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Nedvalg
Reduksjon av antall tilbud eller løsninger etter anskaffelsesforskriften § 23-11

2018 BECCLE-seminar: forhandlinger og

kvalifikasjonskrav – 26. oktober 2018



Hva er nedvalg?

FOA § 23-11 (1)

"(1) I en konkurranse med forhandling etter en forutgående 

kunngjøring, en konkurranse om innovasjonspartnerskap og en 

konkurransepreget dialog, kan oppdragsgiveren beslutte at 

forhandlingene eller dialogen skal skje i flere faser for å redusere 

antallet tilbud eller løsninger. […]"
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Anskaffelsesprosedyrene

•Oppdragsgiveren kan beslutte at forhandlingene eller dialogen skal 

skje i flere faser for å redusere antallet tilbud eller løsninger ved:

i. Forhandling etter en forutgående kunngjøring

ii. Konkurranse om innovasjonspartnerskap 

iii. Konkurransepreget dialog

•Hva med konkurranse uten forutgående kunngjøring og 

tilbudskonkurranser i Del II, FOA § 9-3 (2)?

•Grunnleggende forskjeller mellom prosedyrene



Konkurranse med forhandling

• Kunngjøring

• Kvalifikasjon / utvelgelse

• Første tilbudsfrist

• Forhandlinger / nye frister / nedvalg

• Siste tilbudsfrist

• Tildeling

• Bindende tilbud?

– Forenklingsutvalget pkt. 16.3.1.2

Hovedlinjer – FOA § 23-7



Konkurransepreget dialog

• Kunngjøring

• Kvalifikasjon / utvelgelse

• Første løsningsforslag

• Dialog / nye løsningsforslag / nedvalg

• Dialogen erklæres avsluttet - siste tilbudsfrist

• Tildeling

• Bindende løsningsforslag / tilbud?

Hovedlinjer – FOA § 23-8 og 23-9



Forskriftens rammer for nedvalget

(1) […] Slike reduksjoner skal foretas på grunnlag av tildelingskriteriene. 

(2) Oppdragsgiveren skal angi om han forbeholder seg retten til å redusere antallet 

tilbud eller løsninger, i kunngjøringen eller invitasjonen til å bekrefte interesse.

(3) I den siste fasen av forhandlingene eller dialogen skal antallet tilbud eller 

løsninger være tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse. Dette gjelder bare i den 

utstrekning det foreligger et tilstrekkelig antall gjenværende tilbud eller løsninger.

(4) Oppdragsgiveren kan redusere antallet tilbud eller løsninger første gang i forkant 

av forhandlingene eller dialogen, dersom han har forbeholdt seg denne retten i 

anskaffelsesdokumentene.

(5) Oppdragsgiveren skal snarest mulig gi leverandørene som har fått sine tilbud eller 

sine løsninger forkastet, en skriftlig meddelelse om dette. Meddelelsen skal inneholde 

en kort begrunnelse.

FOA § 23-11 (1) – (5) 



Nedvalgsgrunnlag og

nedvalgsvurdering

• FOA § 23-11 (1): […] Slike 

reduksjoner skal foretas på grunnlag 

av tildelingskriteriene. […]"

• Hvilke krav stilles det til 

beslutningsgrunnlaget ved nedvalg?

• Hvilke krav stilles til 

nedvalgsvurderingen?



Nedvalgsgrunnlaget

• Krav til tilstrekkelighet i informasjon fra oppdragsgiver.

• Krav til tilstrekkelighet i informasjon fra leverandørene.

• Har oppdragsgiver plikt til å foreta avklaringer eller gjøre presiseringer før 

nedvalg? 

• KOFA Sak 2008/170 (NSB AS) premiss (62):

«Saksbehandlingen vedrørende klagers tilbud har vært meget grundig og nemnda forstår saken slik 

at de foretatte undersøkelser, herunder omfattende avklarende opplysninger og besøk ved klagers 

produksjonssted, ledet til at klager på et faglig grunnlag ble vurdert til ikke å kunne bedre sin 

posisjon ved ytterligere forhandlinger. Med prosjektets omfang ville slike forhandlinger uansett 

vært svært tids- og ressurskrevende. Klagenemnda kan på denne bakgrunn ikke se at det var i strid 

med kravet til konkurranse å utelukke klager. […] »

• FOA § 23-5 Avklaringsadgang og avklaringsplikt 



Nedvalgsgrunnlaget

• FOA § 18-1 (9): "Oppdragsgiveren skal angi krav til dokumentasjon for hvert 

tildelingskriterium"

• I anskaffelsesdirektivet artikkel 67 nr. 4 heter det at

«[a]ward criteria shall not have the effect of conferring an unrestricted freedom of choice on the 

contracting authority. They shall ensure the possibility of effective competition and shall be 

accompanied by specifications that allow the information provided by the tenderers to be effectively 

verified in order to assess how well the tenders meet the award criteria. In case of doubt, contracting 

authorities shall verify effectively the accuracy of the information and proof provided by the 

tenderers».

• EU-domstolen i Wienstrom-saken (C-448/01) /EFTA-domstolen i Fosen-Linjen (E-16/16)

• Gjelder ikke først og fremst nedvalgssituasjonen, men må tas i betraktning

Dokumentasjon knyttet til tildelingskriterier



Nedvalgsvurderingen

• Utgangspunktet: Når nedvalget skal gjøres på bakgrunn av 

tildelingskriteriene må vurderingen tilsvare vurderingen som vil bli gjort 

ved tildeling.

