskaffelsesforskriften legger opp til. 

 
224 Oslo Economics (2020) s. 49.  
225 Oslo kommune (2017) s. 12 og Skien kommune (2019) s. 2. 
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Det rettslige utgangspunktet er at oppdragsgivere står fritt til å bestemme hvilke kontraktsvilkår 

de selv ønsker å anvende i sine anskaffelser.226 I likhet med toleddsbegrensningen i anskaffel-

sesforskriften 19-3 første ledd er det likevel en nødvendig forutsetning at kontraktsvilkårene er 

i overenstemmelse med de kravene som kan utledes av anskaffelsesdirektivet og den materielle 

EU- og EØS-retten. Tilsvarende må det derfor vurderes om en ettleddsbegrensning kan rettfer-

diggjøres som en lovlig restriksjon i grunnfrihetene.  

 

Som fremstillingen har vist fremstår regler om leddbegrensninger som godt egnet til å imøtegå 

utfordringer med lange og komplekse leverandørkjeder. Det er også vanskelig å peke på alter-

native tiltak som vil ha tilsvarende effekt på oppdragsgivers kontrollmuligheter. Spørsmålet er 

likevel om en ettleddsbegrensning er mer inngripende enn nødvendig for å sørge for tilstrekke-

lig grad av transparens i leverandørkjeden.  

 

Ved å stille krav om maksimalt ett underleverandørledd settes det forholdsvis stramme grenser 

for hvordan leverandørene kan organisere seg i kontraktsperioden. Disse begrensningene be-

skrives av entreprenører i leverandørmarkedet som «urealistiske» i møte med større entreprise-

prosjekter.227 For at et krav om maksimalt ett ledd skal kunne vurderes som nødvendig må 

derfor tiltakshaver kunne dokumentere at det også innenfor rammen av en toleddsbegrensning 

vil være vanskelig å føre tilstrekkelig grad av kontroll. Dette krever antakeligvis at det gjen-

nomføres ytterligere undersøkelser som sammenholder virkningene av at det stilles krav om 

henholdsvis ett og to ledd i leverandørkjeden.  

 

Når det gjelder en eventuell utvidelse av reglene til nye sektorer og kontraktstyper vil dette bero 

på en vurdering av forholdene i den aktuelle bransje. Regler om leddbegrensninger fremstår 

som særlig godt begrunnet i bransjer som preges av kompliserte organisatoriske forhold og 

uoversiktlige leverandørkjeder. I sektorer hvor det er forholdsvis enkelt å holde oversikt i leve-

randørkjeden skal det antakelig mer til for å godtgjøre at regler om leddbegrensninger vil være 

nødvendige. Hertil må det foretas en vurdering av om det innenfor den aktuelle bransjen eksis-

terer «særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet».228 Uten slike utfordringer vil det 

sannsynligvis være vanskeligere å legitimere regler om leddbegrensninger som en lovlig re-

striksjon. 

 

 
226 Direktiv 2014/24/EU artikkel 70 første punktum. 
227 Oslo Economics (2018) s. 50.  
228 Prop. 51 L (2015-2016) s. 84  
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6 Avslutning 

6.1 Konklusjon og oppsummering 

I oppgaven har jeg forsøkt å vurdere hvilket rettslig handlingsrom som finnes innenfor rammen 

av EØS-avtalen til å begrense bruken av underleverandører. I relasjon til oppgavens første ho-

vedspørsmål har fremstillingen vist at det vanskelig kan pekes på alternative tiltak som vil ha 

samme effekt på kontrolladgangen som regler om leddbegrensinger. For å sikre tilstrekkelig 

grad av transparens i leverandørkjedene vil det derfor være nødvendig at anskaffelsesforskriften 

opererer med en form for leddbegrensning.  

 

Når det gjelder oppgavens andre hovedspørsmål har drøftelsen vist at det trolig finnes alterna-

tive måter å utforme toleddsbegrensningen på, som også ville utgjort et mindre inngrep i grunn-

frihetene. Dersom anvendelsen av anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd hadde blitt vurdert 

fra sak til sak kunne man potensielt unngått å sette leddbegrensinger i anskaffelser hvor risikoen 

for lovbrudd er tilsynelatende lav. Det er imidlertid flere særtrekk ved den norske forskriftsbe-

stemmelsen som gjør det mindre betenkelig at denne gis generell anvendelse. Særlig sentralt 

står det faktum at bestemmelsen er avgrenset til å gjelde for bransjesektorer med store utford-

ringer innenfor arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Utfordringene med å avdekke regel-

brudd innenfor disse sektorene tilsier at medlemsstatenes gis anledning til å fastsette tiltak som 

tar høyde for denne risikoen.  

 

Fremstillingen har også vist at det trolig bør sondres mellom kvantitative leverandørbegrens-

ninger og regler om leddbegrensninger. Regler som setter grenser for stor del av kontraktsar-

beidet som kan settes bort vil ikke være til hinder for at leverandørene fortsatt organiserer seg i 

lange og komplekse kontraktskjeder. Dette er vesensforskjellig fra regler om leddbegrensninger 

som er utarbeidet for å imøtegå disse utfordringene. Bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 

19-3 første ledd fremstår av den grunn som bedre begrunnet og mer egnet til å gjøre det enklere 

å føre kontroll i leverandørkjedene. Rekkevidden av forskriftsbestemmelsen synes derfor å være 

forenlig med EØS-retten og kravet til nødvendighet.   

