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1 Inngangur 

Það eru engin nýmæli að um allar athafnir stjórnvalda og opinberra aðila gilda vandaðar og 

ítarlegar meginreglur sem ávallt skal halda í heiðri. Aftur á móti getur verið mismunandi 

hvernig þessar reglur birtast og hvernig þeim er beitt eftir því um hvaða athafnir stjórnvalda er 

að ræða. Þá koma mörg sjónarmið til sögunnar sem taka verður tillit til, bæði sjónarmið sem 

varða borgarana og eins sjónarmið sem varða hið opinbera. Oft er ekki fýsilegt að of stífar og 

ósveigjanlegar reglur gildi um ýmsar athafnir, t.d. þar sem þarf að taka skjótar ákvarðanir sem 

hafa áhrif á ótilgreindan fjölda aðila. Engu að síður er það svo að ákveðnar leikreglur gilda 

alltaf og séu þessar leikreglur brotnar getur slíkt haft margvíslegar afleiðingar bæði fyrir 

opinbera aðila og aðra. Afleiðingar slíkra réttarbrota geta verið þær að verktakar geta orðið af 

samningum sem þeir hefðu með réttu átt að hljóta og að hið opinbera verði dæmt bótaskylt. 

Í eftirfarandi umfjöllun verður reynt að svara þeirri spurningu hvernig meginreglur 

stjórnsýsluréttarins og reglur laga nr. 84/2007 um opinber innkaup
1
 birtast þegar opinber 

innkaup fara fram. Verður skoðað hvernig meginreglur stjórnsýsluréttar geti takmarkað 

svigrúm opinberra aðila þegar þeir stunda innkaup samkvæmt innkaupalögum. Hafa verður í 

huga að innkaupalög eiga rætur sínar að rekja til EB-réttar en ákveðnar tilskipanir EB hafa 

verið innleiddar í íslenskan rétt vegna skuldbindinga Íslands vegna samningsins um Evrópska 

efnahagssvæðið og því verður að fjalla um þetta efni með hliðsjón af því.
2
 

Ritgerðin er byggð upp með þeim hætti að fyrst verður fjallað um gildi meginreglna 

stjórnsýsluréttarins við opinber innkaup og úr því skorið hvort þær reglur gildi um opinber 

innkaup. Að því loknu verður fjallað stuttlega um það lagaumhverfi sem gildir um opinber 

innkaup, þ.e. um innkaupalög og þróun þeirra. Þá verður greint frá gildissviði laganna, þ.e. til 

hvaða aðila lögin ná og hvaða samningar falla undir þau. Ástæða slíkrar umfjöllunar er sú að 

lesandinn fái heildarsýn yfir efnið. Því næst verður fjallað um þær meginreglur 

stjórnsýsluréttarins og innkaupalaga sem gilda um öll opinber innkaup og verður reynt að gera 

grein fyrir því að einhverju leyti hvernig umsvif hins opinbera eru takmörkuð og hver séu 

réttindi tilboðsgjafa og væntanlegra samningshafa í útboði. Að lokum verða helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman í sérstakan lokakafla. 

                                                 
1
 Hér eftir innkaupalög. 

2
 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1580-1588. 
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2 Meginreglur stjórnsýsluréttar við opinber innkaup 

2.1 Almennt 

Það leiðir af meginreglu samningaréttarins um samningsfrelsi að einkaaðilar hafa nokkuð 

rúmt svigrúm til að ákveða við hverja þeir semja og hvers efnis samningarnir eru.
3
 Aftur á 

móti er svigrúm opinberra aðila takmarkaðra hvað þetta varðar. Slíkt leiðir af 

stjórnarskrárbundnum ákvæðum, meginreglum stjórnsýsluréttarins og innkaupalögum svo 

eitthvað sé nefnt.
4
 Ýmsar ástæður eru fyrir þessum takmörkunum, s.s. að sérstaklega þurfi að 

veita einkaaðilum ákveðna vernd gegn opinberum aðilum, t.d. í ljósi aðstöðumunar.
5
 

Almennt er viðurkennt og hefðbundið að leggja til grundvallar að í réttarríkinu felist að 

einstaklingshagmunir þurfi að njóta sérstakrar verndar gagnvart ríkisvaldinu. Sumir 

fræðimenn hafa jafnframt talið að réttarríkishugtakið verði að skoða rýmra með tilliti til 

réttaröryggissjónarmiða, þannig að þær efnisreglur sem lagðar eru til grundvallar séu virkar 

og hægt sé að byggja á þeim í framkvæmd, s.s. stjórnarskrárvarðar meginreglur. Það er hægt 

að afmarka réttarríkishugtakið á þann veg að vernda eigi borgarana gegn því að hið opinbera 

neyti ekki afls síns við úrlausn mála og tryggja skuli virðingu fyrir umsvifum einstaklinga.
6
 

Í Handbók um opinber innkaup kemur fram að innkaup sem opinber aðili gerir, t.d. á 

grundvelli útboðs, geti falið í sér ákvörðun eða athöfn stjórnvalds og því eigi meginreglur 

stjórnsýsluréttar við um opinber innkaup.
7
 Í frumvarpi því er varð að innkaupalögum kemur 

fram að stjórnsýslulög gilda ekki um opinber innkaup sbr. 103. gr., að undanskildum 2. kafla 

laganna um sérstakt hæfi þeirra aðila sem taka ákvarðanir um innkaup sem heyra undir lögin. 

Litið er svo á að lög um opinber innkaup kveði á um réttindi fyrirtækja með tæmandi hætti og 

að því sé ekki rúm fyrir almennar reglur stjórnsýslulaga nr. 37/1993, á þessu réttarsviði.
8
 Þó er 

gert ráð fyrir því samkvæmt athugasemdum í frumvarpi því er varð að innkaupalögum, að 

meginreglur stjórnsýsluréttar kunni að skipta máli. Með þessum hætti á að skýra þær reglur 

sem gilda um opinber innkaup, en ekki skerða réttindi fyrirtækja gagnvart hinu opinbera frá 

því sem verið hefur. Þannig sé eðlilegt að beita ólögfestum meginreglum stjórnsýsluréttarins 

þar sem reglur innkaupalaga ná ekki til álitaefnisins.
9
 Þar af leiðandi eiga fyrirtæki ekki að 

                                                 
3
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26. 

4
 Janet O´Sullivan og Jonathan Hilliard: The Law of Contract, bls. 409. 

5
 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3281. 

6
 Niels Fenger: Forvaltningen & Fælleskskab, bls. 42-43. Sjá nánar; Kirsten Ketcher og Steen Rønsholdt: 

Offentlig ret – en introduktion. Retsanvendelse og retssikkerhed, bls. 97. 
7
 Handbók um opinber innkaup. Elísabet Júlíusdóttir, Guðmundur I. Guðmundsson og Skúli Magnússon (ritstj.), 

bls. 15. 
8
 Hér eftir stjórnsýslulög. 

9
 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1609-1610. 
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njóta lakari réttar gagnvart opinberum aðila en sem leiða má af stjórnsýslulögum og óskráðum 

meginreglum stjórnsýsluréttarins.
10

 

Hafa verður í huga að tilgangur með setningu stjórnsýslulaga var að lögfesta lágmarks-

kröfur stjórnsýsluréttarins sem gerðar eru til stjórnsýslunnar þegar stjórnvaldsákvarðanir eru 

teknar. Jafnframt átti að gera óskráðar meginreglur stjórnýsluréttarins aðgengilegar 

almenningi með setningu laganna. Þeim er ætlað að tryggja að ákvarðanir stjórnvalda séu 

bæði réttar og löglegar. Í lögunum eru lögfestar helstu meginreglur stjórnsýslunnar, en ekki 

allar. Samhliða lögunum gilda því ýmsar aðrar meginreglur.
11

 

Íslenskur stjórnsýsluréttur byggir að meginstefninu til á norrænum stjórnsýslurétti, aðallega 

stjórnsýslurétti Danmerkur og Noregs.
12

 Danskar stjórnsýslureglur eru síðan að meginstefninu 

til byggðar á evrópskum stjórnsýslurétti, aðallega frönskum og þýskum.
13

  

Stjórnsýslan er undirlögð almennum efnisreglum sem leggja þær skyldur á stjórnvöld að 

athafnir þeirra fari fram með málefnalegum hætti. Grundvallarmarkmið allra þessara reglna er 

að tryggja að athafnir yfirvalda séu í samræmi við lög.
14

 

 

2.2 Frumreglur 

Samfélög manna eru byggð á meginreglum. Þessar meginreglur segja til um hvernig borgarar, 

jafnt sem stjórnvöld skuli haga athöfnum sínum. Til að mynda fjalla meginreglur 

stjórnsýsluréttar um það hvernig hið opinbera beitir og fer með það vald sem því er veitt með 

lögum gagnvart borgurunum og gagnvart öðrum stjórnvöldum. Margar þessara meginreglna 

hafa verið taldar nauðsynlegar og ómissandi, s.s. mannréttindareglur en þar má nefna 

jafnræðisregluna, meðalhófsregluna og fleiri slíkar meginreglur.
15

 

Meginreglur eru frumreglur sem aðrar reglur eru leiddar af en til þess að hægt sé að leiða 

af þeim rétt er nauðsynlegt að afmarka þær, til að mynda með lagasetningu. Það verður að 

hafa hér í huga að hinar almennu meginreglur eru ekki alltaf endilega orðaðar í lögum, en þær 

hafa og geta þótt vera svo sjálfsagðar að ekki þarf að taka þær sérstaklega fram þótt þær séu 

                                                 
10

 Handbók um opinber innkaup, bls. 15. 
11

 Henrik Kure: Forvaltningsret kompendium, bls. 35, Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 38 og Alþt. 1992-93, 

A-deild, bls. 3277. 
12

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3281. 
13

 Niels Fenger: Forvaltningen & Fælleskskab. Om EU-rettens betydning for den almindelige forvaltningsret: 

Konfrontation og frugtbar samekstinsens, bls. 19-21. Þar kemur einnig fram að þannig verði að líta á þessar 

reglur í ákveðnu samhengi og líta má til þessara réttarkerfa varðandi þróun og túlkun stjórnsýslureglna, með 

ákveðnum takmörkunum. Til að mynda er það almennt viðurkennt að norskar og sænskar stjórnsýslureglur 

kunni að hafa þýðingu við beitingu stjórnsýsluréttarins í Danmörku, sem og stjórnsýslureglur sem leiddar eru 

af EB-rétti vegna þeirra tengslna sem danskar stjórnsýslureglur hafa við þær evrópsku. Sérstaklega á þetta við 

á þeim sviðum þar sem hreinar og klárar innlendar stjórnsýslureglur hafa ekki náð að mótast í framkvæmd. 
14

 Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 29. 
15

 Jens Møller og Jens Olsen: At arbejde i Forvaltningen, bls. 289-292. 
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kannski forsenda fyrir annarrri löggjöf.
16

 Þessar meginreglur eru bindandi með sama hætti og 

þær reglur sem hafa verið lögfestar, sérstaklega þar sem engum lögfestum reglum er fyrir að 

fara.
17

 Það er síðan hlutverk dómstóla og umboðsmanns Alþingis að útfæra og skýra þessar 

reglur með nánari hætti.
18

 

Stjórnsýslulög eru sem dæmi leidd af ólögfestum meginreglum stjórnsýsluréttar sem áður 

giltu á Íslandi. Vinna við að leiða þessar meginreglur í lög hófst árið 1980, en lauk þó ekki 

fyrr en árið 1993 með setningu stjórnsýslulaganna.
19

 Helstu rök fyrir því að færa meginreglur 

í lög, eru t.a.m. þau að auðveldara er fyrir borgarana að átta sig á gildandi rétti með því að 

finna meginreglurnar í lögum, heldur en að átta sig á réttarstöðu sinni með að kanna fordæmi 

dómstóla eða umboðsmanns Alþingis.
20

 Meginreglurnar setja mark sitt á það svið réttarins 

sem þær gilda eða á einstakar greinar laga þar sem þær eru útfærðar með nánari hætti. Þá helst 

það jafnframt í hendur við þetta að meginreglurnar eru ávallt nauðsynlegar við lögskýringu á 

því sviði sem þær gilda og þannig verður ekki komist undan því að taka tillit til þeirra.
21

 

Benda má á að umboðsmaður Alþingis, segir í áliti sínu UA 8. júlí 2005 (4095/2004), 

Rammasamningur að þar sem almennar reglur stjórnsýsluréttarins séu fyrst og fremst 

réttaröryggisreglur og er ætlað að veita borgurunum tiltekna réttarvernd í samskiptum sínum 

við hið opinbera, er aðferðarfræðin sú að við túlkun sérlaga á sviði stjórnsýslu verði almennt 

að telja líkur gegn því að löggjafinn hafi ætlað að skerða réttaröryggi borgaranna með 

setningu slíkra laga. Það verði með nokkurri vissu að vera hægt að draga þá ályktun af texta 

ákvæða í sérlögum eða eftir atvikum lögskýringagögnum að fyrirætlan löggjafans hafi verið 

sú að víkja að hluta eða í heild frá hinum almennu réttaröryggisreglum stjórnsýsluréttar, sbr. 

álit umboðsmanns UA 13. febrúar 1998 (1820/1996), Lýðveldissjóður og UA 31. desember 

2003 (3712/2003), Stjórnvaldsákvörðun. Ef slíkar vísbendingar verði þannig ekki ráðnar af 

texta sérlaganna eða lögskýringagögnum verði að jafnaði ekki dregin sú ályktun af markmiði 

og eðli þeirra verkefna sem sérlög fjalla um að almennar reglur stjórnsýsluréttarins, hvort sem 

þær séu skráðar eða óskráðar, gildi ekki um starfsemi þeirra stjórnvalda sem starfa að 

verkefnum á grundvelli slíkra laga. Með öðrum orðum þá er ekki hægt að skilja þessar reglur 

frá umsvifum opinberra aðila með þeim hætti að segja að þær gildi ekki án skýrra fyrirmæla í 

lögum. Í álitinu segir orðrétt:  

                                                 
16

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 338 og 341. 
17

 Jensen, Claus Haagen og Nørgaard, Carl Aage: Administration og borger. Forvaltningsret i grundtræk, bls. 

58-60. 
18

 Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech: Forvaltningsret sagsbehandling, bls. 5. 
19

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 31-33. 
20

 Carl August Fleischer: Rettskilder, bls. 140. 
21

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 338, 340-341 og 344. Sjá einnig; Carl August Fleischer: Rettskilder, 

bls. 70-71. 
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„Í þessu sambandi ítreka ég hér þá afstöðu mína, sem fram kemur í áliti mínu frá 31. desember 

2003 í máli nr. 3712/2003, að þrátt fyrir að vikið sé að ákvæðum stjórnsýslulaga í texta laga nr. 

94/2001 og lögskýringargögnum verði ekki ráðið að löggjafinn hafi tekið þar afstöðu til þess 

hvort málsmeðferðarreglur laganna skuli ganga framar reglum stjórnsýslulaga og þá að hvaða 

leyti. Ekki verður heldur dregin sú ályktun af lestri laganna eða lögskýringargögnum að það hafi 

verið ætlun löggjafans að útiloka með fortakslausum hætti að óskráðar reglur stjórnsýsluréttar, 

sem taldar eru gildandi í íslenskum rétti, geti eftir atvikum gilt samhliða og til fyllingar 

einstökum ákvæðum laga nr. 94/2001. Á þetta einkum við þegar lagt er mat á hvaða reglur og 

sjónarmið gildi um málsmeðferð þeirra opinberu aðila sem taka ákvarðanir um opinber innkaup 

og við meðferð kærumála af hálfu kærunefndar útboðsmála. Með vísan til þessa og ofangreindra 

sjónarmiða er því að mínu áliti rangt hjá kærunefnd útboðsmála að hægt sé að draga þá 

öndverðu ályktun af framsetningu og orðalagi 78. og 79. gr. að hinar almennu reglur 

stjórnsýsluréttar geti ekki gilt samhliða og til fyllingar við beitingu þessara ákvæða.“ 

Setning stjórnsýslulaganna breytir ekki þeirri staðreynd að eftir sem áður gilda ákveðnar 

meginreglur stjórnsýsluréttarins um allar athafnir opinberra aðila. Nærtækast er að benda á 

jafnræðisreglu stjórnsýsluréttarins. Hvað varðar innkaup opinberra aðila, kemur það fram í 1. 

gr. innkaupalaga að tilgangur þeirra sé að tryggja jafnræði fyrirtækja við opinber innkaup, 

stuðla að hagkvæmni í opinberum rekstri með virkri samkeppni og efla nýsköpun og þróun 

við innkaup hins opinbera á vörum, verkum og þjónustu. Þannig byggja meginreglur 

stjórnsýsluréttar og innkaupalaga í meginstefnu á sömu grundvallarsjónarmiðum. 

Það er ekki hægt að túlka reglur stjórnsýsluréttarins með einangruðum eða þröngum hætti, 

en reglur stjórnsýsluréttarins ná inn á öll svið stjórnsýslunnar.
22

 Það hefur verið talið að ekki 

sé hægt að gagnálykta á þann veg frá ákvæðum stjórnsýslulaga að þegar gildissviði þeirra 

sleppir að þá gildi engar reglur stjórnsýsluréttarins, þ.e. málsmeðferðar eða efnisreglur.
23

  

 

2.3 Athafnir opinberra aðila 

Til þess að tryggja réttaröryggi borgaranna, koma í veg fyrir misbeitingu valds og að 

ákvarðanir stjórnvalda stjórnist ekki af geðþótta, er þörf fyrir meginreglur stjórnsýsluréttarins. 

Þannig ber stjórnvaldi að beita valdi sínu á réttan hátt og sjá til þess að athafnir þess séu 

lögmætar. Með því á að koma í veg fyrir handahófskenndar ákvarðanir og að réttaröryggi 

borgaranna sé kastað fyrir róða. Vönduð málsmeðferð hefur verið talin forsenda þess að mál 

verði nægilega upplýst og með því sé skapaður grundvöllur til þess að hægt sé að taka 

efnislega rétta og málefnalega ákvörðun.
24

 

Áhersla hefur verið lögð á ákveðið gagnsæi í umsvifum hins opinbera og að þessi umsvif 

séu laus við spillingu. Það er þó ekki fyrr en á síðari tímum, bæði hér á Íslandi og á 

                                                 
22

 Claus Haagen Jensen og Carl Aage Nørgaard: Administration og borger. Forvaltningsret i grundtræk, bls. 20. 
23

 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Nokkrar hugleiðingar um andmælareglu 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 476. 
24

 Starfsskilyrði stjórnvalda bls. 17-18 og 26 og Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 150-

152. 
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alþjóðavettvangi sem þessum reglum hefur verið gefinn nánari gaumur og áður ólögfestar 

meginreglur lögfestar sem taldar voru gilda um athafnir hins opinbera. Þing Sameinuðu 

Þjóðanna samþykkti þannig árið 1996 aðgerðir gegn spillingu opinberra aðila, en í 

viljayfirlýsingu nr. 51/59 kemur fram að opinbert embætti eigi að vera byggt á trausti, þ.e. að 

borgarar geti treyst því að réttum reglum sé fylgt. Þannig skulu embættismenn hafa að 

leiðarljósi ráðvendni og hagkvæmni þegar þeir framfylgja skyldum sínum og athöfnum í þágu 

hins opinbera. Yfirlýsingin kveður á um að opinberir aðilar skuli ætíð sýna kurteisi og vera 

sanngjarnir og óhlutdrægir í störfum sínum. Yfirlýsingin bannar þessum aðilum að mismuna 

öðrum aðilum eða hafa rangt við í krafti þess valds sem þeim er veitt.
25

  

Alþjóðlegir samningar geta einnig lagt auknar skyldur á þá aðila sem starfa innan 

stjórnsýslunnar, t.d. á þann hátt að tryggja jafnræði þeirra sem eiga í viðskiptum við hið 

opinbera og greiða fyrir eðlilegri samkeppni og heilbrigðri starfsemi einkaaðila.
26

 

 

2.4 Samrýmast innkaupalög meginreglum stjórnsýsluréttarins? 

Innkaupalög eru leidd af tilskipunum EB og þar með hafa þessar tilskipanir áhrif á hinn 

íslenska stjórnsýslurétt. Danski fræðimaðurinn Niels Fenger hefur líkt reglum 

stjórnsýsluréttarins við ferskvatn og reglum EB-réttarins við saltvatn sem blandast saman, en 

þá verður til vatn sem er hvorki ferskt né salt, heldur blanda af hvoru tveggja. Þegar slíkt 

gerist getur þurft að grípa til lögskýringafræða og nota þau fræði til að greina milli þessara 

reglna og ákvarða hvor reglan eigi við. Þannig verður að kanna hvaða kröfur EB-rétturinn 

gerir og í hvaða mæli íslenskar reglur skera sig frá EB-rétti, t.d. með tilliti til 

réttaröryggissjónarmiða. Þetta þarf þó ekki endilega að þýða að innanlandsréttur stjórnist 

algerlega af reglum EB-réttar, en oft á tíðum gerir EB-réttur ekki eins ríkar kröfur og t.a.m. 

innanlandsréttur kann þegar að gera, t.d. hvað varðar ákveðnar stjórnsýslureglur.
27

 

Ef við miðum við og höfum að leiðarljósi það sem að framan greinir, þá er ljóst að þær 

reglur sem eru upprunnar í innanlandsrétti og veita aukin réttindi til handa borgurunum gilda. 