• Oppdragsgiver må antagelig som hovedregel ha tilstrekkelig informasjon til 

på en forsvarlig måte kunne konkludere med at tilbudet eller løsningen ikke 

vil ha "reell mulighet" til å nå opp i konkurransen for å gjennomføre 

nedvalget.

• Kan det lempes på omfanget av vurderingene?

- Dersom det forsvarlig kan skilles mellom løsningene eller tilbudene på 

bakgrunn av f.eks. 80-85% av kravene, er det da akseptabelt å basere 

vurderingen på dette? 

• Kan det lempes på grundigheten i vurderingene? 



Nærmere om vurderingstemaet

•Hva kreves for at en leverandør ikke skal ha "reell mulighet" til å få

kontrakten? Krav til avstand mellom tilbudene.

• Til sammenligning - i KOFA sak 2004/2 (Skattedirektoratet) og sak

2004/76 (Statens barenvern og familievern) ble en prisforskjell på

hhv 10 % og 18 % prisforskjell ikke ansett tilstrekkelig til å 

konkludere at leverandøren ikke hadde "reell mulighet" til å få tildelt

kontrakten. 

• Forholdsmessighetsprinsippet – jo bedre grunnlag jo mindre avstand

kan det være. Jo lenger ut i forhandlingene jo større grunn til å anta at 

det ikke er rom for forbedring. 

Nedvalgsgrunnlaget



Konsekvenser av nedvalget

•Nedvalget skjer "[…] for å redusere antallet tilbud eller 

løsninger. […]", jf. FOA § 23-11 (1). 

•Kan en leverandør hvis løsning eller tilbud blir nedvalgt fortsatt

delta i konkurransen? 

•Er en nedvalgt løsning eller tilbud "ute" eller på reservebenken? 

Kan de hentes inn igjen i konkurransen?

•Forskjell på konkurransepreget dialog og konkurranse med 

forhandling?



Konsekvenser av 

nedvalget

• Skal nedvalgte leverandørers tilbud 

hensyntas ved videre evaluering av 

gjenværende tilbud? 

• Kan det gjøres nedvalg dersom 

rangeringen av gjenværende tilbud 

påvirkes?



Konsekvenser av nedvalget
Betydning for evalueringen

Tilbud Pris Kvalitetspoeng Prispoeng lineær Totalt poeng

Leverandør A kr        80,00 1 10,00 5,50

Leverandør B kr      120,00 8 5,00 6,50

Leverandør C kr      130,00 9 3,75 6,38

Tilbud Pris Kvalitetspoeng Prispoeng lineær Totalt poeng

Leverandør A kr        80,00 1 10,00 5,50

Leverandør B kr      120,00 8 10,00 9,00

Leverandør C kr      130,00 9 9,17 9,08



Krav til antall leverandører

• Tilstrekkelig antall tilbud eller løsninger til å sikre konkurranse, FOA § 23-11 (3)

• KOFA sak 2008/131 (Sykehuset Innlandet HF) premiss (74):

[..] Klagenemnda kan heller ikke se at det i dette konkrete tilfellet var i strid med forskriftens § 20-

11 (1) siste punktum at kun to tilbud var med i den avsluttende fasen, jf. også FAD Veileder s. 184.

• KOFA sak 2008/170 (NSB AS)

[…] Den foreliggende sak gjelder en vesentlig større kontrakt enn i sak 2008/131, med svært 

omfattende tilbudsmateriale. 

• I hvor stor grad binder oppdragsgiver seg selv gjennom egne opplysninger om nedvalg?

- At det skal foretas nedvalg før første forhandlingsrunde 

- At det skal forhandles med et minste antall leverandører i alle rundene

• Hva hvis noen trekker seg sent i konkurransen?



Endringer i anskaffelsesdokumentene 
etter nedvalg

•Vesentlighetsterskel

•Påvirke deltakelse eller selve nedvalget

•Årsakssammenheng

FOA § 14-2 (1) og (4), FOA § 23-7 (2) og (3), FOA § 23-8 og 23-9



Nedvalg i konkurranse med forhandling

•Utgangspunktet er enkelt; hvilke tilbud er best målt opp mot 

tildelingskriteriene

•Nedvalgsgrunnlaget

•Avvik

–Hva med vesentlige avvik? Ikke-vesentlige avvik?

–Kan det tas i betraktning at avviket kan forhandles bort?

•KOFA sak 2003/262 (Aetat Halden)

Nedvalgsgrunnlaget



Nedvalg i konkurransepreget dialog

•Nedvalgsgrunnlaget

•Kan nedvalg av løsninger gjøres uten å ta hensyn til "pris"? 

•Hvordan behandle leverandører som overselger.

•Kan leverandør med nedvalgt løsning gi tilbud i anbudsrunden? 

Nedvalgsgrunnlaget



Innsyn og klage

• Innsyn

– Offl. § 23 (3) utsatt innsyn

• Klage

• Midlertidig forføyning

• Tildelingsbrevet

– § 25-1 Meddelelse til berørte leverandører

– § 4-5 f

Hvordan angripe eller forsvare en nedvalgsbeslutning



Takk for  

oppmerksomheten!

Anders Thue

ant@svw.no
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