 

I oppgaven har jeg også vurdert om hensynet til mindre virksomheters markedstilgang kan tilsi 

at det utøves en viss varsomhet med hvilke krav som stilles til leverandørenes organisering. 

Hensynet til små og mellomstore bedrifter må her holdes opp mot norske myndigheters legitime 

interesse i å sørge for mer transparente leverandørkjeder. I denne avveiningen har myndighet-

ene en forholdsvis vid adgang til å foreta egne politiske vurderinger og valg. Sett i lys av at de 

restriktive virkningene av bestemmelsen er beheftet med usikkerhet, er det ikke grunnlag for å 

sensurere det beskyttelsesnivået som Norge har lagt til grunn. Følgelig synes bestemmelsen i 

anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd å være forenlig med de kravene som kan utledes av 

anskaffelsesdirektivet og den materielle EU- og EØS-retten. 
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6.2 Utilsiktede virkninger og betydningen av kontrollvirksomhet 

Reglene om leddbegrensninger er fremdeles av forholdsvis ny karakter. De fullstendige kon-

sekvensene av at man begrenser adgangen til å benytte underleverandører er derfor usikre. I sin 

utredning for Nærings- og fiskeridepartementet peker Oslo Economics på mulighetene for at 

krav om antall ledd vil være til hinder for en best mulig økonomisk organisering av enkeltpro-

sjekter.229 Slike utfordringer vil antakelig være enda større ved praktisering av en ettleddsbe-

grensning. En annen hypotese er at en reduksjon i antall leverandørledd vil føre til en utstrakt 

bruk av sideordnede kjeder som også vil være vanskelige å kontrollere.230 Dersom det stilles 

for strenge krav i offentlige kontrakter vil det også være en fare for anbudssamarbeid på leve-

randørsiden.231 Disse potensielle virkningene tydeliggjør behovet for at norske myndigheter 

fortsetter å kartlegge konsekvensene av at retten til å anvende underleverandører begrenses.  

 

Endelig er det grunn til å fremheve sammenhengen mellom regler om leddbegrensinger og opp-

dragsgivers etterfølgende kontrollvirksomhet. Dersom det ikke føres tilstrekkelig kontroll med 

leverandørenes overholdelse av lønns-, arbeids- og skatteforpliktelser, vil det antakelig ha liten 

reell verdi at kontraktskjedene gjøres kortere.232 Uten tilstrekkelig oppfølging vil det også være 

en fare for at useriøse aktører tilgodeses på bekostning av leverandører som lojalt innretter seg 

etter de kravene som stilles.233 I den såkalte «Modenhetsundersøkelsen» fra 2020 oppgav så 

mye som 23 prosent av oppdragsgiverne at de «aldri» eller «sjeldent» gjennomførte kontroll av 

lønns- og arbeidsvilkår der dette var relevant.234 Bare 38 prosent av respondentene forklarte at 

de «ofte» eller «alltid» utførte slik kontroll. Dersom reglene om leddbegrensninger skal fungere 

som tilsiktet må det settes inn flere tiltak som imøtegår disse utfordringene.    

 

Et mulig tiltak er at det utarbeides tydeligere krav og retningslinjer for hvordan oppdragsgiver 

skal gå frem i kontrollomgangen. Manglende kontrollering vil etter omstendighetene kunne in-

nebære en «vesentlig endring» av kontrakten, og dermed utgjøre en ulovlig direkte anskaffelse 

med tilhørende gebyransvar.235 Utover dette stilles det få krav til oppdragsgivers kontrollvirk-

somhet, en virksomhet som bør være tilpasset risikonivået i den enkelte anskaffelse.236 Dersom 

det ble fastsatt tydeligere krav til hvordan oppdragsgiver skal kontrollere leverandørenes etter-

levelse, kan det tenkes at dette ville bidratt til økt grad av kontraktsoppfølging. 

 

 
229 Oslo Economics (2018) s. 50.  
230 Fafo (2014) s. 18.  
231 Grimelid mfl. (2014) s. 121. 
232 Fafo (2014) s. 14.  
233 Konkurrensverket (2020) s. 36.  
234 DFØ (2020) s. 26.   
235 KOFA sak 2015/27 avsnitt 32 og KOFA sak 2017/344 avsnitt 32. 
236 Prop. 51 L (2015-2016) s. 83 
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I «Modenhetsundersøkelsen» peker oppdragsgiverne selv på manglende tid og tilgjengelige 

ressurser som hovedårsak til at det ikke føres tilstrekkelig kontroll med leverandørkjeden.237 

Manglende kompetanse innenfor fagområdene «lønns- og arbeidsvilkår» og «sosialt ansvar» 

oppgis også som en sentral faktor.238 Disse utfordringene løses ikke alene av at det stilles skjer-

pede krav til oppdragsgivers kontrollvirksomhet. Hertil vil offentlige oppdragsgivere ha et le-

gitimt behov for å gjøre egne ressursmessige prioriteringer. Mye tyder derfor på at økt kontroll-

virksomhet forutsetter et bredt spekter av tiltak som får konsekvenser for de faglige, så vel som 

de ressursmessige utfordringene på oppdragsgiversiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
237 DFØ (2020) s. 35.  
238 DFØ (2020) s. 31-32.  
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