Ef svo skyldi vera að almennar reglur stjórnsýsluréttarins veiti meiri vernd eða réttindi 

umfram það sem kemur t.d. fram í innkaupalögum, þá samkvæmt framansögðu ættu a.m.k. 

meginreglur stjórnsýsluréttarins að ganga framar. Þótt innkaupalög taki stjórnsýslulög úr 

sambandi, er ekki þar með sagt að innkaupalög geti tekið meginreglur stjórnsýsluréttarins úr 

sambandi án skýrra og nákvæmra lagafyrirmæla. 

                                                 
25

 J. Patrick Dobel: „Public management as ethics“, bls. 156. 
26

 Á leið til nýrrar aldar – Stefna, starfshættir og skipulag, bls. 5 og 8. 
27

 Niels Fenger: Forvaltningen & Fælleskskab, bls. 29-31. 
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Hafa verður í huga að almennum reglum stjórnsýsluréttarins er ætlað að skapa ákveðna 

tryggingu fyrir borgarana gagnvart ríkisvaldinu fyrir því að einstakar ákvarðanir hins opinbera 

séu réttar og löglegar.
28

 Þrátt fyrir að kveðið sé á um ákveðnar reglur sem ætlað er að uppfylla 

skilyrði stjórnsýsluréttarins í innkaupalögum, er ljóst að ávallt verður að hafa að leiðarljósi 

meginreglur stjórnsýsluréttarins við alla ákvarðanatöku og við úrlausnir mála hjá hinu 

opinbera, hvort sem unnið er með innkaupalög eða önnur lög í stjórnsýslunni. 

 

2.5 Samantekt 

Að framan hefur verið fjallað um gildi meginreglna stjórnsýsluréttarins og mikilvægi þeirra. 

Samkvæmt framangreindu gilda meginreglur stjórnsýsluréttarins ávallt um athafnir opinberra 

aðila þegar unnið er í umhverfi stjórnsýsluréttarins. Þetta má leiða bæði af álitum 

umboðsmanns Alþingis og kenningum fræðimanna. Með lagasetningu er vissulega hægt að 

undanskilja opinbera aðila ákveðnum lögum eða athöfnum, sem þá eru tilgreind með skýrum 

og nákvæmum hætti á grundvelli málefnalegra sjónarmiða. Ef slík leið er valin, verður að 

tryggja þá vernd sem borgurunum er nauðsynleg gagnvart hinu opinbera. Slíka lagasetningu 

verður einnig að skoða í ljósi stöðu hins opinbera sem yfirvalds og yfirboðara og því er ljóst 

að ávallt verða að vera til staðar einhverjar reglur sem tempra vald þess gagnvart borgurunum, 

t.a.m. á þann hátt að opinberi aðilinn geti ekki byggt athafnir sínar á valdníðslu og 

ómálefnalegum sjónarmiðum. Taka skal fram að ekki er um að ræða að innkaup opinberra 

aðila hafi verið undanskilin meginreglum stjórnsýsluréttarins með lagasetningu. 

 

 

                                                 
28

 Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 29. 
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3 Um innkaupalög 

3.1 Almennt um innkaupalög og söguleg þróun 

Í upphafi er nauðsynlegt að fjalla með almennum hætti um innkaupalög og tengsl þeirra við 

Evrópurétt, en til hans sækja lögin fyrirmynd sína.
29

 Þegar hið opinbera kaupir inn, býður út 

og gerir samninga á grundvelli útboða þarf að uppfylla skilyrði innkaupalaga og gæta þess að 

meginreglur stjórnýsluréttarins séu virtar. Á þessu sviði gilda þannig reglur sem ætlað er að 

tryggja jafnræði aðila og gagnsæi í ákvarðanatöku sökum þess að takmörkuðum gæðum hins 

opinbera er útdeilt og eftirspurn er eftir. 

Reglur um opinber innkaup voru fyrst lögfestar með setningu laga nr. 72/1947 um 

Innkaupastofnun ríkisins sem kváðu í meginatriðum á um að hið opinbera skyldi reka 

Innkaupastofnun sem myndi annast öll innkaup fyrir ríkisstofnanir. Í þeim voru engin ákvæði 

um málsmeðferð, þ.e. hvernig skyldi standa að innkaupunum. Síðar var sett reglugerð um 

Innkaupastofnun ríkisins nr. 73/1952, sem svo var leyst af hólmi með reglugerð nr. 164/1959. 

Í reglugerðinni frá 1959 kom m.a. fram að öll meiriháttar vörukaup á vegum stofnunarinnar, 

skyldu auglýst með opinberum hætti eða að óskað væri eftir skriflegum tilboðum, með 

hæfilegum fyrirvara. Að því loknu átti að jafnaði að taka því boði sem hagstæðast þótti, miðað 

við verð, gæði, afgreiðslu og aðra skilmála. Allir sem skiluðu inn tilboðum áttu rétt á að vera 

viðstaddir opnun þeirra.
30

 Lög um Innkaupastofnun ríkisins voru leyst af hólmi með lögum nr. 

52/1987 um opinber innkaup. Markmið þeirra var að samræma innkaup opinberra aðila, en 

eitthvað var um að eldri lögum var ekki fylgt. Í lögunum var útboð gert að meginreglu.
31

 

Fljótlega eftir að Ísland gerðist aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið varð 

ljóst að íslensk réttarframkvæmd um opinber innkaup fullnægði ekki skuldbindingum Íslands 

skv. samningnum. Íslensk lög fjölluðu aðallega um innri málefni stjórnsýslunnar en lítið var 

fjallað um fyrirkomulag og framkvæmd innkaupa með hliðsjón af réttindum einstaklinga og 

lögaðila en um slíkt voru skýrar reglur í EB-rétti. Þetta var leyst með setningu laga nr. 

94/2001 um opinber innkaup, en tilgangur með setningu þeirra var að laga íslenskan rétt að 

                                                 
29

 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1580-1588. Danskur réttur getur einnig haft þýðingu við skýringu á reglum 

innkaupalaga en notast má við ákveðin sjónarmið sem gilda í dönskum rétti, með vissum takmörkunum. Danir 

eru aðilar að Evrópusambandinu á grundvelli Edinborgar-samkomulagsins, en þeir hafa ekki fulla aðild að 

Evrópusambandinu. Þannig eru Danir ekki aðilar að myntbandalaginu, þ.e. hafa ekki tekið upp evru og taka 

ekki þátt í annarri og þriðju stoð. Vegna þessa verður að skoða danskan rétt sem fjallar um skyldur þeirra 

gagnvart Evrópusambandinu í því ljósi. Aftur á móti hafa Danir innleitt sömu tilskipanir sem er sprottnar úr 

EB-rétti um opinber innkaup og íslendingar. EB-réttur og þær meginreglur sem leiddar eru af honum, er 

meginheimildin um samninga sem opinberir aðilar gera í Danmörku. Sjá; Karsten Engsig Sørensen og Poul 

Runge Nielsen: EU-retten, bls. 25-32 og Ruth Nielsen: Udbud af offentlige kontrakter, bls. 21. Sjá nánar; 

John Vogter: Forvaltningsloven med kommentarer, bls. 125-128. 
30

 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 286. 
31

 Alþt. 1986-87, A-deild, bls. 942-944. 
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þeim skuldbindingum sem íslenska ríkið hafði undirgengist skv. EES-samningnum. Í nýju 

lögunum voru reglur um opinber innkaup gerðar skýrari og í þau færð efni áður gildandi 

reglugerða, hlutverk Ríkiskaupa var mótað og komið á fót sjálfstæðri kærunefnd í útboðs-

málum. Tilgangur laganna var í stuttu máli að tryggja jafnræði bjóðenda, stuðla að virkri 

samkeppni og hagkvæmni í opinberum rekstri.
32

 Gerðu lögin ráð fyrir því að sömu efnisreglur 

giltu á Íslandi og giltu á Evrópska efnahagssvæðinu, þó með einfaldari hætti. Ástæða 

setningar laga nr. 84/2007 um opinber innkaup var að innleiða þær breytingar sem urðu á 

tilskipunum EB og teknar voru upp í EES samninginn. Voru þær breytingar sem gerðar voru 

um innkaup opinberra aðila því fyrst og fremst komnar til vegna breytinga á regluverki EES.
33

  

 

3.2 Staða innkaupalaga gagnvart stjórnsýslulögum 

Eftir gildisstöku innkaupalaga árið 2001 skapaðist nokkur óvissa um það að hvaða marki 

stjórnsýslulög giltu um ákvarðanir og aðrar athafnir kaupenda þegar opinber innkaup færu 

fram. Sérstaklega þótti óvissan mikil um réttarreglur á sviði opinberra innkaupa þar sem 

ýmsar reglur sem voru sniðnar að framkvæmd innkaupa opinberra aðila og þeim hagsmunum 

sem þar voru í húfi, rækjust á við reglur stjórnsýslulaga um rannsóknarskyldu stjórnvalds, 

andmælarétt, leiðbeiningarskyldu og svo mætti áfram telja. Kom sá vafi aðallega til af tveimur 

álitum umboðsmanns Alþingis, UA 31. desember 2003 (3712/2003), Stjórnvaldsákvörðun og 

UA 8. júlí 2005 (4095/2004), Rammasamningur.
34

 

UA 31. desember 2003 (3712/2003), Stjórnvaldsákvörðun. 

A kvartaði yfir úrskurði kærunefndar útboðsmála þar sem kæru fyrirtækisins vegna ákvörðunar 

Ríkiskaupa um val á þátttakendum í lokuðu útboði vegna lögreglukerfa var vísað frá þar sem 

hún barst ekki innan kærufrests. Niðurstaða umboðsmanns var að ákvörðun Ríkiskaupa um að 

hafna A í umræddu forvali hefði verið stjórnvaldsákvörðun samkvæmt stjórnsýslulögum. Hefði 

Ríkiskaupum borið að leiðbeina A um heimild fyrirtækisins til að kæra ákvörðun stofnunarinnar 

til kærunefndar útboðsmála en ljóst var af tilkynningu hennar til A að það var ekki gert. 

UA 8. júlí 2005 (4095/2004), Rammasamningur. 

A ehf. kvartaði yfir úrskurði kærunefndar útboðsmála þar sem kæru fyrirtækisins vegna 

ákvörðunar Ríkiskaupa um val á tilboðum í rammasamningsútboði um einmenningstölvur, var 

vísað frá þar sem hún hefði borist utan kærufrests. Taldi umboðsmaður það leiða af þágildandi 

innkaupalögum að nefndin færi með stjórnsýsluvald á kærustigi og því yrði að ganga út frá að 

almennar reglur stjórnsýsluréttar, hvort sem þær væru skráðar eða óskráðar giltu um störf 

hennar nema annað yrði leitt af ákvæðum laga eða eðli þeirrar ákvörðunar sem kæra beindist að. 

Umboðsmaður taldi ekki ástæðu til að gera athugasemdir við afstöðu kærunefndar um að frestur 

hefði verið liðinn þegar kæra barst og að Ríkiskaupum hefði borið að leiðbeina A um þau atriði 

sem kæmu fram í stjórnsýslulögum. Enda hefði ákvörðun Ríkiskaupa ekki borið með sér 

ákvörðun um réttindi eða skyldu í merkingu stjórnsýslulaga, þótt slíkt hefði þó verið í samræmi 

                                                 
32

 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 4508-4509 og 4513-4515. 
33

 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1580-1582. 
34

 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1587-1588 og 1609-1610. 
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við vandaða stjórnsýsluhætti. Þar sem það lá fyrir að höfnun R á tilboði A félli utan gildissviðs 

stjórnsýslulaga, taldi umboðsmaður ekki hægt að fullyrða að ákvæði 28. gr. laganna hefði því 

sem slík gilt um kæru A til útboðsnefndar. Aftur á móti hefði kærunefnd útboðsmála verið rétt 

að taka afstöðu til þess hvort hún beitti þeirri heimild sem hún hefði á grundvelli óskráðrar 

meginreglu íslensks réttar, þ.e. að taka kæru til meðferðar að liðnum kærufresti ef atvik væru 

þannig að afsakanlegt væri að kæran bærist þegar fresti væri lokið eða að veigamiklar ástæður 

hefðu legið því að baki að gera slíkt. Hefði slíkur rökstuðningur haft þýðingu við mat A á því til 

hvaða ráðs hann hefði átt að taka í kjölfarið og taldi umboðsmaður úrskurð kærunefndarinnar 

haldinn annmarka að þessu leyti. Þá hefði kærunefndin borið að leysa efnislega úr beiðni A um 

aðgang að minnisblaði C á grundvelli 15.-17. gr. stjórnsýslulaga. Vísaði umboðsmaður þá til 

þess að kærunefnd útboðsmála væri sjálfri skylt að fylgja efnisreglum IV. kafla stjórnsýslulaga 

um andmælarétt og upplýsingarétt aðila máls. Í þessu samhengi yrði að hafa í huga að 

efnismeðferð kærumála hjá nefndinni kæmi að jafnaði til greina að máli lyktaði með úrskurði 

sem yrði talinn til stjórnvaldsákvörðunar í merkingu stjórnsýslulaga. Beindi umboðsmaður því 

til nefndarinnar að hún tæki mál A til endurskoðunar kæmi fram beiðni um slíkt. 

Með setningu núverandi innkaupalaga nr. 84/2007 átti að eyða þessari óvissu sbr. 103. gr. 

laganna þar sem fram kemur að ákvæði II. kafla stjórnsýslulaga um hæfi gildi um ákvarðanir 

sem séu teknar samkvæmt innkaupalögum, en að öðru leyti gildi stjórnsýslulög ekki. Í 

athugasemdum með frumvarpi því er varð að innkaupalögum nr. 84/2007, kemur fram að þar 

sem reglurnar í innkaupalögum væru tæmandi um réttindi fyrirtækja gagnvart kaupanda, þætti 

engin ástæða til að láta almenn stjórnsýslulög gilda um opinber innkaup. Önnur niðurstaða en 

þessi myndi leiða til óæskilegra tafa við opinber innkaup og ætti þetta frekar við þegar tekið 

hefði í gildi útboðstilskipunin sem hefði að geyma enn ítarlegri ákvæði en fyrri tilskipanir um 

innkaupaferli og réttarstöðu fyrirtækja gagnvart hinu opinbera. Með þessu átti að skýra 

réttarreglur á sviði opinberra innkaupa, en ekki skerða rétt fyrirtækja.
35

 

Stjórnsýslulög gilda ekki um opinber innkaup að öðru leyti en því sem fram kemur í 95. og 

103. gr. innkaupalaga. Aftur á móti þar sem ákvörðun um innkaup getur falið í sér ákvarðanir 

eða athafnir opinberra aðila eiga meginreglur stjórnsýsluréttarins við.
36

 

 

3.3 Tilskipanir EB-réttar og reglugerðir íslensks réttar 

Þegar Ísland varð þátttakandi í hinum innri markaði EB-réttar með innleiðingu EES-

samningsins, skuldbatt íslenska ríkið sig að þjóðarétti, til þess að taka upp í landsrétt tilteknar 

afleiddar gerðir EB-réttar.
37

 Afleiddur réttur EB eru t.d. ýmsar reglugerðir, tilskipanir eða 

ákvarðanir settar af stofnunum EB.
38

 Þessar reglur EB réttar hafa ýmist verið teknar upp í 

íslenskan rétt með lögum eða reglugerðum. 

                                                 
35

 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1587-1588. 
36

 Sjá; Handbók um opinber innkaup, bls. 15. 
37

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 31 og 40 og Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: 

Kaflar úr þjóðarétti, bls. 156-157. 
38

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 135-136. 
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Árið 2004 var samþykkt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2004/18/EB um 

samræmingu reglna um útboð og gerð opinberra verksamninga, vörusamninga og 

þjónustusamninga sem er grunnheimild EB-réttar um opinber innkaup.
39

 Útboðstilskipunin 

hefur verið tekin upp í XVI. viðauka EES-samningsins með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 68/2006 og var birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 44/2006.
40

 

Í útboðstilskipuninni er að finna meginreglur sem þrjár eldri útboðsstilskipanir innihéldu, 

reglur sem EB-dómstóllinn setti með fordæmum sínum og þeim reglum sem voru almennt 

viðurkenndar í reglum útboðsréttar Evrópusambandsins. Í fyrsta lagi voru gerðar auknar 

kröfur um gagnsæi í útboðstilskipuninni, þ.e. upplýsa þurfti um ákvörðunartöku og notkun 

þeirra sjónarmiða sem notuð eru til að meta hvort tilboðsgjafar væru hæfir. Í öðru lagi var 

gerð krafa um að upplýsa tilboðsgjafa hvernig hinn opinberi kaupandi myndi meta þá með 

hlutrænum hætti og hvaða sjónarmið væru notuð til að meta hvaða tilboðsgjafi fengi samning. 

Í þriðja lagi voru útfærð ný útboðsform, þ.e. samkeppnisviðræður, gagnvirkt innkaupakerfi og 

rafræn uppboð. Einnig voru útfærðar reglur um rafræn samskipti.
41

 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2004/17/EB um samræmingu reglna um innkaup 

stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu var tekin upp í XVI. 

viðauka EES-samningsins, með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2006.
42

 

Veitutilskipunin stendur við hlið útboðstilskipunarinnar og gildir um innkaup þeirra aðila sem 

nafn hennar ber með sér. Hún er frábrugðin útboðstilskipuninni að því leyti að hún tekur til 

innkaupa einkaaðila að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.
43

  

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 1874/2004/EB, fjallar um viðmiðunarfjárhæðir sem 

gilda í opinberum innkaupum, þ.e. hvort kaup séu útboðsskyld og hvar skuli boðið út. Með 

stoð í 78. gr. innkaupalaga hefur verið sett reglugerð nr. 807/2007 um viðmiðunarfjárhæðir 

vegna opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu og samkvæmt samningi WTO.
44

 

                                                 
39

 Hér eftir útboðstilskipunin.  
40

 Þess ber þó að gæta að réttaráhrif þessarar tilskipunar eru ekki nákvæmlega þau sömu hérlendis og innan EB, 

en þar hafa ákvæði tilskipunarinnar beina réttarverkan, en einstaklingar og lögaðilar innan EES-svæðisins geta 

aftur á móti ekki byggt beinan rétt á ákvæðum útboðstilskipunarinnar án þess að hún hafi verið leidd inn í 

landsrétt með réttum hætti. Sjá; Handbók um opinber innkaup, bls. 20-21. 
41

 Jesper Fabrius og René Offersen: EU´s udbudsregler í praksis, bls. 24 og Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1582-

1585. 
42

 Hér eftir veitutilskipunin. 
43

 Handbók um opinber innkaup, bls. 21. 
44

 Í reglugerð nr. 807/2007 um viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu og 

samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup, kemur fram að 

ríkisstofnanir og aðrir opinberir aðilar á þeirra vegum, skuli bjóða út innkaup á EES-svæðinu ef 

viðmiðunarfjárhæð nær kr. 11.690.000 vegna vöru- og þjónustukaupa og kr. 449.490.000 vegna 

verkframkvæmda. Sveitarfélög, stofnanir og aðilar á þeirra vegum skulu bjóða út verk ef viðmiðunarfjárhæð 

nær kr. 17.980.000 vegna vöru- og þjónustukaupa og kr. 449.490.000 vegna verkframkvæmda. 

Viðmiðunarfjárhæðir vegna kynningarauglýsingar á EES vegna kaupa sem þau áætla að gera á einu ári kr. 
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Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 1564/2005/EB um að taka upp stöðluð eyðublöð fyrir 

birtingu tilkynninga við opinber innkaup samkvæmt útboðs- og veitutilskipuninni hafa verið 

leiddar í íslenskan rétt með reglugerð nr. 1300/2007 um notkun staðlaðra eyðublaða við 

birtingu opinberra útboðsauglýsinga samkvæmt lögum um opinber innkaup, nr. 84/2007. Þar 

er kveðið á um að við gerð og birtingu tilkynninga og auglýsinga um opinber innkaup á EES-

svæðinu og samninga sbr. 78.-81. gr. innkaupalaga, skuli hafa hliðsjón af ákveðnum 

fyrirmyndum sem birtar eru sem viðauki með reglugerðinni. 

Efnahagsbandalagið hefur sett tvær eftirlitskipanir, tilskipun nr. 89/665/EBE um 

samræmingu laga og stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna á reglum um meðferð kæru vegna 

útboðs og gerðar opinberra vörukaupa- og verksamninga og tilskipun nr. 92/13/EBE um 

samræmingu laga og stjórnsýslufyrirmæla um beitingu á reglum bandalagsins um innkaup 

stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og fjarskipti. Tilskipanirnar eiga að 

tryggja fyrirtækjum skjót og virk réttarúrræði vegna brota sem hið opinbera kann að gera á 

reglum um opinber innkaup. Þau atriði sem koma fram í þessum tilskipunum, eiga þó að hluta 

undir almenna dómstóla, sérstaklega þegar fyrirtækjum eru dæmdar skaðabætur vegna brota. 

Tilskipun nr. 2007/66/EB breytti þessum tilskipunum og verður hún líklega tekin upp í EES-

samninginn og þá kannað hvort breyta þurfi innkaupalögum. Við gerð núgildandi 

innkaupalaga var í meginatriðum tekið tillit til þessarar nýju tilskipunar, einkum í 76. gr. 

innkaupalaga, þó gæti verið nauðsynlegt að breyta ákvæðum um kærunefnd útboðsmála.
45

 

Þær reglugerðir sem settar hafa verið með stoð í innkaupalögum eru reglugerð nr. 

807/2007 um viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu og 

samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup, reglugerð 

nr. 1300/2007 um notkun staðlaðra eyðublaða við birtingu opinberra útboðsauglýsinga 

samkvæmt lögum um opinber innkaup nr. 84/2007, reglugerð nr. 755/2007 um innkaup 

stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og fjarskipti og reglugerð nr. 411/2008 

um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um sameiginlegt innkaupaorðasafn vegna 

opinberra innkaupa. Reglugerð nr. 411/2008 kveður á um að við gerð og birtingu tilkynninga 

og auglýsinga um opinber innkaup og samninga sbr. 78.-81. gr. innkaupalaga skuli hafa 

hliðsjón af sameiginlegu innkaupaorðasafni fyrir opinber innkaup á EES-svæðinu. 

Allar byggja þessar reglugerðir á tilskipunum EB-réttar. Í þeim tilskipunum má finna 

margvíslegar vísbendingar um til hvaða sjónarmiða skal líta þegar unnið er á þessu réttarsviði. 

                                                                                                                                                         
63.870.000 fyrir vöru- og þjónustusamninga og kr. 449.490.000 fyrir verksamninga. Samkvæmt 2. gr. 

reglugerðarinnar eru viðmiðunarfjárhæðir vegna kostnaðarþátttöku opinberra aðila sbr. 13. gr. innkaupalaga, 

kr. 449.490.000 vegna verksamninga og kr. 17.980.000 vegna þjónustusamninga. 
45

 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1582-1583 og 1606-1607 og Handbók um opinber innkaup, bls. 21-22. 
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3.4 Samantekt 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir þróun reglna um opinber innkaup. Ljóst er að þróun 

þessara reglna hefur verið gríðarlega hröð undanfarin ár með tilkomu EES-samningsins. 

Íslensk stjórnvöld hafa í ríkari mæli gert sér grein fyrir að til þess að þau uppfylla 

skuldbindingar sínar skv. þjóðarétti, verði þau að kveða á með ítarlegum hætti um réttarstöðu 

þeirra aðila sem þau eigi í viðskiptum við. Þar sem íslensk lög um þetta efni byggja á 

tilskipunum EB, verður að hafa þær og túlkun EFTA- og EB-dómstólsins á þeim til hliðsjónar 

við skýringu innkaupalaga.  
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4 Gildissvið innkaupalaga 

4.1 Almennt 

Í þessum kafla verður fjallað um gildissvið innkaupalaga, þ.e. til hvaða aðila lögin ná og 

hvaða samningar falla undir gildissvið innkaupalaga sbr. 3.-13. gr. þeirra. Það er mikilvægt að 

átta sig á til hverra innkaupalög ná og til hvaða samninga þau taka, áður en farið er að vinna 

með þær meginreglur sem gilda um innkaup opinberra aðila.  

 

4.2 Hugtakið opinber aðili 

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. innkaupalaga, taka þau til ríkis, sveitarfélaga, stofnana þeirra og 

annarra opinberra aðila, sbr. 2. mgr. 3. gr. Lögin taka einnig til samtaka sem þessir aðilar, einn 

eða fleiri, kunna að hafa með sér. Ákvæðið lögfestir skilgreiningu 1. gr. 

útboðstilskipunarinnar á opinberum aðila og er það efnislega óbreytt frá eldri lögum, en þó 

með þeirri undantekningu að tekjur á grundvelli samnings sem gerður er við opinberan aðila, 

telst ekki lengur vera opinber fjármögnun.
46

 

Í 2. mgr. 3. gr. innkaupalaga segir að svo aðili teljist opinber, þurfi hann að uppfylla þrenns 

konar skilyrði. Í fyrsta lagi verður hann að geta borið réttindi og skyldur að lögum. Í öðru lagi 

að sérstaklega hafi verið til hans stofnað í því augnamiði að þjóna almannahagsmunum, enda 

reki hann ekki starfsemi sem jafnað verður til starfsemi einkaaðila, svo sem á sviði viðskipta 

eða iðnaðar. Í þriðja lagi skal síðan eitthvert eftirfarandi atriða eiga við um hann. a) Að 

starfsemi hans sé að mestu leyti rekin á kostnað ríkis eða sveitarfélaga, stofnana þeirra eða 

annarra opinberra aðila. Miðað skal við að opinber fjármögnun nemi meira en 50% af árlegum 

rekstrarkostnaði. b) Að hann lúti yfirstjórn ríkis eða sveitarfélaga, stofnana þeirra eða annarra 

opinberra aðila. c) Að hann lúti sérstakri stjórn sem ríki eða sveitarfélög, stofnanir þeirra eða 

aðrir opinberir aðilar skipa að meiri hluta.
47

 Auk þessa skulu allir þeir opinberu aðilar sem 

taldir eru upp í 1. viðbæti ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2006, teljast vera 

opinberir aðilar sbr. 3. mgr. 3. gr. innkaupalaga.
48

 Ber öllum þeim opinberu aðilum sem falla 

undir framangreinda umfjöllun, að haga innkaupum sínum til samræmis við innkaupalög.
49

 Ef 

                                                 
46

 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1589. 
47

 Hérna er vert að vekja athygli á því að nýju ríkisbankarnir eða fyrirtæki í þeirra eigu falla ekki undir skilgrein-

ingu innkaupalaga um opinberan aðila. Þar sem bankar og fyrirtæki í þeirra eigu reka starfsemi sem eru á sviði 

viðskipta eða iðnaðar falla þeir ekki undir gildissvið innkaupalaga, sbr. 3. gr. þeirra. Hafi bankarnir aftur á 

móti verið stofnaðar í því augnamiði að þjóna almannahagsmunum, falla þeir innan skilgreiningarinnar skv. 

fordæmum EB-dómstólsins, sjá kafla 4.2.2. Hérna má velta upp því sjónarmiði að það að bjarga innlánum 

almennings og reyna að koma á stöðugleika í bankakerfinu, hafi í raun verið aðgerð í þágu almannhagsmuna. 
48

 Þeir aðilar sem taldir eru þar upp eru Ríkiskaup, Framkvæmdasýsla ríkisins, Vegagerð ríkisins, Siglingastofn-

un og sveitarfélög. 
49

 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 4518. 
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aðili fellur ekki undir fyrrgreind skilyrði, þá telst hann ekki vera opinber aðili í skilningi 

innkaupalaga. Nauðsynlegt er að skoða nánar fyrrgreinda skilgreiningu. 

4.2.1 Réttindi og skyldur 

Svo að aðili teljist opinber, þarf hann í fyrsta lagi að geta átt skyldur og borið réttindi að 

lögum sbr. 2. mgr. 3. gr. innkaupalaga. Þetta er nauðsynlegt og ófrávíkjanlegt skilyrði við 

ákvörðun þess hvort aðili telst vera opinber eða ekki. Aðili sem aftur á móti telst ekki 

lögpersóna en er tengdur öðrum opinberum aðila telst alltaf falla undir innkaupalög, þá í 

gegnum þann opinbera aðila sem hefur yfir honum boðvald.
50

  

Það skiptir ekki máli hvert form hins opinbera aðila er að lögum eða hvort hann er eining 

eða deild innan annars opinbers aðila, útboðsreglurnar eiga alltaf við.
51

 EB-dómstóllinn hefur 

slegið því föstu í máli sínu, EBD, mál C-360/96, ECR 1998, bls. I-6821, Gemeente Arnhem.
52

 

4.2.2 Almannahagsmunir 

Svo að aðili teljist opinber þarf í öðru lagi að vera stofnað til hans í þeim tilgangi að þjóna 

almannahagsmunum sbr. 2. mgr. 3. gr. innkaupalaga. Með gagnályktun má segja að aðili sem 

hefur verið stofnaður í iðnaðar- eða í viðskiptalegu augnamiði, falli utan skilgreiningarinnar. 

Vega og meta verður í hvert sinn hvort þau sjónarmið eigi við eða ekki.
53

 

Í dómum EB-dómstólsins hefur verið lagt til grundvallar að ef til aðilans er stofnað í því 

skyni að þjóna almannahagsmunum, þá stundi hann starfsemi sem er sérkennandi fyrir hið 

opinbera. Ekki skipti í því tilliti með hvaða hætti var til hans stofnað, eða hvert form hans er. 

Þá skiptir ekki máli þótt aðeins hluti af starfsemi aðilans þjóni almannahagsmunum, en hann 

sé að öðru leyti rekinn í samkeppnisumhverfi. Þá ræður það heldur ekki úrslitum þótt 

sambærilegur rekstur kunni einnig að vera í höndum einkaaðila eða jafnað til starfsemi þeirra, 

sérstaklega ef rekstur viðkomandi stjórnast ekki af hefðbundnum sjónarmiðum 

viðskiptalífsins. Þessu hefur verið slegið föstu í dómum EB-dómstólsins, EBD, mál C-44/96, 

ECR 1998, bls. I-73, Mannesmann Angelenbau og EBD, mál C-360/96, ECR 1998, bls. I-

6821, Gemeente Arnhem. Í síðara málinu sló dómstóllinn því föstu að hið opinbera geti valið 

hvað teljist að þjóna almannahagsmunum. Var það þannig talið falla undir almannahagsmuni 

að fjarlægja sorp frá heimilum fólks.
54

 

 

                                                 
50

 Michael Steinicke og Lise Groesmeyjer: EU´s udbudsdirektiver med kommentarer, bls 282-284. Sjá einnig; 

Jesper Fabrius og René Offersen: EU´s udbudsregler í praksis, bls. 54-55. 
51

 Ruth Nielsen: Udbud af offentlige kontrakter, bls. 106. 
52

 Sjá reifun í kafla 4.2.2. 
53

 Michael Steinicke og Lise Groesmeyjer: EU´s udbudsdirektiver med kommentarer, bls. 267-268. 
54

 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 4519.  
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EBD, mál C-44/96, ECR 1998, bls. I-73, Mannesmann Angelenbau. 

Í málinu var litið á starfsemi austurrísku ríkisprentsmiðjunnar ÖS, sem starfsemi opinbers aðila. 

Litið var til þess að til prentsmiðjunnar var stofnað með það að markmiði að prenta gögn í þágu 

hins opinbera í Austurríki og að rekstur hennar stjórnaðist ekki af hefðbundnum sjónarmiðum 

viðskiptalífsins. ÖS væri sjálfstæð lögpersóna, en forstjóri hennar var skipaður af austurrískum 

stjórnvöldum og meirihluti fyrirtækisins var í eigu austurrískra yfirvalda. Ekki skipti máli þótt 

ÖS prentaði jafnframt gögn að miklu leyti í samkeppni við einkaaðila á austurríska markaðnum 

og jafna mætti starfsemi ÖS til einkaaðila að ákveðnu leyti. 

EBD, mál C-360/96, ECR 1998, bls. I-6821, Gemeente Arnhem. 

Fyrirtækinu BFI var ekki gefinn kostur á að fá að bjóða í verk sem fólst í að fjarlægja 

heimilisúrgang. Verkið hafði verið veitt fyrirtæki sem taldist vera opinbert, en það var í fullri 

eigu yfirvalda og til þess hafði verið stofnað að þjóna almannahagsmunum. Var það talið 

ólögmætt af dómstólnum að BFI fékk ekki að bjóða í verkið. 

EB-dómstóllinn hefur ennfremur talið í málum sínum, EBD, mál C-353/96, ECR 1998, bls. 

I-8565, Írska skógarráðið I og EBD, mál C-306/97, ECR 1998, bls. I-8761, Írska skógarráðið 

II að verndun skóga væri að þjóna almannahagsmunum, sömuleiðis stofnun fangelsis sbr. 

EBD, mál C-283/00, ECR 2003, bls. I-11697, SIEPSA og heimilisaðstoð og skólphreinsun, 

sbr. EBD, mál C-237/99, ECR 2001, bls. I-939, OPAC/HLM og EBD, mál C-470/99, ECR 

2002, bls. I-11617, Unversale-Bau. 

Við afmörkun á því hvort til aðila hafi verið stofnað í iðnaðar- eða í viðskiptalegu 

augnamiði, hefur EB-dómstóllinn ekki tekið afgerandi afstöðu. Sé litið til dóma hans frá 

árunum 2002 og 2003, hefur dómstóllinn beitt almennum mælikvarða á þetta álitaefni og 

virðist meta það hlutlægt í hvert sinn hvort til aðilans var stofnað í iðnaðar- eða viðskiptalegu 

sjónarmiði. Dómstóllinn hefur sérstaklega litið til þess hvort hann starfi á samkeppnismarkaði, 

hvort hann stundi starfsemi sína í samræmi við það sem almennt gerist á markaði, hvort hann 

eigi að skila hagnaði, hvort aðilinn beri sjálfur áhættuna af rekstrinum og mögulegu tapi sem 

hlýst af starfsemi hans og hvort hann sé fjármagnaður af hinu opinbera.
55

  

Ef aðili hins vegar starfar að fullu á sviði iðnaðar eða viðskipta og lýtur þar með 

hefðbundnum lögmálum markaðarins, þá telst hann falla utan gildissviðs innkaupalaga.
56

 Í 

úrskurði kærunefndar útboðsmála 4. nóvember 2003 (22/2003), Ísafoldarprentsmiðja taldist 

það t.d. vera óumdeilt að Landssími Íslands starfaði á samkeppnismarkaði og því ekki opinber 

aðili í skilningi innkaupalaga. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 4. nóvember 2003 (22/2003), Ísafoldarprentsmiðja. 

Í kærði Landssíma Íslands (L) fyrir brot á innkaupalögum, en Í krafðist þess að L yrði gert að 

bjóða út prentun símaskrárinnar og annan undirbúning að gerð hennar. Í taldi að L ræki 

starfsemi sem að jafnað yrði við starfsemi einkaaðila á sviði viðskipta, en útgáfa símskrár félli 

þó ekki undir þá starfsemi. Því mótmælti L og sagði fyrirtækið reka starfsemi á 
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samkeppnismarkaði sem jafnað yrði til starfsemi einkaaðila á sviði viðskipta og iðnaðar skv. 

þágildandi innkaupalögum. Kærunefndin taldi óumdeilt að L starfaði á samkeppnismarkaði og 

sá skilningur væri í samræmi við tilskipanir EFTA og var hann ekki talinn vera opinber aðili í 

skilningi 3. gr. þágildandi innkaupalaga. Var því ekki talið að skylda hvíldi á L til að bjóða út 

prentun símaskrárinnar. 

 

4.2.3 Er aðilinn háður opinberum aðila? 

Svo að aðili teljist opinber þarf hann í þriðja lagi að vera háður ríki, sveitarfélögum eða öðrum 

opinberum aðilum sbr. 2. mgr. 3. gr. innkaupalaga. Átt er við að starfsemi hans sé í fyrsta lagi 

skv. a-lið ákvæðisins, að mestu rekin á kostnað ríkis eða sveitarfélaga, stofnana þeirra eða 

annarra opinberra aðila. Í öðru lagi skv. b-lið er átt við að hann sé háður opinberum aðila, 

þegar hann lýtur yfirstjórn ríkis, sveitarfélaga, stofnana þeirra eða annarra opinberra aðila og í 

þriðja lagi skv. c-lið ef hann lýtur sérstakri stjórn sem ríki, sveitarfélög, stofnanir þeirra eða 

aðrir opinberir aðilar skipa að meirihluta. Nóg er að eitt af framangreindum þremur atriðum í 

a.-c. lið eigi við svo hann teljist háður opinberum aðila.
57

 Verður nú gerð nánari grein fyrir 

þessum skilyrðum hverju fyrir sig. 

 

4.2.3.1 Fjármögnun opinbers aðila 

Þegar opinber fjármögnun nemur meira en 50% af árlegum rekstrarkostnaði, telst aðili vera að 

mestu leyti rekinn á kostnaði ríkis, sveitarfélaga, stofnana þeirra eða annarra opinberra aðila í 

skilningi a-liðar 2. mgr. 3. gr. innkaupalaga. Þegar talað er um fjármögnun sem nemur meira 

en 50% af rekstrarkostnaði hvers fjárhagsárs, þá ber að skilja það bókstaflega þannig að 

fjárhæðin verður að vera meira en 50%.
58

 Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 6. desember 

2005 (33/2005), Sjúkrabifreiðar var talið að þar sem fjárframlög frá opinberum aðila næðu 

ekki 50% af árlegum rekstrarkostnaði, teldist Rauði kross Íslands ekki vera opinber aðili í 

skilningi innkaupalaga. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 6. desember 2005 (33/2005), Sjúkrabifreiðar. 

ÓG kærði þá ákvörðun Ríkiskaupa (R) að taka tilboði M í átta nýjar sjúkrabifreiðar í opnu 

útboði Ríkiskaupa. Deilt var um hvort Rauði kross Íslands teldist uppfylla skilyrðið um að þjóna 

almannahagsmunum. Í úrskurðinum kemur fram að framlög frá opinberum aðilum hafi numið 

um 30% af rekstrarkostnaði ársins 2004 vegna sjúkraflutninga, en samkvæmt ársreikningi höfðu 

14% af útgjöldum félagsins verið fjármögnuð með opinberu fé. Samkvæmt þessu taldi nefndin 

að félagið yrði ekki talið rekið að mestu leyti á kostnað hins opinbera. 
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Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 25. nóvember 2004 (28/2004), Sparkvellir var talið að 

starfsemi KSÍ væri ekki rekin að mestu leyti á kostnað opinberra aðila, þótt samtökin kynnu 

að einhverju leyti að hafa fengið styrki úr opinberum sjóðum. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 25. nóvember 2004 (28/2004), Sparkvellir. 

PÓ kærði útboð KSÍ á 40 gervigrasvöllum. Í málinu fjallaði kærunefndin um gildissvið 

innkaupalaga nr. 94/2001. Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. íþróttalaga nr. 64/1998, fór 

menntamálaráðherra með yfirumsjón íþróttamála að því leyti sem ríkið lét þau taka til sín. Í 

lögunum kom einnig fram að íþróttastarfsemi utan skóla byggðist á frjálsu framtaki landsmanna 

og KSÍ væri almennt félag sem starfaði að knattspyrnumálum á Íslandi. Félagið var eitt 

aðildarfélaga Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands sem var æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi 

í landinu. Starfsemi félagsins var ekki rekin að mestu leyti á kostnað ríkis eða sveitarfélaga, 

stofnanna þeirra eða annarra opinberra aðila. Þó KSÍ kynni í einhverjum mæli að hljóta styrki úr 

opinberum sjóðum, þá uppfylltu samtökin ekki ákvæði innkaupalaga. Var kærunni vísað frá. 

Það getur verið talin fjármögnun ef laun og annar kostnaðar eru greidd af opinberum 

aðilum sbr. dóm EB-dómstólsins í EBD, mál C-380/98, ECR 2000, bls. I-8035, University of 

Camebridge.
59

 

EBD, mál C-380/98, ECR 2000, bls. I-8035, University of Camebridge. 

Deilt var um að hve miklu leyti og hvort Camebridge háskóli væri rekinn á kostnað hins 

opinbera. Fékk dómstóllinn þríþætta spurningu, þ.e. hvort að styrkir til skólans frá hinu opinbera 

teldist vera fjármögnun, hve mikil fjármögnunin mætti vera og hvort allar greiðslur væru 

fjármögnun. Skólinn var fjármagnaður m.a. með styrkjum til rannsókna og skipti þá ekki máli 

að mati dómsins að þessir styrkir rynnu til starfsmanna hans eða væru ætlaðir til þess að hægt 

væri að kenna nemendum, það væri fjármögnun. Varðandi spurningu tvö, mat dómstóllinn það 

svo að ef greiðslurnar næmu helmingi rekstrarkostnaðar, teldist skólinn lúta lögum sem giltu um 

opinber innkaup. Hvað varðaði þriðju spurninguna, töldust greiðslur vegna ráðgjafarstarfsemi, 

rannsóknarverkefna fyrir stjórnvöld og önnur verkefni sem þau höfðu beina hagsmuni af ekki 

vera fjármögnun. Niðurstaða dómstólsins var sú að meta yrði það í upphafi hvers fjárhagsárs 

hvort háskólinn teldist vera rekinn á kostnað opinbers aðila með hliðsjón af þeim gögnum sem 

til staðar væru, sama hvort þau væru tímabundin eða áætlanir. 

Samkvæmt framangreindu verður að huga að eðli þeirra greiðslna sem inntar eru ef hendi 

þegar afstaða er tekin til fjármögnunar. Ef hið opinbera fær eitthvert framlag á móti 

greiðslunum, teljast þær vera viðskiptalegs eðlis en ekki fjármögnun. Ef greiðslurnar eru til að 

þjóna almannahagsmunum, þá telst það vera fjármögnun.
60

 Fjármögnun þarf ekki endilega að 

vera í formi peninga sem berast aðilanum sjálfum með beinum hætti, heldur getur hún einnig 

verið í formi styrkja til þriðja aðila sem svo sækir þjónustuna til viðkomandi aðila.
61

  

Í einhverjum tilvikum kann að vera að framkvæmd á vegum einkaaðila, sem greidd er af 

opinberum aðila, geti talist falla undir gildissvið innkaupalaga þegar kostnaðarþátttakan fer 

yfir 50% í einstökum hlutum sbr. 13. gr. innkaupalaga. Þegar um er að ræða verksamninga 
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sem t.d. taka til húsbygginga og mannvirkjagerðar á reglan við samkvæmt ákvæðinu þegar 

samningurinn er metinn á að lágmarki 6.242.000 evrur án virðisaukaskatts. Þegar um er að 

ræða þjónustusamninga á þessi regla við þegar samningarnir eru að lágmarki 249.000 evra án 

virðisaukaskatts. Þetta getur átt við í þeim tilvikum þegar um er að ræða framkvæmdir vegna 

sjúkrahúsa, skóla, háskóla og annarrar opinberrar stjórnsýslu, eða vegna íþrótta- og 

tómstundaiðkunar. Fyrrgreind regla gildir hins vegar ekki um kaup á vörum.  

 

4.2.3.2 Opinber aðili fer með yfirstjórn 

Samkvæmt b-lið 2. mgr. 3. gr. innkaupalaga getur aðili talist háður opinberum aðila þegar 

hann lýtur yfirstjórn ríkis, sveitarfélaga, stofnana þeirra eða annarra opinberra aðila. Í úrskurði 

kærunefndar útboðsmála 25. nóvember 2004 (28/2004), Sparkvellir var talið að KSÍ lyti ekki 

yfirstjórn opinberra aðila. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 25. nóvember 2004 (28/2004), Sparkvellir. 

PÓ kærði útboð KSÍ á 40 gervigrasvöllum, auðkenndir „sparkvellir – Gervigras“. Var talið að 

KSÍ væri almennt félag sem starfaði að knattspyrnumálum á Íslandi. Félagið var eitt 

aðildarfélaga Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands sem var æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi 

í landinu. Í úrskurðinum er tekið fram að KSÍ laut ekki yfirstjórn ráðuneytis eða annarra 

opinberra aðila, en íþróttalög nr. 64/1998 gerðu þvert á móti ráð fyrir verulegu sjálfstæði 

íþróttahreyfingarinnar þegar íþróttaiðkun í skóla sleppti að mati nefndarinnar. Var kærunni 

vísað frá. 

Mat á því hvort aðili lúti yfirstjórn ríkis, sveitarfélaga, stofnana þeirra eða annarra 

opinberra aðila, ætti ekki að valda neinum vandræðum. Til að mynda hefur EB-dómstóllinn 

fjallað um þetta álitaefni í EBD, mál C-237/99, ECR 2001, bls. I-939, OPAC/HLM og EBD, 

mál C-373/00, ECR 2003, bls. I-1931, Truley.
62

 

EBD, mál C-237/99, ECR 2001, bls. I-939, OPAC/HLM. 

Deilt var m.a. um hvort aðili sem stóð að byggingu félagshúsnæðis í Frakklandi, væri opinber 

eða ekki. Það olli ekki vafa um að fyrstu tvö skilyrði útboðstilskipunarinnar áttu við, þ.e. að 

aðilinn væri lögpersóna og taldist þjóna almannahagsmunum. Hins vegar olli það vafa hvort 

þriðja skilyrðið ætti við, þ.e. hvort aðilinn væri háður opinberum aðila með einhverjum hætti. 

Dómstóllinn taldi að opinber aðili hefði ekki einungis algera stjórn á aðilanum heldur stjórnaði 

hann einnig hvaða reglur hann setti sér. Að auki gat húsnæðismálaráðherra landsins fyrirskipað 

stofnuninni að grípa til ákveðinna aðgerða. Þess utan bar ráðuneytið endanlega ábyrgð á 

aðilanum, bæði hvað varðaði ákvarðanir og fjárhag. Var því talið að þriðja skilyrðið ætti við. 

EBD, mál C-373/00, ECR 2003, bls. I-1931, Truley. 

Í málinu var deilt um hvernig túlka ætti skilyrðið „að vera háður opinberum aðila“. Aðili 

málsins taldist vera háður opinberum aðila í skilningi útboðstilskipunarinnar þar sem opinber 

aðili hafði eftirlit með ársreikningi og uppgjöri. Auk þess þurfti aðilinn sem um ræddi að standa 

skil á þeim gögnum sem um ræddi til hins opinbera aðila, auk þess sem stjórnvaldið gerði úttekt 

á starfseminni. 
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Ef aðili er háður eftirliti hins opinbera eða þarf að standa honum skil gerða sinna og hið 

opinbera markar stefnu aðilans, telst hann háður honum. Samkvæmt þessu þurfa ekki að vera 

til staðar þau tengsl sem almennt gerast milli fyrirtækja og dótturfélags, eða hlutafélags og 

hluthafa sem hafa endanlegt úrskurðarvald um meiriháttar ákvarðanir fyrirtækisins. EB-

dómstóllinn krefst þess ekki að hinn opinberi aðili hafi jákvæð áhrif gagnvart aðilanum, þ.e. 

stjórnar hvernig aðilinn tekur ákvarðanir í einstökum málum, heldur er nægilegt að hann geti 

haft neikvæð áhrif með því að ógilda ákveðnar ákvarðanir eða geti beitt neitunarvaldi.
63

 

 

4.2.3.3 Opinber aðili skipar stjórn 

Ef aðili lýtur sérstakri stjórn þar sem a.m.k. helmingur stjórnarmanna eru skipaðar af ríki, 

sveitarfélögum, stofnunum þeirra eða öðrum opinberum aðilum skv. c-lið 2. mgr. 3. gr. 

innkaupalaga, telst hann vera háður opinberum aðila. Skipi opinberir aðilar helming 

stjórnarmanna hefur hið opinbera fengið umboðsmenn sína í stjórn til að gæta hagsmuna sinna 

og komið þannig með beinum hætti að stjórn aðilans eða félagsins. Þar með skapast sú hætta, 

að í innkaupum sínum muni aðilinn stjórnast af öðrum atriðum heldur en fjárhagslegum 

sjónarmiðum, s.s. atriðum sem varða hinn opinbera aðila. Ekki skiptir máli hvernig þessir 

stjórnarmenn eru valdir eða hvort það séu fleiri en eitt stjórnvald sem velur þá, þ.e. allir þeir 

sem skipaðir eru í stjórn eða eru tilnefndir af opinberum aðilum teljast með.
64

 

 

4.3 Aðilar sem falla undir veitutilskipunina 

Þeir opinberu aðilar sem falla undir veitutilskipunina, eru ekki gerðir útboðsskyldir umfram 

það sem leiðir af reglum EES-samningsins sbr. reglugerð nr. 755/2007 um innkaup stofnana 

sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og fjarskipti. Eingöngu tveir kaflar innkaupalaga 

gilda því um innkaup þessara aðila, þ.e. XIV. kafli um kærunefnd útboðsmála og XV. kafli 

um gildi samninga og skaðabætur.
65

 Um innkaup þessara aðila gildir því veitutilskipunin sem 

öðlast hefur gildi hér á landi sbr. reglugerð nr. 755/2007 og XIV. og XV. kafli innkaupalaga. 

Veitutilskipunin tekur til opinberra aðila, opinberra fyrirtækja sem stunda þá starfsemi sem 

fellur undir tilskipunina og starfsemi einkaaðila sem starfa á grundvelli sérleyfis eða 

einkaréttar sem eru veitt af stjórnvöldum. Samkvæmt veitutilskipuninni á að telja upp þá aðila 
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sem falla undir hana á listum, sem þó eru ekki tæmandi. Íslenskir aðilar sem falla undir 

gildssvið tilskipunarinnar eru taldir upp í XVI. viðauka EES-samningsins, 4.-13. viðbæti.
66

 

 

4.4 Sérreglur um sveitarfélög og tengda aðila 

Samkvæmt 2. mgr. 19. gr. innkaupalaga gildir 2. þáttur þeirra um innkaup undir 

viðmiðunarfjárhæðum EES, ekki um sveitarfélög, stofnanir þeirra, samtök og aðra aðila, sem 

að öllu jöfnu myndu teljast sem opinberir aðilar. Sveitarfélögum er hins vegar veitt svigrúm til 

að ákveða sjálf hvort þau undirgangist þær auknu skyldur um opinber innkaup sem felast í 2. 

þætti innkaupalaga og gilda um innkaup ríkis og ríkisstofnanna.
67

 

Þetta breytir þó engu um skyldu sveitarfélaganna til að virða grunngildi meginmáls EES-

samningsins sbr. lög nr. 2/1993. Í því felst að þeim ber að virða meginreglurnar um frjálsa för 

vara, þjónustu og vinnuafls og almenns banns við mismunun. Þá ber sveitarfélögunum að 

setja sér reglur um þessi innkaup sín, ef ekki er farið að ákvæðum 2. þáttar innkaupalaga. Ef 

sveitarfélögin ákveða að fylgja reglum innkaupalaga að eigin frumkvæði getur verið litið á að 

um bindandi yfirlýsingu hafi verið að ræða um að fylgja ákvæðum laganna út í hörgul,
 68

 sbr. 

úrskurð kærunefndar útboðsmála 11. október 2004 (30/2004), Skólaakstur. Í málinu var 

fjallað um útboð á skólaakstri. Þótt samningsfjárhæð samningsins hafi ekki náð 

lágmarksupphæð, bauð sveitarfélagið engu að síður verkið út á EES-svæðinu og því var ekki 

haldið fram í málinu að samningsfjárhæðin væru undir viðmiðunarfjárhæðum. Því var talið að 

álitaefnið ætti undir kærunefnd útboðsmála. 

Sveitarfélög lúta einnig öllum sömu grundvallarreglum um meðferð opinbers valds og 

önnur stjórnvöld. Fram kemur í áliti umboðsmanns Alþingis, UA 28. desember 2006 

(4478/2005) Námuréttindi, að þar sem sveitarfélögum væri veitt ákveðið sjálfstæði við 

ákvarðanatöku, væri jafnvel enn mikilvægara fyrir þau að temja sér vinnureglur og 

málsmeðferð í ólögfestum tilvikum sem tryggðu sem best að grundvallareglna 

stjórnsýsluréttar væri gætt, og þar af leiðandi útboðsréttar og innkaupalaga. Ekki væri 

óeðlilegt að sveitarfélög auglýstu opinberlega úthlutun ýmissa gæða sem eftirspurn er eftir og 

kann að hafa fjárhagslega þýðingu fyrir ýmsa aðila. Slíkt þyrfti ekki að fela í sér útboð, þótt 

skilmálar þyrftu auðvitað að vera ljósir. Taldi umboðsmaður að ef slíkri meginreglu væri ekki 
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fylgt væri hætt við að ekki yrði hægt að tryggja þeim aðilum sem sóttust eftir gæðunum jafna 

stöðu við aðgang að þeim eða sveitarfélaginu besta mögulega verð. Slíkt gengi þar með gegn 

sjónarmiðum um vandaða stjórnsýsluhætti. Það væri mikilvægt að tryggja jafnræði, og 

gagnsæi við útdeilingu gæða af hálfu hins opinbera, eins og margsinnis hefur komið fram.
69

 

Málefni sveitarfélaga eru á hendi samgönguráðuneytisins, sbr. 2. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

45/1998, sbr. 1. gr. laga nr. 167/2007. Velta má því fyrir sér hvort ráðuneytinu sé skylt að 

benda sveitarfélögum á að koma í veg fyrir að aðilum sé mismunað og benda þeim á að þau 

fylgi ekki reglum útboðs- eða stjórnsýsluréttar við útdeilingu takmarkaðra gæða, eða benda á 

að þau setji sér vinnureglur. Ekki er hægt að fullyrða um slíkt, en ljóst er þó að það væri í 

samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti, veitti ráðuneytið slíkar leiðbeiningar að eigin 

frumkvæði.
70

 

 

4.5 Samningar sem falla undir innkaupalög 

4.5.1 Almennt 

Samkvæmt skilgreiningu samningaréttarins byggist samningur á gagnkvæmum eða 

nátengdum viljayfirlýsingum milli tveggja eða fleiri aðila. Gert er að skilyrði að minnsta kosti 

önnur þeirra yfirlýsinga sem gefin er sé í formi loforðs en venjulega er hin yfirlýsingin einnig 

loforð um endurgjald fyrir þær hagsbætur sem felst í loforði gagnaðilans.
71

 

Það kemur fram í áliti umboðsmanns Alþingis, UA 31. desember 2003 (3712/2003), 

Stjórnvaldsákvörðun að ákvæði þágildandi laga um opinber innkaup gerðu ekki greinarmun á 

samningum eftir tegund þeirra. Því er rétt að álykta að reglur núgildandi innkaupalaga gildi 

jafnt um hvaða samningsgerð sem er, nema ákvæði laganna tiltaki annað og samningurinn er 

ekki undanskilinn gildissviði laganna.
72

 Því er nauðsynlegt að fjalla í þessari umfjöllun um þá 

samninga sem lögin ná til. 

Í 4.-12. gr. innkaupalaga er fjallað um til hvaða samninga lögin ná og hvaða samningar 

falli utan gildissviðs þeirra. Fyrst og fremst taka lögin til skriflegra samninga um fjárhagslegt 

endurgjald, sbr. 4. gr. innkaupalaga, sem opinber aðili í skilningi 3. gr. laganna gerir við eitt 

eða fleiri fyrirtæki sem hafa að markmiði framkvæmd verks, sölu vara eða veitingu þjónustu. 

Þannig taka innkaupalög aðeins til samninga um opinber innkaup og til öflunar einhvers 
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andlags fyrir fjárhagslegt endurgjald sem getur verið í öðru formi en peningum. Sala eigna 

hins opinbera fellur hins vegar utan opinberra innkaupa, sbr ákvörðun kærunefndar 

útboðsmála 21. desember 2004 (47/2004), Birnir. Í ákvörðuninni var talið að sala á skipi félli 

ekki undir lög um opinber innkaup, þar sem ekki var um að ræða verkkaup eða þjónustukaup. 

Útboðsskylda í skilningi útboðstilskipunarinnar og innkaupalaga tekur til skriflegra 

samninga sem opinber aðili gerir við utanaðkomandi aðila um öflun og afhendingar verks, 

vöru eða þjónustu. Í því felst að hið opinbera þarf að fylgja ákveðnum leikreglum, svo sem 

um auglýsingu útboðs á viðkomandi samningi og að ýta undir efnhagslega samkeppni og 

jafnræði meðal bjóðenda. Í íslenskum rétti hefur það verið talið að það ráðist eftir reglum hins 

almenna samningaréttar hvort gildandi samningur telst vera kominn á.
73

  

 

4.5.2 Innanhúsráðstöfun telst ekki samningur 

Samningur þarf að vera gagnkvæmur og veita samningsaðila réttindi eða leggja á hann 

skyldur svo hann falli undir gildissvið útboðstilskipunarinnar. Þetta skiptir máli þegar metið 

er hvort um er að ræða innanhússamninga eða hvort um er að ræða samningskaup.
74

 

Samkvæmt 4. gr. innkaupalaga, sem svarar til 2. mgr. 1. gr. útboðstilskipunarinnar, taka 

innkaupalög aðeins til samninga sem opinberir aðilar gera við fyrirtæki og samkvæmt því taka 

reglur laganna ekki til ráðstafana sem gerðar eru innanhúss, þ.e. ráðstafana sem opinber aðili 

gerir án afskipta utanaðkomandi aðila. Ákveði opinber aðili að framleiða þá vöru sem hann 

þarfnast eða framkvæma ákveðið verk fyrir sjálfan sig, þá er ekki um að ræða opinber 

innkaup í skilningi innkaupalaga. Samningar sem tveir sjálfstæðir aðilar gera, sem teljast vera 

opinberir, svo sem tvö sveitarfélög, myndu að jafnaði ekki vera undanskildir ákvæðum 

laganna, nema tengslin séu það náin að í raun sé um að ræða sama aðilann sbr. dóm EB-

dómstólsins, EBD, mál C-107/98, ECR 1999, bls. I-8121, Teckal. Einkum kæmu stofnanir 

ríkisins til greina sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 4. júní 2002 (9/2002), JÁ-verktakar. 

Ekki er um innanhússráðstöfun að ræða ef þriðji ótengdi aðilinn kemur að kaupunum með 

einhverjum hætti, þ.e. leggur eitthvað til þeirra. Hið opinbera hefur nokkurt svigrúm til þess 

að ákveða sjálft til hvaða ráðstafana það grípur innanhúss, en ekki liggur fyrir fastmótuð 

skilgreining á því hversu langt þetta svigrúm nær.
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EBD, mál C-107/98, ECR 1999, bls. I-8121, Teckal. 

Í málinu reyndi á samning um hitaforða og rekstur mannvirkja því tengdu milli ítalsks 

sveitarfélags og einkaaðila í eigu þess, sem síðan framseldi samninginn til annars fyrirtækis. 

Sveitarfélag gerði samninginn án þess að bjóða út verkið milli þeirra aðila sem önnuðust slíkan 

rekstur. EB-dómstóllinn lagði áherslu á að það væri regla að opinber innkaup féllu undir 

útboðstilskipunina, ef þau væru gerð milli staðbundinna yfirvalda við yfirvöld ólíks eðlis. 

Jafnframt vísað dómstóllinn til þess að ef aðilinn sem væri í eigu sveitarfélagsins, lyti ekki 

boðvaldi þess og væri lögpersóna með sjálfstætt eðli, ættu meginreglurnar við. 

Ef opinber aðili semur við annan aðila sem hann hefur boðvald yfir, þá getur verið um 

innanhússráðstöfun að ræða sbr. fyrrnefndan dóm EB-dómstólsins, EBD, mál C-107/98, ECR 

1999, bls. I-8121, Teckal. Aftur á móti ef opinber aðili vinnur verk sem er fjarlægt hlutverki 

hans, yrði hann væntanlega skyldugur til að bjóða út verkið eða innkaupin. Ef samningurinn 

væri á milli tveggja hliðsettra ríkisstofnana eða undirstofnana, þá gilda lög um opinber 

innkaup og því ekki um innanhússráðstöfun að ræða. Hvað varðar málamyndagerninga sem 

gerðir eru til að komast hjá reglum um opinber innkaup, eru þeir óheimilir sbr. dóm EB-

dómstólsins í EBD, mál C-29/04, ECR 2005, bls. I-9705, Mödling.
76

 Ekki er hægt að láta það 

líta þannig út skv. dómnum að opinber aðili sé að semja við sjálfan sig, ef hann er ekki að því 

í raun. 

EBD, mál C-29/04, ECR 2005, bls. I-9705, Mödling. 

Sveitarfélagið Mödling samdi við fyrirtæki um förgun úrgangs sem féll til úr bænum. Bærinn 

taldi sig geta gert slíkan samning þar sem það átti alla hluti í fyrirtækinu. Í raun var fyrirtækið í 

49% eigu einkaaðila og var að lögum aðskilið frá bænum. Þegar ritað var undir samninginn var 

látið líta svo út að bærinn færi með allt hlutafé fyrirtækisins til þess að komast hjá reglum 

útboðsréttar. Taldi dómstóllinn að um málamyndagerning hefði verið að ræða og óheimilt hefði 

verið að skipa málum með þessum hætti. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 4. júní 2002 (9/2002), JÁ-verktakar. 

Vegagerðin (V) notaði eigin brúarsmíðaflokka og tæki til að byggja nýja brú í Rangarvallasýslu 

og var áætlaður kostnaður alls verksins 90 milljónir. JÁ taldi að verkið hefði verið útboðsskylt 

enda hefði það verið yfir viðmiðunarfjárhæðum innkaupalaga. Óumdeilt var að V félli undir 

innkaupalög, en aftur á móti tækju lögin ekki til innri starfsemi kaupandans eða ráðstafana sem 

hann tæki sér fyrir hendur án afskipta utanaðkomandi aðila. Þegar um væri að ræða vafatilfelli, 

s.s. hvort samningur hafi verið gerður við sjálfstæðan þriðja aðila eða hvort um innanhúss-

ráðstöfun væri að ræða, yrði að líta til hlutverks og heimilda hinna opinberu aðila og þess hvort 

ráðstöfunin teldist eðlilegur þáttur í starfsemi þeirra. Það væri lögmætt hlutverk V að sinna 

brúargerð, sem féll undir vegagerð, þjónustu og viðhaldi vega skv. 5. gr. vegalaga nr. 45/1995. 

Ekkert hefði því verið óeðlilegt við að V hefði falið eigin vinnuflokkum að gera verkið. Taldi 

kærunefndin á grundvelli þess að ekki hefði verið um að ræða brot á innkaupalögum. 

Það gengur ekki gegn útboðstilskipuninni þegar hið opinbera ákveður að nota annan aðila 

til þess að sjá um útboðsgerð eða samninga fyrir sína hönd. Aftur á móti þarf sá aðili að fylgja 

ákvæðum útboðstilskipunarinnar og þar af leiðandi ákvæðum innkaupalaga. Sá aðili sem 
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opinber aðili fær til verksins er að aðhafast fyrir hönd hins opinbera og verður því að 

framfylgja þeim skyldum sem lagðar eru á hið opinbera samkvæmt lögum.
77

 

 

4.5.3 Verk-, vöru- og þjónustusamningar 

Í 4. gr. innkaupalaga kemur fram að til verksamninga teljist þeir samningar sem hafa að 

markmiði framkvæmd og hönnun á þeim verkum sem annars vegar greinir í I. viðauka 

útboðstilskipunarinnar og hins vegar verkum eða framkvæmd verks með hverskonar 

aðferðum sem eiga að svara til krafna sem verkkaupi hefur sett fram. Með verki getur verið átt 

við afrakstur mannvirkjagerðar eða verkfræðilegra aðferða sem geta þjónað efnahagslegu eða 

tæknilegu hlutverki. Ef samningur telst verksamningur í skilningi laganna, þá er engin ástæða 

til að kanna hvort í honum felist einnig kaup á þjónustu. Sé verkþáttur samnings óverulegur 

eða tilviljunarkenndur, þá telst hann ekki vera verksamningur samkvæmt reglum EB-réttar, 

sbr. dóm EB-dómstólsins EBD, mál C-331/92, ECR 1994, bls. I-1329, Gestion Hotelera 

International. 

Verk getur verið niðurrif eða bygging mannvirkis og húsa, gerð vega og annarra 

sambærilegra verka. Verksamningur á að ná yfir alla þá þætti sem þarf til að mannvirki verði 

tekið í notkun. Hvað telst vera verk er skilgreint með víðtækum hætti í lögunum og ber að 

hafa það í huga þegar metið er hvort samningur telst vera verksamningur eða ekki.
78

 Hönnun 

og ráðgjöf við verk eitt og sér telst ekki til verksamnings, heldur þjónustusamnings. Hönnun 

og ráðgjöf getur þó verið hluti af verksamningi ef meginmarkmið hans er framkvæmd verks. 

Ef verk er meginmarkmiðið, þá falla einnig kaup á lausafé undir verksamninginn. Ef verki er 

skipt í áfanga, er litið á það sem eina heild. Verksamningar eru taldir ganga framar 

vörusamningum og þá telst sérleyfissamningur um verk ekki vera verksamningur.
79

 

Vörusamningar teljast aðrir samningar en verksamningar sbr. 3. mgr. 4. gr. innkaupalaga. 

Vörusamningar hafa að markmiði kaup, leigu eða fjármögnunarleigu með eða án kaupréttar á 

vörum. Einnig telst samningur sem felur í sér ísetningu eða uppsetningu á vörum til þess að 

gera hana nothæfa vera vörusamningur. Með hliðsjón af dómaframkvæmd EB-dómstólsins, 

má ætla að undir vöru falli hverskonar framleiðsla sem metin verður til fjár.
80

 Samningar ná 

oft á tíðum til bæði verka og vöru og þá getur verið erfitt að ákveða undir hvora 

samningstegund slíkur samningur fellur. Við þær aðstæður verður að líta til markmiðs 
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samningsins. Sem dæmi má nefna að ef markmiðið er að festa kaup á bifreið myndi slíkur 

samningur teljast vörusamningur þótt það felist í samninginum að útbúa bílinn þannig að hann 

sé nothæfur. Aftur á móti ef varan rennur saman við hlut sem búinn er til með verkaðferðum, 

þá teljast kaupin hluti af verksamningi.
81

  

Samkvæmt 4. mgr. 4. gr. innkaupalaga eru þjónustusamningar samningar sem ekki eru 

verk- eða vörusamningar og hafa að markmiði að veita þá þjónustu sem tilgreind er í II. 

viðauka útboðstilskipunarinnar. Sú regla gildir að ef samningur nær bæði til kaupa á vörum og 

þjónustu og ef þjónustuþáttur hans nemur hærri fjárhæð en vöruþátturinn, þá teljist hann 

þjónustusamningur. Falli samningurinn hins vegar undir skilgreiningu verksamnings, þá er 

hann verksamningur þótt í honum felist þjónustu- eða vöruþáttur.  

Þjónustusamningar eru samkvæmt framangreindu skilgreindir með neikvæðum hætti sem 

er í samræmi við 2. mgr. 1. gr. útboðstilskipunarinnar. Ef samningur sem opinber aðili gerir er 

ekki verk- eða vörusamningur, þá er um að ræða þjónustusamning sem fellur undir 

innkaupalög hafi hann ekki verið undanskilinn þeim. Hin nýja útboðsstilskipun afmarkar hins 

vegar með jákvæðum hætti ákveðna þjónustusamninga, en í viðauka II er talin upp ákveðin 

þjónusta sem fellur undir þetta form samninga. Ljóst er að sá listi er ekki tæmandi.
82

 

 

4.5.4 Samningar á sviði varnarmála 

Samkvæmt 5. gr. innkaupalaga gilda lögin um samninga á sviði varnarmála skv. 123. gr. EES-

samningsins, ef ekki er kveðið á um annað í lögum. Í 123 gr. EES-samningsins, er tekið fram 

að ekkert í samningnum skuli hindra samningsaðila til að gera ráðstafanir sem hann í fyrsta 

lagi telur nauðsynlegar til að girða fyrir uppljóstrun upplýsinga vegna öryggishagsmuna. Í 

öðru lagi að gera ráðstafanir sem snerta framleiðslu á vopnum eða viðskipti með þau og í 

þriðja lagi að gera ráðstafanir vegna eigin öryggis þegar alvarlegar innanlandserjur ógni 

lögum og reglu, stríð geisa, alvarleg spenna ríkir í alþjóðamálum sem getur leitt til styrjaldar 

eða uppfylla skyldur sem samningsaðili hefur tekið á sig til að gæta friðar og alþjóðaöryggis. 

Greinin er undantekningarákvæði sem skal skýra þröngt en af því leiðir að í hvert sinn verður 

að meta hvort greinin réttlæti frávik frá almennum reglum sem gilda um opinber innkaup.
83
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4.6 Samningar sem falla utan innkaupalaga 

Í 6.-12. gr. innkaupalaga er fjallað um hvaða samningar falli utan innkaupalaga. Þessar 

undantekningar skal túlka þröngt og er slík skýring í samræmi við fordæmi EB-dómstólsins.
84

 

Hér ná nefna dóm EB-dómstólsins EBD, mál C-3/88, ECR 1989, bls. 4035, Úrvinnsla gagna. 

Verður í köflum 4.7.1 til 4.7.7 gerð grein fyrir þeim samningum sem falla utan innkaupalaga. 

 

4.6.1 Samningar sérstaklega undanskildir innkaupalögum 

Í 6. gr. innkaupalaga er fjallað um þá samninga sem sérstaklega eru undanskildir lögunum og 

svarar greinin efnislega til 16. gr. útboðstilskipunarinnar. Þessi grein innkaupalaga skilgreinir 

nákvæmlega hverskonar fjármálaþjónusta er undanskilin lögunum og skal því túlka hana með 

þröngum hætti.
85

 

Innkaupalög gilda ekki um þjónustusamninga sem varða kaup eða leigu, gegn hverskonar 

fjárhagslegu endurgjaldi á jörð, byggingum sem þegar hafa verið reistar og öðrum fasteignum 

eða réttindum yfir þeim sbr. a-lið 6. gr. laganna. Þó falla undir gildissvið laganna samningar 

um fjármálaþjónustu sem gerðir eru fyrir, eftir eða samhliða samningum um kaup eða leigu á 

fasteign. Samkvæmt b-lið 6. gr. eru kaup, þróun og framleiðsla á dagskrárefni fyrir útvarp og 

sjónvarp eða samningar um útsendingartíma undanskildir lögunum. Undir lögin falla ekki 

gerðardómar og sáttameðferðir sbr. c-liður ákvæðsins, né heldur fjármálaþjónusta í tengslum 

við útgáfu, sölu, kaup eða aðilaskipti að verðbréfum eða öðrum sambærilegum gögnum og 

þjónustu seðlabanka sbr. d-lið. Samkvæmt e-lið 6. gr. þá falla vinnusamningar ekki undir 

lögin og í f-lið eru undanskyldar rannsóknir og þróun þjónustu, að frátöldum samningum þar 

sem kaupendur bera allan kostnað af þjónustunni og hafa einkarétt á að njóta góðs af 

árangrinum í starfsemi sinni. Tekið er fram að ráðherra geti með reglugerð ákveðið að 

ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki hagi innkaupum sínum samkvæmt lögunum sem annars væri 

undanskilin gildissviði þeirra, einnig við gerð þjónustusamninga.  

 

4.6.2 Samningar veitustofnana og samningar á sviði fjarskipta 

Samkvæmt 7. gr. innkaupalaga taka lögin ekki til samninga sem eru undanþegnir tilskipun nr. 

2004/17/EB um samræmingu reglna um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, 

flutninga og póstþjónustu, sbr. 3.-7. gr. þeirrar tilskipunar eins og hún hefur verið tekin upp í 

EES-samninginn. Reglugerð nr. 755/2007 um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, 
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orkuveitu, flutninga og fjarskipti innleiðir veitutilskipunina í íslensk lög og skulu þeir aðilar 

sem falla undir ákvæði hennar haga innkaupum sínum í samræmi við hana. Þó er gerð sú 

undantekning að ákvæði innkaupalaga í XIV. kafla sem fjalla um kærunefnd útboðsmála og 

ákvæði XV. kafla sem fjalla um gildi samninga og skaðabóta, gilda um þá samninga sem 

reglugerðin tekur til sbr. 2. mgr. 7. gr. innkaupalaga. 

Samkvæmt 8. gr. innkaupalaga, taka lögin ekki til samninga sem hafa það að markmiði að 

stofna til eða reka almennt fjárskiptanet, eða sjá fyrir einni eða fleiri fjarskiptaþjónustu.
86

 

 

4.6.3 Samningar sem eru leynilegir og krefjast öryggisráðstafana 

Í 9. gr. innkaupalaga sem svarar til 14. gr. útboðstilskipunarinnar, kemur fram að lögin taki 

ekki til samninga sem lýst er sem leynilegum og krefjist öryggisráðstafana sem beita verði við 

framkvæmd þeirra í samræmi við gildandi lög og stjórnvaldsfyrirmæli eða ef 

grundvallarhagsmunir ríkisins krefjast þess. Gerð er krafa um að ávallt skuli sýna fram á að 

ekki sé unnt að tryggja þá hagsmuni sem kunni að vera í húfi innan reglna innkaupalaga 

samkvæmt almennum reglum. Þess ber að geta, að þrátt fyrir þetta ákvæði þá falla innkaup á 

sviði varnarmála almennt undir innkaupalög sbr. 5. gr. þeirra.
87

 

Ákvæðið inniheldur þrjár aðgreindar undantekningarreglur sem heimilt er að beita svo 

innkaupalög nái ekki til samningsins. Í fyrsta lagi að samningurinn verði að vera gerður með 

leynd, t.d. í þeim tilfellum þar sem ekki er beinlínis um að ræða eiginlega 

hergagnaframleiðslu, heldur framleiðslu á teppum og tjöldum í hernaðartilgangi og 

framleiðslan og afhendinging geti upplýst um staðsetningu hers. Þá kann samningsaðili að 

vilja halda samningnum leyndum í viðskiptalegu sjónarmiði, s.s. vegna vöruþróunar. Hér er 

hinu opinbera veitt ákveðið svigrúm til mats, en það er þó ekki ótakmarkað og líklega myndu 

sömu sjónarmið eiga hér við og eiga við um samninga sem þarfnast sérstakra 

öryggisráðstafana.
88

 Í öðru lagi er hægt að beita undantekningunni um samninga sem þarfnast 

sérstakra öryggisráðstafana vegna lagafyrirmæla. Hér gæti verið um að ræða samninga sem 

innihalda upplýsingar um það hvernig á að uppræta glæpi eða berjast gegn hryðjuverkum. Í 

dómi EB-dómstólsins, EBD, mál C-324/93, ECR 1995, bls. I-563, Secretary of State var talið 

að ekki væri hægt að beita þessari undantekningu um fyrirtæki sem var dreifingaraðili lyfja. 

Talið var að hið opinbera gæti einfaldlega sett verklagsreglur sem kvæðu á um lágmarks 

öryggi til að ná fram því markmiði sem stefnt var að. Á hinn bóginn gerði dómstóllinn ekki 
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jafn miklar kröfur í dómi sínum í EBD, mál C-252/01, ECR 2003, bls. I-11859, Strandgæsla 

en þar var deilt um hvort samningur Belgíu um eftirlit með strandlengju félli undir þetta 

ákvæði.
89

 Í þriðja lagi gilda innkaupalög ekki ef að grundvallarhagsmunir ríkisins krefjast 

þess að viðkomandi samningur sé undanskilin. Þessi undantekning gæti átt við í þeim 

tilfellum þegar hagsmunir ríksisins krefðust þess að ákveðin vara yrði keypt af framleiðanda 

innanlands og hefði þýðingu fyrir landvarnir ríkisins. Einnig gæti hún átt við þegar vernda 

þarf framleiðsluleyndarmál fyrir erlendum aðilum.
90

 

 

4.6.4 Samningar á grundvelli milliríkjasamninga 

Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. innkaupalaga eru í fyrsta lagi samningar sem lúta að öðrum reglum 

um opinber innkaup og gerðir eru á grundvelli milliríkjasamninga Íslands við ríki utan EES 

eða aðildarríkis stofnsamnings EFTA um kaup á vörum eða verkum til sameiginlegra 

framkvæmda eða hagnýtingar verka ríkjanna eða kaup á þjónustu sem ætluð er til 

sameiginlegra hagnýtingar áætlunar, undanskildir lögunum. Lögin setja það skilyrði að slíkur 

samningur sé tilkynntur Eftirlitsstofnun EFTA. Í öðru lagi taka lögin ekki til samninga sem 

eru gerðir á grundvelli milliríkjasamninga um setu herliðs þegar í hlut eiga fyrirtæki með 

staðfestu á EES-svæðinu, eða í öðrum ríkjum, skv. 2. mgr. 10. gr. Í þriðja lagi gilda lögin ekki 

um samninga sem gerðir eru samkvæmt sérstökum reglum alþjóðlegra stofnana um innkaup 

skv. 3. mgr. 10. gr. Greinin er í samræmi við 15. gr. útboðstilskipunarinnar. 

Athuga skal að 10. gr. innkaupalaga er undantekningarákvæði um það hvaða samningar 

falla utan laganna og skal því túlka hana þröngt eins og önnur undantekningarákvæði laganna. 

Auk þess verður hið opinbera að geta sannað að þetta undantekningarákvæði eigi við. Þá er 

mikilvægt að til séu aðrar reglur eða önnur lög um innkaupin svo þessi þrjú 

undantekningartilvik komi til greina. Varðandi fyrstu undantekninguna geta samningar milli 

ríkja Evrópusambandsins komið þar til greina. Hvað varðar samninga sem gerðir eru á 

grundvelli annarrar undantekningarinnar má benda á að samningar við NATO falla þar undir. 

Hvað varðar þriðju undantekninguna þá geta t.d. samningar við Alþjóðabankann fallið þar 

undir og samningar gerðir á grundvelli WTO samningsins.
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4.6.5 Sérleyfissamningar um þjónustu og verk 

Samkvæmt 11. gr. innkaupalaga sem er sambærileg 17. gr. útboðstilskipunarinnar eru 

sérleyfissamningar um þjónustu undanskildir þeim. Þó verða slíkir samningar að uppfylla 

skilyrði 14. gr. laganna, sem kveður á um jafnræði fyrirtækja og gagnsæi. Það er því ljóst að 

ef um sérleyfissamning um þjónustu er að ræða gildir sú grunnregla að mismunun er 

óheimil.
92

 Í 22. lið 2. gr. innkaupalaga er sérleyfissamningur um þjónustu skilgreindur sem 

þjónustusamningur þar sem endurgjald fyrir þjónustu felst annaðhvort eingöngu í rétti til að 

nýta sér þjónustuna eða í rétti til að nýta sér þjónustuna ásamt fjárgreiðslu frá kaupanda. 

Lögin taka ekki til sérleyfissamninga um verk sbr. 19. gr. innkaupalaga séu þeir undir 

viðmiðunarfjárhæðum EES, skv. 78. gr. innkaupalaga. Samkvæmt orðskýringu 21. liðar 2. gr. 

laganna er sérleyfissamningur um verk, verksamningur þar sem endurgjald fyrir verk felst 

annaðhvort eingöngu í rétti til að nýta sér verkið eða í rétti til að nýta sér verkið ásamt 

fjárgreiðslu frá kaupanda. Dæmi um sérleyfissamning um verk væri t.d. jarðgöng sem 

einkaaðili gerir fyrir hið opinbera þar sem greiðslan fyrir verkið felst í heimild til gjaldtöku af 

notendum gagnanna við ákvörðun þess. Hvort samningur telst vera sérleyfissamningur eða 

verksamningur er litið til þess hvort réttur viðkomandi verktaka til nýtingar felur í sér ábyrgð 

og áhættu hans á fjárhagslegum og tæknilegum þáttum verksins. Ef kaupandi ber endanlega 

ábyrgð á greiðslu framkvæmdarinnar teldist samningurinn ekki vera sérleyfissamningur þar 

sem sérleyfið felur í sér yfirfærslu tæknilegrar, fjárhagslegrar og stjórnunarlegrar áhættu 

verksins. Ef fjárhagsleg áhætta verktakans af verkinu er engin, þá er ekki hægt að líta á 

samninginn sem sérleyfissamning. Aftur á móti getur falist í sérleyfissamningi að verktakinn 

taki við greiðslum frá opinberum aðila, auk þess að öðlast rétt til að vinna verkið, en þá tekur 

hinn opinberi aðili þátt í kostnaði til að viðhalda sérleyfinu í þeim tilgangi að halda verði niðri 

fyrir notendur. Slíkt breytir ekki eðli samningsins svo lengi sem fjárhæðin nær ekki nema til 

hluta kostnaðar og rekstrar verksins.
93

 

 

4.6.6 Samningar á grundvelli einkaréttar 

Samkvæmt 12. gr. innkaupalaga taka lögin ekki til þjónustusamninga sem gerðir eru við aðila 

eða félög aðila sem sjálfir teljast kaupendur á grundvelli einkaréttar sem þeir njóta samkvæmt 

lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum. Skilyrðið er þó skv. greininni að þessi einkarétttur sé í 

samræmi við reglur EES-samningsins. Ákvæðið svarar til 18. gr útboðstilskipunarinnar og er 

skyld reglunni um samninga innanhúss en þó víðtækari. Taka verður skýrt fram að þessi regla 
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á aðeins við um þjónustusamninga og þá verða þau fyrirtæki sem keypt er frá sjálf að lúta 

reglum innkaupalaga svo heimilt sé að víkja frá þeim.
94

  

Hvílir sönnunarbyrðin fyrir því að þessi regla eigi við á kaupandanum. Þessi regla hefur 

mikla þýðingu fyrir kaupandann þar sem hún gefur honum möguleika á að ráðstafa verkefnum 

án þess að þurfa að fara í útboð. Þetta er einnig mikilvægt fyrir hið opinbera þegar það vill að 

ákveðin þjónusta verði áfram innan þess. Þessi undantekning á aðeins við um kaupanda sem 

vill koma á fót þjónustusamningi á grundvelli 12. gr., að hann sé sjálfur opinber aðili og 

einnig verður gerningurinn að vera í samræmi við lög og reglur. Þar sem þetta er 

undantekningarregla ber að túlka hana með þröngum hætti en þó skal það ekki túlkað með 

þröngum hætti hvaða aðilar falla undir regluna.
95

 Með þessari reglu er skapaður grundvöllur 

fyrir því að opinberir aðilar geti þjónustað hvorn annan án þess að útboð þurfi að fara fram.
96

 

 

4.6.7 Rammasamningar 

Í 2. gr. innkaupalaga er rammasamningur skilgreindur þannig að um sé að ræða samning við 

einn eða fleiri bjóðendur þar sem magn og umfang samnings er að meira eða minna leyti 

ótilgreint en kaupendur, einn eða fleiri, skuldbinda sig til að kaupa af þeim þá vöru, þjónustu 

eða verk sem samningur kveður á um. Rammasamningur er ekki samningur um innkaup í 

skilningi innkaupalaga en hann felur í sér nánari skilmála fyrir einstökum samningum sem 

gera á við einn eða fleiri kaupendur á tilteknu tímabili.
97

 

 

4.7 Samantekt 

Í kafla 4 hefur verið gerð grein fyrir hugtakinu opinber aðili og þeim samningum sem taldir 

eru falla undir innkaupalög. Flestir sem hafa með höndum opinbert vald eða eru háðir 

opinberum aðilum falla undir gildissvið laganna þ.e. ef þeir geta borið réttindi og skyldur að 

lögum og að sérstaklega hafi verið til þeirra stofnað í því augnamiði að þjóna 

almannahagsmunum, enda verði starfssemi þeirra ekki jafnað til starfssemi einkaaðila á sviði 

viðskipta eða iðnaðar og að þeir teljist háðir opinberum aðilum. Þó geta í 

undantekningartilvikum, aðilar sem skilgreindir eru sem opinberir aðilar í skilningi 

innkaupalaga fallið utan þeirra en þær undantekningar skal þá skýra með þröngum hætti. 

Innkaupalög eru allítarleg og nákvæm um þær gerðir samninga sem undir þau falla. Svo 

lögin nái markmiðum sínum sem koma fram í 1. gr. þeirra verða því sem flestir samningar 
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sem opinber aðili gerir að falla undir gildissvið laganna. Sá skilningur er í samræmi við þau 

þröngu undantekningarákvæði sem koma fram í innkaupalögum. Sem dæmi má nefna að 

samningar geta fallið utan laganna á grundvelli öryggishagsmuna ríkis eða vegna 

ríkisleyndarmála. Undantekningin verður ávallt að vera málefnaleg og miklir hagsmunir verða 

að krefjast þess að samningarnir séu undanþegnir lögunum. Þrátt fyrir þetta eru þessir 

samningar ekki að öllu leyti undanskildir lögunum en engu að síður verður opinber aðili við 

gerð allra samninga að virða meginreglurnar um jafnræði og gegnsæi eins og þær birtast í 

lögunum. Verður nú gerð nánari grein fyrir þessum reglum í kafla 5. 
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5  Meginreglur innkaupalaga og stjórnsýsluréttar 

5.1 Almennt 

Af dómum Hæstaréttar, álitum umboðsmanns Alþingis og kenningum fræðimanna má ráða að 

ákveðnar meginreglur stjórnsýsluréttar virðast almennt vera taldar gilda um alla samninga 

sem stjórnvöld gera.
98

 Í íslenskum stjórnsýslurétti hafa á löngum tíma mótast meginreglur sem 

m.a. koma fram í stjórnsýslulögum og byggja á meginreglunni um góða stjórnsýsluhætti en sú 

regla kemur þó hvergi fram í lögum. Til meginreglna stjórnsýsluréttarins teljast t.d. jafnræðis-

reglan, meðalhófsreglan, meginreglan um leiðbeiningarskyldu stjórnvalds, málshraðareglan, 

rannsóknarreglan og andmælareglan,
99

 ásamt reglum er lúta að upplýsingarétti og birtingu 

fyrirmæla,
100

 auk þeirrar reglu að ákvarðanir verða að vera skýrar og afdráttarlausar. Þótt 

þessar reglur hafi mótast á löngum tíma hefur þróun þeirra verið ör á síðari tímum.
101

 

Tengsl eru á milli góðra stjórnsýsluhátta og þess hvernig þeim reglum sem gilda í 

viðkomandi réttarkerfi er framfylgt. Það er viðtekin skoðun að hugtakið góðir 

stjórnsýsluhættir í víðum skilningi skuli nota við að skýra og styðja við ríkjandi réttarkerfi. 

Þannig á ávallt að hafa sjónarmið um góða stjórnsýsluhætti til hliðsjónar þegar unnið er í 

umhverfi nútíma stjórnsýslu. Í EB-rétti hafa sjónarmið góðra stjórnsýsluhátta átt æ meira upp 

á pallborðið á síðari tímum en leitast hefur verið við að lögfesta þau sjónarmið sem eiga við 

um þessa meginreglu. Reglan veitir þó ekki skýr svör um það hver réttindi borgaranna skuli 

vera skv. henni. Því koma til sögunnar aðrar meginreglur stjórnsýsluréttarins sem útfæra 

nánar sjónarmið um góða stjórnsýsluhætti. Þannig nær meginreglan um góða stjórnsýsluhætti 

til annarra meginreglna sem innihalda þau sjónarmið sem reglan býr yfir.
102

 

Góðir stjórnsýsluhættir eiga að sjálfsögðu við um framkvæmd þeirra atriða sem koma fram 

í innkaupalögum. Sem dæmi segir í athugasemdum við frumvarpi það er varð að 

innkaupalögum, að það væri í samræmi við góða stjórnsýsluhætti að halda sérstaka 

fundargerð um alla fundi við framkvæmd samkeppnisviðræðna. Það ættu að koma fram 

upplýsingar um hverjir sætu fundi, efni funda og hvaða gögn og upplýsingar væru lögð fyrir 

fundarmenn. Ef vanrækt væri að halda slíka fundargerð, gæti það haft þær afleiðingar að 

sönnunarstaða opinbers aðila yrði erfið ef lögmæti framkvæmdar viðkomandi 

samkeppnisviðræðna yrði dregin í efa.
103
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Í EB-rétti hafa einnig þróast ákveðnar meginreglur sem ætíð gilda um umsvif hins opinbera 

og eru sprottnar úr umhverfi stjórnsýsluréttarins. Tilgangur þeirra er að veita borgurunum 

ákveðna réttarvernd gegn opinberum aðilum sem og að skapa einsleitni á þessu sviði í EB-

rétti.
104

 Í útboðstilskipuninni má finna fjölmargar almennar efnisreglur sem síðan eru 

endanlega fastmótaðar og túlkaðar af EB-dómstólnum sem leggur í flestum tilvikum til 

grundvallar sjálfstæða túlkun á reglum tilskipunarinnar. Dómar EB-dómstólsins eru bindandi 

fyrir aðildarríki EB og þar með fær túlkun hans á reglum tilskipananna bein áhrif í 

samningsríkjum EB. Það getur þó verið mismunandi hvernig túlkun dómstóllinn beitir. Fer 

það eftir efni viðkomandi reglu hverju sinni. Sem dæmi má nefna að ef um væri að ræða reglu 

sem tryggði það að í aðildarríkjunum væri til staðar réttarúrræði fyrir aðila sem tryggði skjóta 

lausn í ágreiningsmálum varðandi innkaup væri líklegt að slík regla yrði túlkuð rýmri 

skýringu. Aftur á móti hvað varðar undantekningarákvæði tilskipunarinnar yrðu slík ákvæði 

yfirleitt túlkuð þröngri skýringu, t.d. reglur sem vikju frá útboðsskyldu.
105

 

Efnisreglum stjórnsýsluréttar er skipt í tvennt, annars vegar almennar efnisreglur sem taka 

til allrar stjórnsýslu hins opinbera og hins vegar sérstakar efnisreglur sem eiga aðeins við um 

ákveðin svið.
106

 Innkaupalög myndu teljast til sérstakra efnisreglna en meginreglur 

stjórnsýsluréttar til almennra. Meginreglur stjórnsýsluréttarins gilda því alltaf þegar um er að 

ræða athafnir stjórnvalda eða opinberra aðila og þar með um þau innkaup sem þessir aðilar 

stunda eða samninga sem þeir gera. Telja verður þennan skilning í samræmi við athugasemdir 

í frumvarpi því er varð að innkaupalögum, en þar segir að við skýringu reglna um opinber 

innkaup, sé eðlilegt að ólögfestum meginreglum stjórnsýsluréttar verði beitt við opinber 

innkaup, eins og ályktað verður um þær reglur með vísan til stjórnsýslulaga eftir því sem við 

á.
107

 Er þessi túlkun einnig í samræmi við álit umboðsmanns Alþingis, UA 28. desember 2006 

(4478/2005), Námuréttindi
108

 þar sem umboðsmaður áréttaði að stjórnvöld verði að gæta 

réttra grundvallareglna um meðferð opinbers valds og hagsmuna. 

Þrátt fyrir að reglur innkaupalaga og útboðstilskipunarinnar virðast fastmótaðar eru samt 

sem áður alltaf ákveðin sjónarmið sem þarf að hafa í huga þegar þessar reglur eru skýrðar og 

túlkaðar. Hvað varðar túlkun á útboðstilskipunum EB hefur verið litið svo á af EB-

dómstólnum að það séu til staðar ákveðnar meginreglur sem opinberir aðilar verði ávallt að 

hafa í huga þegar ákvæðum tilskipunarinnar er beitt. Þar ber fyrst að telja jafnræðisregluna og 
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meginregluna um gagnsæi sem eru taldar tvær mestu grundvallarreglur útboðsréttarins. Þá má 

nefna meðalhófsregluna og regluna um svigrúm stjórnvalda til mats.
109

 Í samskiptum hins 

opinbera við einkaaðila vegna kaupa eða samskipta sem stefna á að koma á samningi, eru 

alltaf ákveðnar grundvallarreglur sem skal virða. Sérstaklega má þar nefna reglurnar um bann 

við mismunun og bann við viðskiptahindrunum. Þá hefur EB-dómstóllinn talið það felast í 

EB-rétti að hinu opinbera sé almennt skylt að virða meginreglurnar um jafnræði og gagnsæi 

við gerð samninga og jafnframt að þær leggi þær skyldur á herðar hins opinbera að setja sér 

einhverskonar verklagsreglur um samninga sem eru sérstaklega undanþegnir tilskipuninni.
110

 

Verður nú gerð grein fyrir helstu meginreglum stjórnsýsluréttar sem gilda um innkaup 

opinberra aðila. 

 

5.2 Lögmætisreglan 

Lögmætisreglan er ólögfest meginregla en í henni felst að allar athafnir stjórnvalda skuli vera 

samkvæmt lögum.
111

 Það leiðir af lögmætisreglunni að stjórnvaldsákvarðanir og athafnir hins 

opinbera verða að vera í samræmi við lög og ákvörðunin verður að eiga stoð í þeim.
112

 Í 

reglunni felst sömuleiðis að stjórnvöldum er óheimilt að gera nokkuð sem er andstætt lögum. 

Þá er hægt að halda því fram að rannsóknarreglan, reglan um andmælarétt og reglan um 

rökstuðning styðji við lögmætisregluna og tryggi að ákvarðanir stjórnvalda verði bæði 

lögmætar og málefnalegar. Af réttarríkinu leiðir að stjórnvöld verða að fara að þeim lögum 

sem gilda hverju sinni. Þá leiðir jafnframt af lögmætisreglunni að sérreglur verða að gilda um 

opinbera aðila umfram einkaaðila vegna þess valds sem stjórnvöldum er falið að lögum. Til 

staðar verða að vera reglur sem tryggja sérstaklega að stjórnvaldshafar virði lagaleg réttindi 

sem af þessum meginreglum leiða.
113

 

Af lögmætisreglunni leiðir að þeir opinberu aðilar sem falla undir gildissvið innkaupalaga, 

skulu haga innkaupum sínum í samræmi við þau lög. Einnig leiðir það af lögmætisreglunni að 

stjórnvöld og opinberir aðilar skuli hátta athöfnum sínum í samræmi við meginreglur 

stjórnsýsluréttarins.  

Í innkaupalögum er lögmætisreglan ekki orðuð með berum hætti, frekar en t.d. í 

stjórnsýslulögum. Í sumum ákvæðum laganna má þó sjá móta fyrir reglunni, t.d. í 3. mgr. 13. 

gr. þeirra þar sem segir að fái opinber aðili einhvern þriðja aðila til þess að sjá um innkaup 
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sem falli undir 2. mgr. 13. gr. þeirra, skuli hinn opinberi aðili sjá til þess að farið sé eftir 

innkaupalögum. Fjallað er um lögmæti innkaupa í 86. gr. innkaupalaga, en þar segir að 

kaupandi sem hefur aflað verks, vöru eða þjónustu í gegnum Ríkiskaup teljist hafa fullnægt 

skyldum sínum samkvæmt lögunum, að svo miklu leyti sem Ríkiskaup hafi gert það. 

Skilmálar í útboðsgögnum skulu jafnframt vera í samræmi við lög, en í 97. gr. segir að 

kærunefnd útboðsmála geti fellt úr gildi ákvörðun kaupanda nema bindandi samningur hafi 

verið kominn á áður en útboðsferli, samningagerð eða innkaupaferill var stöðvaður. Hægt er 

að leggja fyrir kaupandann að bjóða innkaupin út, auglýsa útboðið á ný eða fella út þessa 

tilteknu skilmála sem koma fram í útboðsgögnunum. 

Þegar stjórnvaldsákvörðun er íþyngjandi er byggt á því að strangar kröfur verði að gera til 

skýrleika þeirrar heimildar sem ákvörðunin er byggð á. Þannig er ekki nóg að hinn opinberi 

aðili geti bent á lagaheimild ef rétt skýring á ákvæðinu veitir ekki heimild til að grípa til þeirra 

athafna sem gert hefur verið.
114

 Hér kæmi til álita sú ákvörðun að hafna öllum tilboðum í 

útboði eða að dæma bjóðanda ekki hæfan vegna skilmála í útboðsgögnum. 

Ljóst er að lögmætisreglan gildir fullum fetum um samninga sem opinberir aðilar gera. 

Efni samnings verður þannig að vera innan valdheimilda stjórnvalds. Þannig þarf hinn 

opinberi aðili svo dæmi sé tekið að hafa til þess heimild t.d. í lögum nr. 88/1997 um fjárreiður 

ríkisins að gera hann, samningurinn má ekki stangast á við sett lagaákvæði og sá opinberi 

aðili sem tekur ákvörðun um gerð hans verður að vera til þess bær að lögum. Þá geta 

samningar hins opinbera einungis verið gildir að lögum að því leyti að þeir innihaldi skyldur 

sem binda hinn opinbera aðila. Ef opinber aðili ætlar t.d. að beita gagnaðila sinn þvingunum, 

þá verður hann að hafa til þess skýra heimild í lögum.
115

 

 

5.3 Jafnræðisreglan 

Jafnræðisreglan er mikilvægasta meginreglaregla stjórnsýsluréttarins og hefur m.a. verið 

lögfest í stjórnsýslulögum.
116

 Í 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er einnig 

lögfest almenn jafnræðisregla en þar kemur fram að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta 

þeirra réttinda sem þar eru gefin án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernis, 

kynþáttar, litarbragða, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Meginmarkið reglunnar er að 

koma í veg fyrir að tveir aðilar í sömu aðstöðu, fái mismunandi meðferð.
117
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Það leiðir af jafnræðisreglunni að hið opinbera verður í samningagerð og við innkaup að 

byggja slíka gerninga á grundvelli málefnalegra sjónarmiða. Þar með er samningamönnum 

hins opinbera óheimilt að notfæra sér aðstöðu sína í samningagerð.
118

 Séu innkaupalög 

skoðuð, kemur í ljós að jafnræði fyrirtækja er gegnum gangandi í innkaupalögum. Flestar 

reglur innkaupalaga um framkvæmd útboða og annarra innkaupaferla eiga að tryggja jafnræði 

þátttakenda og bjóðenda, ekki síst með ákvæðum um aðgengi fyrirtækja að upplýsingum og 

öðrum ákvæðum sem eiga að stuðla að gagnsæi. Að baki þessum ákvæðum er svo almenn 

jafnræðisregla í 14. gr. innkaupalaga sem hefur að jafnaði nánari þýðingu við skýringu 

laganna. Þar sem jafnræðisreglan er almenn efnisregla stjórnsýsluréttarins skal taka mið af 

henni þegar verið er að vinna með jafnræðisreglu innkaupalaga, sérstaklega þegar 

jafnræðisregla innkaupalaga tekur ekki til þess álitaefnis sem er verið að fjalla um.
119

 

Það leiðir af jafnræðisreglunni að opinber aðili sem hyggst bjóða út verk, vöru eða 

þjónustu verður að meðhöndla tilboðsgjafa með líkum hætti. Að sjálfsögðu getur hinn 

opinberi aðili sett fram ákveðnar kröfur til bjóðanda sem mega þó ekki brjóta á jafnræði 

bjóðanda. Jafnframt verða þessar kröfur að vera í réttu samhengi við þann samning sem á að 

gera. Þannig tengist álitaefnið í raun bæði jafnræðisreglu og meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar. 

Það er meginregla í opinberum innkaupum að bjóðandi getur ekki aukið við og bætt tilboð 

sitt eftir opnun þeirra og hinn opinberi aðili má ekki heimila slíkt. Slíkt getur raskað jafnræði 

bjóðenda við útboð sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 16. október 2008 (13/2008), Ris. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 16. október 2008 (13/2008), Ris. 

R kærði ákvörðun Reykjavíkurborgar um val á tilboði í útboði vegna Sæmundarskóla. R taldi að 

ekki hefði verið heimilt að framlengja tilboðsfrest í tvígang svo lægstbjóðandi gæti lagt fram 

þau gögn sem krafist hefði verið að lögð yrðu fram að loknu útboði. Í úrskurðinum segir orðrétt: 

„Það er meginregla í opinberum innkaupum að kaupendur mega almennt ekki heimila 

bjóðendum að auka við eða breyta tilboði sínu eftir að þau hafa verið opnuð enda gæti slíkt 

raskað jafnræði bjóðenda. Í samræmi við meginregluna er þó í einstaka tilvikum hægt að 

heimila bjóðendum að gera breytingar eða nánari útskýringar á tilboðum svo lengi sem jafnræði 

bjóðenda er ekki raskað með því.“ Taldi nefndin að gögnaöflunin hefði verið lögmæt, m.a. með 

hliðsjón af reglum um öflun gagna sem vörðuðu hæfi bjóðanda. Var ekki um brot á 

jafnræðisreglunni að ræða. 

Í úrskurðinum kemur jafnframt fram að gera má undantekningu á þessari reglu í einstökum 

tilvikum. Í 53. gr. innkauplaga kemur þannig fram undantekningarregla sem heimilar 

kaupendum að gefa bjóðendum í útboði færi á því að auka við þau gögn sem hafa verið lögð 

fram skv. 47.-52. gr. laganna eða að skýra þau gögn sem lögð hafa verið fram. Er heimilt að 

gera þetta á hvaða stigi útboðsins sem er. Ákvæði 53. gr. innkaupalaga svarar til 51. gr. 
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útboðstilskipunarinnar en í tilskipuninni er gengið lengra og sagt að samningsyfirvald geti 

krafist þess að rekstraraðili bæti við eða skýri þau vottorð eða skjöl sem lögð hafa verið fram. 

Kærunefnd útboðsmála lagði þann skilning í reglu 53. gr. innkaupalaga í framangreindum 

úrskurði, að hún mælti fyrir um undantekningu frá meginreglunni um nánari viðbætur eða 

skýringar tilboðs og þeirra gagna sem hafa verið lögð fram vegna þess. Nefndin taldi þessa 

undantekningu vera í fullu samræmi við meginregluna vegna þess að þau gögn sem um ræðir 

voru ekki þess eðlis að þótt bætt hefði verið við þau eða þau skýrð með nánari hætti, hefðu 

þau ekki raskað jafnræði bjóðenda. 

Hafi hið opinbera sett fram ákveðin lágmarksviðmið í útboðsgögnum er ekki hægt að víkja 

frá þeim á síðari stigum án þess að brjóta á jafnræðisreglunni. Uppfylli bjóðandi lágmarkið 

sem er sett fram, þá er ekki hægt að gera strangari kröfur síðar án þess að brjóta á 

jafnræðisreglunni.
120

 Þá leiðir það af jafnræðisreglunni að við beitingu hennar á ekki einungis 

að meðhöndla þá aðila sem taka þátt í tilboði með jöfnum hætti, heldur skal einnig passa að 

jafnræði sé ekki brotið á væntanlegum tilboðsgjöfum. Þannig má ekki gera breytingar á 

útboðsgögnum eða veita svör við fyrirspurnum einstakra tilboðsgjafa nema þess sé gætt að 

allir tilboðsgjafar fái sömu upplýsingarnar, líka þeir sem koma síðar inn í útboðsferlið.
121

  

Sem dæmi um að jafnræðisregla 14. gr. innkaupalaga geti haft þýðingu við lögskýringu má 

benda á það álitaefni hvort ráðgjafi opinbers aðila, þ.e. kaupandans, sem hefur aðstoðað hann 

við útboðsgerð, sé hæfur til að taka þátt í útboði í þeim innkaupum og skila inn tilboði, þ.e. 

hvort um sé að ræða ráðgjafarvanhæfi. Dæmi um þetta má finna í úrskurði kærunefndar 

útboðsmála 26. október 2004 (36/2004), Línuhönnun og úrskurði kærunefndar útboðsmála 

15. apríl 2004 (4/2004), Gagarín. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 26. október 2004 (36/2004), Línuhönnun. 

L kærði þáttöku VST í útboði vegna eftirlits við viðbyggingu Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 

sem Framkvæmdasýsla ríkisins (F) hafði umsjón með. Tilboð L reyndist vera næst lægst en 

tilboð VST lægst. L fékk staðfestingu á því frá heilbrigðisráðuneyti að VST hefði á 

hönnunarstigi komið að verkefnisstjórnun hönnunar fyrir verkkaupa, sérhæfðri ráðgjöf um 

brunamál og rýni hönnunargagna. Taldi L að með þessu hefði VST öðlast forskot við útboðið. 

Kærunefndin taldi í úrskurði sínum að vinna sem þessi á fyrri stigum verks væri til þess fallin að 

veita þeim aðila sem að henni kæmi talsvert forskot á aðra aðila við tilboðsgerð um eftirlit með 

verkinu. Það sem gæti haft áhrif á eftirlitskostnað væri t.d. umfang verks, verktími, verktakinn, 

verkaupi, hönnuðir og gæði hönnunargagna. Niðurstaða nefndarinnar var sú að VST hafði með 

aðkomu sinni fyrir tilboðsgerð náð óeðlilegu forskoti á aðra bjóðendur og þátttaka þess til þess 

fallin að raska jafnvægi milli bjóðenda sbr. 11. gr. þágildandi innkaupalaga. Var litið á tilboð 

VST sem ólögmætt og var óheimilt að gera verksamning við fyrirtækið á grundvelli tilboðsins. 
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Úrskurður kærunefndar útboðsmála 15. apríl 2004 (4/2004), Gagarín. 

Tilboði G í útboði var tekið en G hafði áður unnið að gerð margmiðlunardisks vegna útboðsins 

sem var ákveðin margmiðlun fyrir Þjóðminjasafnið. Var diskurinn notaður sem hluti af 

útboðsgögnum auk þess sem margmiðlunarkynningunni var lýst með skriflegum og 

myndrænum hætti í verklýsingu útboðsgagna. Var tekið fram í gögnum að kynningin gæfi 

glögga mynd af umgjörð og hugmyndafræði fyrirhugaðra margmiðlunarkynninga og því 

bersýnlega ætlast til að tilboðin tækju mið af henni. Með hliðsjón af meginreglunni um jafnræði 

bjóðenda var talið að G hefði öðlast svo mikið forskot á aðra tilboðsgjafa að það hefði veitt 

honum möguleika á að gefa lægra verð en ella hefði verið. Ekki skipti þar máli þótt talsvert var 

um liðið síðan margmiðlunardiskurinn var gerður. Var fallist á að sú ákvörðun um að taka 

tilboði G hefði verið ólögmæt. 

Af þessu má ráða að hafi bjóðandi unnið að gerð útboðsgagna og í kjölfarið hlotið samning 

á grundvelli útboðsins, hafi hann öðlast það mikið forskot á aðra bjóðendur, að það yrði talið 

brot á jafnræðisreglunni. Hér virðist ekki skipta máli þótt langt sé síðan að gögnin voru 

útbúin. Gagnstæð niðurstaða getur komið til álita ef þátttaka bjóðandans er óveruleg í gerð 

útboðsgagnanna og það þá ekki talist brot á jafnræðisreglunni. Það fer þó allt eftir eðli þeirrar 

vinnu sem bjóðandi hefur ynnt af hendi. Slíkt verður að meta með sjálfstæðum hætti í hvert 

sinn. Þannig gæti aðili sem gefur almenn ráð um skipulagningu innkaupa mögulega tekið þátt 

í útboði án þess að brotið væri á jafnræði bjóðenda. Úr því yrði þó að leysa hverju sinni með 

hliðsjón af aðstæðum og jafnræðisreglu innkaupalaga, sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 

9. desember 2005 (38/2005), Schengen-upplýsingakerfi.
122

  

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 9. desember 2005 (38/2005), Schengen-upplýsingakerfi. 

H kærði þá ákvörðun Ríkiskaupa (R) að setja sem skilyrði í útboðsgögnum vegna 

upplýsingakerfis vegna Schengen samstarfsins, að bjóðandi skyldi hvorki vera fjárhagslega né 

stjórnunarlega tengdur verkkaupa og/eða ráðgjafa verkkaupa. Taldi H það vera andstætt 

innkaupalögum og krafðist að það yrði fellt úr útboðsskilmálum. Kærunefnd útboðsmála vék að 

fyrri úrskurðum sínum og sagði að meta yrði hvert tilvik fyrir sig. Taldi nefndin að það væri 

ekki sjálfgefið að ráðgjafar verkkaupa yrðu sjálfkrafa útilokaðir vegna aðkomu útboðs á fyrri 

stigum sem ráðgjafar heldur yrði að meta hvert tilfelli fyrir sig og meta þau atriði sérstaklega 

sem gætu ollið röskun á jafnvægi milli bjóðenda og sem færi eftir atvikum í bága við 11. gr. 

innkaupalaga. Taldi nefndin að ekki væri til staðar lagastoð fyrir ákvæði af þessu tagi sem var í 

útboðsgögnum í innkaupalögum og að gengið væri lengra en efni stæðu til. Var talið að 

skilyrðið í útboðsgögnum bryti í bága við innkaupalög. 

Stjórnunartengsl milli þess aðila sem stendur að útboði og bjóðenda í útboði geta valdið 

því að um brot á jafnræðisreglu innkaupalaga sé að ræða, sbr. úrskurð kærunefndar 

útboðsmála 19. apríl 2005 (40/2004), Gatnamálastofa. Sé vafi um að annar bjóðandi hafi 

notið forskots við útboðið yrði að telja að um brot á jafnræðisreglunni væri að ræða. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 19. apríl 2005 (40/2004), Gatnamálastofa. 

GT kærðu útboð G vegna hálkuvarnar og snjóhreinsun gatna í Reykjavík en tilboði M og V sem 

buðu sameiginlega í verkið var tekið. Í úrskurðinum kom fram að fyrir lægi að V væri að 

verulegu leyti í eigu Reykjavíkurborgar og að formaður innkauparáðs Reykjavíkurborgar sæti í 
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varastjórn V. Samkvæmt því væru til staðar viss tengsl milli kaupanda og annars bjóðanda. Þá lá 

fyrir að formaðurinn tók þátt í ákvörðunum innkauparáðs þar sem samþykkt var að bjóða út 

verkið og þá tók hann þátt í að ákveða að taka tilboði M. Í ljósi framangreinds og þess hlutverks 

sem innkauparáð Reykjavíkurborgar hafði við framkvæmd útboðsins, taldi kærunefndin vafa 

geta leikið á því að kærði hafði gætt þeirrar skyldu að tryggja jafnræði milli bjóðenda. Mat 

kærunefndin það svo að trúnaðarstörf formanns innkauparáðs fyrir V hafi verið til þess fallin að 

valda vafa um að M hefði notið forskots í útboðinu. Þáverandi borgarverkfræðingur sat einnig í 

stjórn V en hann var einnig sviðsstjóri Umhverfis- og tæknisviðs Reykjavíkurborgar. Undir það 

heyrði G. Þau tengsl voru einnig talin geta valdið vafa um hvort annar bjóðenda hafi notið 

forskots í útboðinu. Var talið að reglan um jafnræði bjóðenda hefði verið brotin. 

Opinber aðili getur áskilið sér rétt til þess í útboðsgögnum að velja hvaða tilboð sem er eða 

hafna öllum. Jafnvel þá breytir það ekki því að honum kunna að vera settar skorður við slíka 

ákvörðun sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 6. maí 2002 (6/2002), Sorphreinsun. Í þeim 

úrskurði var ákvörðun sveitarfélags um að hafna öllum framkomnum tilboðum í sorphreinsun 

og tengdum verkum kærð en fyrirvari var í útboðinu um að hafna mætti öllum framkomnum 

tilboðum. Var talið í úrskurðinum að einn megintilgangur reglna um opinber innkaup væri að 

tryggja jafnræði og gagnsæi. Með því að ógilda öll tilboð og fara í nýtt útboðsferli væri verið 

að bjóða heim þeirri hættu að fram væru komnar upplýsingar sem gætu dregið taum eins 

bjóðenda í síðara útboði. Af úrskurðinum má ráða að kaupandi getur ekki ákveðið að hafna 

öllum tilboðum með vísan til þess að sá sem hann vildi að fengi verkið, átti ekki lægsta 

tilboðið. Með slíku væri gróflega vegið að jafnræði bjóðenda.
123

 Í úrskurðinum segir orðrétt: 

„Ljóst er að þessum markmiðum væri stefnt í hættu ef viðurkennd væri óskoruð heimild 

kaupanda til að ógilda útboð eftir að bjóðendur hafa lagt fram tilboð sín, áætlanir og fylgigögn. 

Slík endurtekning útboðsferlisins felur m.a. í sér hættu á að við gerð nýrra útboðsskilmála séu 

fram komnar upplýsingar notaðar til að draga taum eins bjóðanda. Verður því að gera þá kröfu 

hverju sinni að ógilding útboðs styðjist hverju sinni við veigamikil og málefnaleg rök.“ 

Kærunefndin bendir á að tilgangur þeirrar reglu að skylt sé að veita rökstuðning fyrir 

ákvörðun um höfnun tilboðs sé að tryggja að bjóðandi geti gengið úr skugga um málefnalegar 

forsendur fyrir ógildingu tilboðs. Taldi nefndin að fyrirvarinn sem sveitarfélagið gerði, hefði 

ekki einn og sér geta heimilað það að ógilda útboðið. 

Í almennu útboði hefur kaupandi hins vegar rýmri heimildir til að taka hvaða tilboði sem er 

eða hafna öllum sbr. 13. gr. útboðslaga, sbr. ummæli héraðsdóms í Hrd. 2005, bls. 4506 

(182/2005), Héðinsfjarðargöng.
124

 Þótt orðalag greinarinnar kunni að bera með sér að 
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kaupandi hafi frjálsar hendur um mat á tilboði þá takmarkast svigrúm hans engu að síður við 

þau sjónarmið að útboð eigi að stuðla að eðlilegum samskiptum milli þeirra sem eru í 

tilboðsgerð og jafnræði milli bjóðenda við bæði undirbúning og framkvæmd útboða sbr. 

ummæli í Hrd. 2001, bls. 447 (298/2000) Hitaveita Stykkishólms. 

Hrd. 2001, bls. 447 (298/2000) Hitaveita Stykkishólms. 

„Í því felst meðal annars að við val á tilboði verði að byggja á forsendum, sem tilboðsgjöfum 

megi vera ljósar í meginatriðum af útboðsgögnum og þeir hafa treyst á, sbr. 16. gr. laganna. Í 

máli þessu liggur fyrir að aðaláfrýjandi tók tilboði, sem var tæpum 27% hærra en boð 

gagnáfrýjanda, sem var lægstbjóðandi, á þeim grundvelli að umrætt boð væri frá verktaka í 

heimabyggð. Var það gert þrátt fyrir tillögu Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen hf., sem var 

ráðgjafi Hitaveitu Stykkishólms við útboðið, um að semja við gagnáfrýjanda. Þótt slíkt 

sjónarmið við val á tilboði geti út af fyrir sig talist málefnalegt verður ekki fram hjá því horft að 

auglýsing aðaláfrýjanda um útboðið eða útboðslýsing gáfu ekki tilefni til að ætla að það kynni 

að vega svo þungt sem raun varð á. Verður því að telja að framganga aðaláfrýjanda við útboðið 

og val á verktaka hafi verið í andstöðu við þau meginsjónarmið um samskiptareglur og jafnræði 

milli bjóðenda, sem lög nr. 65/1993 hvíla á.“ 

Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 11. september 2002 (16/2002), Laufskáli komu 

frávikstilboð ekki til greina vegna þeirra forsendna sem gefnar voru fyrirfram fyrir vali 

tilboða. Ef fallist hefði verið á kröfu S, hefði verið um að ræða brot á jafnræðisreglunni 

gagnvart öðrum tilboðsgjöfum sem fylgdu útboðsskilmálum.
125

 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 11. september 2002 (16/2002), Laufskáli. 

S kærði lokað alútboð F á hönnun og byggingu sambýlis fyrir einhverfa, en ákveðið var að taka 

tilboði á grundvelli ódýrasta fermetraverðs. Heimilt var að gera frávikstilboð í aðra tilhögun 

verksins, en það gerði S og lagði fram tilboð þar sem hann m.a. tilgreindi sem frávikstilboðs þar 

sem gert var ráð fyrir byggingu laufskála sem í yrði heitur pottur í stað þess að hann yrði 

utandyra. S kvartaði undan því að ekki hefði verið tekið tillit til þess rýmis við útreikninga á 

fermetraverðinu, en ef það hefði verið gert þá hefði hann átt lægsta tilboðið. Kærunefndin vakti 

athygli á að hvorki hefði verið óskað eftir laufskála né að heitur pottur yrði yfirbyggður. Þá var 

ljóst að laufskáli S fullnægði ekki kröfum um hönnun og efni sem útboðsgögn gerðu til 

aðalbyggingar og var því ekki hægt að líta á hann sem hluta aðalbyggingar. Nefndin taldi ekki 

hægt að líta á tilboð S sem frávikstilboð í skilningi innkaupalaga, enda gerði það ekki ráð fyrir 

öðrum tæknilegum lausnum á þeim byggingum sem óskað var eftir í útboði. Væri þarna á 

ferðinni hrein viðbót við grunntilboð. Aftur á móti gerði nefndin athugasemdir við að eftir að 

hafa skoðað útboðsgögn, hafi frávikstilboð í raun ekki verið möguleg og því var fundið að því 

að hvatt hefði verið til frávikstilboða. 

Ákvæði 8. mgr. 40. gr. innkaupalaga fjallar um tækniforskriftir og hefur að geyma ákveðna 

jafnræðisreglu þar sem segir að ekki megi vísa til sérstakrar gerðar, framleiðanda, sérstakrar 

vinnslu, vörumerkja, einkaleyfa, tegundar, uppruna eða framleiðslu án þess að efni 

samningsins réttlæti slíkt. Ef ekki reynist mögulegt að lýsa efni samningsins með 

tækniforskriftum sem eru nógu nákvæmar eða skilmerkilegar fyrir kaupanda og bjóðendur, er 
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heimilt að vísa til þessara atriða, ef tilvitnunni fylgir orðalagið „eða jafngildur“ eða 

sambærilegt orðalag og það. Með þessu á að reyna að tryggja jafnræði.
126

 

Ákvæði 14. gr. innkaupalaga svarar til 2. gr. útboðstilskipunarinnar, en þar er kveðið á um 

jafnræði við opinber innkaup í Evrópurétti.
127

 Þá má ráða af lögskýringargögnum að 

jafnræðisreglu útboðstilskipunarinnar er ætlað mikið vægi við túlkun jafnræðisreglu 

innkaupalaga. Ef litið er til framkvæmdar EB-dómstólsins og túlkunar hans á jafnræðisreglu 

útboðstilskipunarinnar, taldi dómstóllinn í fyrsta sinn í EBD, mál C-243/89, ECR 1993, bls. I-

3353, Stórabeltismálið að til væri sjálfstæð jafnræðisregla sem talin yrði til einna 

mikilvægustu meginreglnanna þegar kæmi að því að fjalla um útboð. Í raun má segja að 

markmið hennar sé að skapa þá stöðu að fyrirtæki sem eiga í samkeppni séu meðhöndluð sem 

líkast þegar þau bjóða í verk, vöru eða þjónustu sem hið opinbera býður út. Jafnræðisreglan 

hefur þar með mikilvægu hlutverki að gegna í því að tryggja samkeppni við útboð.
128

 Þá má 

benda á dóm EB-dómstólsins, EBD, mál C-21/03, ECR 2005, bls. I-1559, Fabricom þar sem 

dómstóllinn sló því föstu að það leiddi af langri framkvæmd jafnræðisreglunnar að lík mál 

megi ekki meðhöndla ólíkt og að ólík mál fái ólíka afgreiðslu, svo lengi sem komist er að 

þeirri ákvörðun að mál séu ólík með hlutlægum hætti.
129

 Þannig getur einnig verið skylt að 

meðhöndla tilboðsgjafa með ólíkum hætti. Í framkvæmd kærunefndar útboðsmála í 

Danmörku
130

 má finna dæmi um beitingu jafnræðisreglunnar í opinberum innkaupum á þann 

hátt að tilboðsgjafar séu meðhöndlaðir með ólíkum hætti. 

KfU 21. júní 2000, (J.nr.: 00-65.242), Arriva Danmark A/S. 

Í úrskurðinum var því slegið föstu að nýir tilboðsgjafar skyldu meðhöndlaðir á annan hátt, en sá 

aðili sem hið opinbera hafði samið við á útboðstíma. Taldi nefndin það vera nauðsynlegt svo 

jafnræði næðist milli nýrra aðila og þess sem fyrir hafði samninginn sem til stóð að bjóða út. 

Síðar var það staðfest af Eystri-landsrétti að ekki hefði verið óeðlilegt að meðhöndla þessa aðila 

með ólíkum hætti með vísun til jafnræðisreglunnar. 

Í jafnræðisreglunni felst grundvallar bann við því að bjóðanda sé mismunað vegna 

þjóðernis, þ.e. að innlendum aðilum sé veitt ákveðið forskot umfram erlenda aðila. Í raun er 

jafnræðisregla tilskipunarinnar útfærsla á banni við mismunun vegna þjóðernis sem birtist í 

12. gr. hennar. Aftur á móti hefur jafnræðisregla 2. gr. útboðstilskipunarinnar fengið 

sjálfstæðara og víðara inntak en 12. gr. útboðstilskipunarinnar.
131
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Það telst þó ekki andstætt jafnræði að áskilja að vara sé afhent, þjónusta veitt eða að verk 

sé unnið á tilteknum stað, byggi slíkur áskilnaður á málefnalegum sjónarmiðum. Þannig getur 

kaupandi sem staðsettur er á ákveðnum stað áskilið að kaupin fari þar fram án þess að um 

mismunun sé að ræða. Skiptir þá ekki máli hvort þeir aðilar sem eru staðsettir á staðnum eða 

hafa þar útibú, njóti ákveðins hagræðis þegar tilboðið er sett fram.
132

 

Það var fyrst staðfest af EB-dómstólnum í EBD, mál C-324/98, ECR 2000, bls. I-10745, 

Telaustria að tilskipanir EB næðu ekki til sérleyfissamninga um þjónustu. Þessu var 

endanlega slegið föstu með setningu núgildandi útboðstilskipunar. Í fyrrgreindum dómi var 

því einnig slegið föstu að þrátt fyrir að ákvæði tilskipananna næði ekki til slíkra samninga, að 

þá giltu samt sem áður þær meginreglur sem tilskipanirnar hvíldu á. Vísaði dómstóllinn þar 

aðallega til jafnræðis- og gagnsæisreglunnar. Þá hefur framkvæmdastjórnin gefið það út í 

orðsendingu að meginreglurnar hafi gildi við samninga af þessu tagi, þ.e. jafnræði, gagnsæi, 

meðalhóf og reglan um gagnkvæmni og tillitsemi milli samningsaðila. Þessa 

undantekningarreglu verður því að túlka með hliðsjón af grunngildum EB-réttar. Þar af 

leiðandi getur það verið andstætt grunnsjónarmiðum EB-réttar og þar af leiðandi innkaupalaga 

að bjóða ekki út kaup á þeirri þjónustu sem hér um ræðir, þ.e. bjóða út sérleyfið sem veita 

skal. Þetta hefur dómstóllinn staðfest í EBD, mál C-458/03, ECR 2005, bls. I-8585, Brixen og 

EBD, mál C-260/04, ECR 2007, bls. I-7083, Cestas. Því sjónarmiði hefur þó verið haldið á 

lofti, að þar sem meginreglurnar væru leiddar af tilskipununum myndu þær heldur ekki gilda 

þar sem dómstóllinn hefði slegið því föstu að tilskipanirnar giltu ekki um þessa gerð 

þjónustusamninga. EB-dómstóllinn hefur hins vegar staðfest það í máli sínu, EBD, mál C-

458/03, ECR 2005, bls. I-8585, Brixen, að almenn jafnræðisregla sem leidd er af reglum EB-

réttar gildir um þessa gerð samninga. Í því ljósi telst orðsending framkvæmdastjórnarinnar 

vera rétt, þ.e. að meginreglurnar gildi. Það þýðir að þegar gerðir eru samningar af þessu tagi 

verður að bjóða þá út svo framkvæmdin brjóti ekki í bága við þær almennu meginreglur sem í 

gildi eru.
133

 

Þótt að sérleyfissamningar um þjónustu samkvæmt 11. gr. innkaupalaga séu undanskildir 

ákvæðum innkaupalaga verður engu að síður við gerð þeirra að virða jafnræðsregluna. Þannig 

er mismunin óheimil við gerð sérleyfissamninga um þjónustu.  
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Samkvæmt II. viðauka útboðstilskipunarinnar er þjónustu skipt upp í A- og B-flokk. 

Þjónusta í A-flokki getur t.d. verið viðhalds- og viðgerðarþjónusta, flutningsþjónusta á landi 

með bifreiðum, farþega- og vöruflutningaþjónusta í lofti, fjarskiptaþjónusta, 

fjármagnsþjónusta, arkitektaþjónusta, auglýsingaþjónusta, útgáfu- og prentþjónusta og fleira. 

Þjónusta í B-flokki getur t.d. verið hótel- og veitingaþjónusta, flutningar á sjó, 

lögfræðiþjónusta, vinnumiðlun, öryggis- og eftirlitsþjónusta, tómstunda-, menningar-, og 

íþróttaþjónusta og fleira. Sé um að ræða þjónustu sem fellur undir B-flokk, má segja að hana 

sé ekki skylt að bjóða út, hvorki innanlands né á EES-svæðinu. Þó eru slík innkaup ekki 

alfarið óháð reglum innkaupalaga. Við innkaup á B-þjónustu þarf að fylgja jafnræðisreglu 14. 

gr. innkaupalaga og haga tæknilegum kröfum til samræmis við ákvæði 40. gr. laganna, þannig 

að kaupendur þurfa að veita bjóðendum jöfn tækifæri og athafnir þeirra mega ekki leiða til 

ómálefnalegra hindrana á samkeppni við opinber innkaup. Samkvæmt leiðbeiningum 

framkvæmdastjórnarinnar
134

 skal við veitingu opinberra samninga styðjast við meginreglur 

EB-réttarins um jafnræði sem felur í sér skyldu til gagnsæis. Af því leiðir að ferlið verður að 

vera hlutlaust og auglýsa verður kaupin með einhverjum hætti svo þjónustumarkaðurinn verði 

opinn fyrir samkeppni. Það hefur verið staðfest í dómum EB-dómstólsins að þeir kaupendur 

sem standa að gerð samninga sem falla ekki sem slíkir undir reglur útboðstilskipananna, svo 

sem samninga um B-þjónustu, verða að virða grunnreglur Evrópusáttmálans á meðan þessir 

samningar hafa tengsl við innri markað EB, sbr. EBD, mál C-324/98, ECR 2000, bls. I-10745, 

Telaustria og EBD, mál C-458/03, ECR 2005, bls. I-8585, Brixen. Það er svo kaupandans 

hverju sinni, þ.e. hins opinbera aðila, að meta það hvort samningurinn hafi slík tengsl við innri 

markaðinn sem að ofan greinir.
135

 Úr framkvæmd kærunefndar útboðsmála þar sem fjallað 

hefur verið um þjónustusamning má nefna úrskurð kærunefndar útboðsmála 18. maí 2005 

(13/2005), Vegamál. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 18. maí 2005 (13/2005), Vegamál. 

V taldi að Reykjavíkurborg (R) hefði verið óheimilt að framlengja samning sinn við fyrirtækið 

Vegmerkingu um yfirborðsmerkingar á götum án útboðs. R taldi samninginn hafa verið 

þjónustusamning og næði þar með ekki viðmiðunarfjárhæð svo útboðsskylda myndaðist. Á 

þetta féllst kærunefndin ekki og taldi samninginn verksamning. Í því sambandi var litið til þess 

að vinna á grundvelli samningsins náði til nákvæmlegra skilgreindra verka en ekki 

óskilgreindrar þjónustu og eins væru magntölur teknar fram með nákvæmum hætti. Því hefði R 

verið skylt að bjóða samninginn út. 

Við gerð sérleyfissamninga um verk ber hinum opinbera aðila að gæta jafnræðis meðal 

væntanlegra bjóðenda og virða meginreglur EB-réttar. Væntanlega ættu hér við sömu 
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sjónarmið og gilda um sérleyfissamninga um þjónustu, sbr. það sem hefur áður komið fram. 

Samkvæmt því ætti að auglýsa opinberlega eftir tilboðum og kynna væntanlegan 

sérleyfissamning þannig að áhugasamir gætu gert tilboð. Hér mætti hafa til hliðsjónar reglur 

um samkeppnisviðræður eða reglur um sérleyfissamninga um verk á EES-svæðinu. Ráðherra 

er heimilt að setja í reglugerð reglur um gerð samninga af þessu tagi undir 

viðmiðunarfjárhæðum. Þegar sú staða kemur upp að áætluð fjárhæð sérleyfissamnings um 

verk er jöfn eða yfir viðmiðunarfjárhæð EES sem sett er skv. 78. gr. innkaupalaga, sbr. 80. gr. 

laganna,
136

 skal fylgja ákvæðum 56.-65. gr. útboðstilskipunarinnar. Jafnframt verður kaupandi 

að auglýsa fyrirhugaðan sérleyfissamning um verk í stjórnartíðindum ESB.
137

 

Þótt jafnræðisregla innkaupalaga nái ekki til innkaupa sem opinber aðili kann að gera, þá 

nær hin almenna jafnræðisregla stjórnsýsluréttarins til þeirra. Hafa verður í huga að ef 

ákvörðun um að ganga til samninga er stjórnvaldsákvörðun, gilda almennar reglur stjórnsýslu-

réttarins. Sjá álit umboðsmanns Alþingis, UA 28. desember 2006 (4478/2005), Námuréttindi
 

og álit umboðsmanns Alþingis, UA 31. desember 2003 (3712/2003), Stjórnvaldsákvörðun. 

UA 28. desember 2006 (4478/2005), Námuréttindi. 

Verktakafyrirtækið A kvartaði yfir því að gerður hafði verið leigusamningur við fyrirtækið C 

um nýtingu námuréttinda í eigu Akraneskaupstaðar og með því verið úthlutað tilteknum gæðum 

án þess að aðrir aðilar sem kynnu að hafa áhuga á þeim gætu sýnt þeim áhuga. Með þessu hafði 

C einnig öðlast sterkari stöðu en önnur verktakafyrirtæki í sveitarfélaginu til að bjóða í önnur 

verk á svæðinu. Í áliti sínu sagði umboðsmaður orðrétt: „Ef lagafyrirmæli sem sett hafa verið 

geyma ekki reglur um framkvæmd úthlutunar, kemur það í hlut viðkomandi stjórnvalda að fella 

málsmeðferðina í þann ramma sem bæði lögfestar og ólögfestar reglur setja starfsháttum 

stjórnvalda almennt. Við það verða stjórnvöld að gæta réttra grundvallarreglna um meðferð 

opinbers valds og hagsmuna. Reynir þar meðal annars á hinar óskráðu grundvallarreglur um 

jafnræði og að stjórnsýsla skuli byggð á málefnalegum sjónarmiðum.“ Niðurstaða 

umboðsmanns var sú að hann teldi eðlilegast, nema sérstök sjónarmið mæltu því í mót að 

sveitarfélög auglýstu með opinberum hætti fyrirhugaða úthlutun gæða sem eftirspurn kynni að 

vera eftir þannig að allir sem hefðu áhuga, gætu sýnt þann áhuga. Slík auglýsing þyrfti þó ekki 

að fela í sér útboð í hefðbundnum skilningi þess, þótt mikilvægt væri að skilmálar væru ljósir. 

UA 31. desember 2003 (3712/2003), Stjórnvaldsákvörðun 

A kvartaði yfir úrskurði kærunefndar útboðsmála þar sem kæru fyrirtækisins vegna ákvörðunar 

Ríkiskaupa um val á þátttakendum í lokuðu útboði vegna lögreglukerfa var vísað frá þar sem 

hún hefði ekki borist innan kærufrests. Í áliti umboðsmanns segir orðrétt: „Með það í huga að 
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stjórnsýslulögunum var ætlað að auka og tryggja betur réttaröryggi borgaranna í skiptum þeirra 

við stjórnvöld með því að gera ákveðnar lágmarkskröfur til málsmeðferðar stjórnvalda, sjá Alþt. 

1992–1993, A-deild, bls. 3277, tel ég að byggja verði á því sjónarmiði að ekki verði vikið frá 

málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga nema að því leyti sem skýrlega verður ráðið af lögum eða 

lögskýringargögnum að ætlun löggjafans hafi staðið til þess, sjá hér til hliðsjónar álit 

umboðsmanns Alþingis frá 13. febrúar 1998 í máli nr. 1820/1996. [...] Í ljósi þess að reglur laga 

nr. 94/2001 kveða á um nánari afmörkun á ferli sem kann að leiða til hefðbundinnar 

samningagerðar á milli hins opinbera og einkaaðila er ljóst að taka þarf til sérstakrar skoðunar 

hverju sinni hvort ákvörðun opinbers aðila á grundvelli laganna falli innan gildissviðs 

stjórnsýslulaga að virtri 3. mgr. 1. gr. sömu laga. Ég hef að framan komist að þeirri niðurstöðu 

að ákvörðun um að hafna þátttakanda í forvali á grundvelli laga nr. 94/2001 teljist vera þess 

eðlis að hún falli innan gildissviðs stjórnsýslulaga. Þegar um slíka ákvörðun er að ræða verður 

ekki önnur ályktun dregin af lögum nr. 94/2001 og lögskýringargögnum en að sá opinberi aðili, 

sem slíka ákvörðun tekur, þurfi að gæta reglna stjórnsýslulaga auk þess sem kærunefnd 

útboðsmála sé skylt við slíkar aðstæður að meta réttarstöðu kæranda með hliðsjón af ákvæðum 

stjórnsýslulaga, m.a. um kærurétt á grundvelli 1. mgr. 78. gr. laga nr. 94/2001.“ Niðurstaðan var 

sú að frávísun kærunefndar útboðsmála á kæru A hefði ekki byggst á réttum lagagrundvelli. 

Í 46. tölulið inngangsorða útboðstilskipunarinnar kemur fram að val tilboða skuli fara fram 

á grundvelli hlutlægra forsendna sem eigi að tryggja að farið sé að meginreglunni um 

gagnsæi, reglunni um banni við mismunun og jafnræðisreglunni. Því er aðeins leyft að nota 

tvær valforsendur í opinberum innkaupum, þ.e. lægsta verð og fjárhagslega hagkvæmasta 

tilboðið. Svo unnt sé að fara að jafnræðisreglunni við val á tilboði, verður að mæla fyrir um þá 

skyldu í reglum að nauðsynlegt gagnsæi sé viðhaft svo hægt sé að veita öllum bjóðendum þær 

upplýsingar sem þeir þurfa nauðsynlega á að halda. Til að tryggt sé að farið sé að 

jafnræðisreglunni verður að vera hægt að bera saman tilboð og meta með hlutlægum hætti. 

Jafnræðisregla innkaupalaga og jafnræðisregla stjórnsýsluréttarins eru sambærilegar að 

miklu leyti og hvíla mörg áþekk eða sömu rökin að baki báðum þessum reglum. Þar má t.d. 

nefna að jafnræðisreglan hefur þýðingu sem lögskýringarsjónarmið, eins og áður hefur verið 

nefnt. Í því felst að regluna verður að skýra í samræmi við önnur ákvæði svo ákveðið 

samræmi fáist í þann skilning sem lagður er í ákvæði laganna.
138

 Við úrlausn um lögmæti 

ákvarðana opinbers aðila skv. innkaupalögum, getur jafnræðisregla 14. gr. laganna jafnframt 

haft sjálfstæða þýðingu við úrlausn um lögmæti ákvarðana kaupanda. Í því sambandi má 

nefna sem dæmi þau álitaefni sem lúta að heimildum ráðgefandi aðila sem aðstoða kaupanda 

við innkaup og til að taka þátt í útboði á þeim innkaupum.
139

 Um þetta efni hefur verið fjallað 

í úrskurði kærunefndar útboðsmála 26. október 2004 (36/2004), Línuhönnun
140

 og úrskurð 

kærunefndar útboðsmála 9. desember 2005 (38/2005), Schengen-upplýsingakerfi. 
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5.4 Bann við mismunun
141

 

Sú skylda hvílir á hinu opinbera að því er óheimilt að mismuna bjóðendum t.d. á grundvelli 

þjóðernis. Reglan um bann við mismunun leiðir af ákvæðum Rómarsáttmálans og var tekin 

upp í útboðstilskipanirnar þar sem hún var undirstrikuð sem ein af meginreglunum varðandi 

útboð í EB-rétti. EB-dómstóllinn hefur skýrt regluna um bann við mismunun í dómum sínum 

og í leiðinni lagt á aðildarríkin margvíslegar skyldur á grundvelli hennar. Í EBD, máli C-

275/98, ECR 1999, bls. I-8291, Unitron Scandinavia A/S komst dómstóllinn t.d. að þeirri 

niðurstöðu að regluna um bann við mismunum megi ekki túlka þröngt og af henni leiddi 

ákveðin gagnsæiskylda, sem felur í sér að hið opinbera verði að geta sýnt fram á það að ekki 

hafi verið brotið gegn reglunni. Þetta staðfesti EB-dómstóllinn í EBD, mál C-324/98, ECR 

2000, bls. I-10745, Telaustria og bætti því við að aðildarríkjum væri skylt að opna markaði 

sína fyrir aðilum í öðrum ríkjum sem hefðu hug á að bjóða í viðkomandi þjónustu eða verk. 

Þá mega aðildarríki ekki viðhafa viðskiptahindranir af neinu tagi til þess að koma í veg fyrir 

að eðlileg viðskipti geti átt sér stað, sbr. dóm EB-dómstólsins í EBD, mál C-59/00, ECR 2001, 

bls. I-9505, Spøttrup Boligselskab. Í stuttu máli má segja að helstu reglurnar séu: a) bann við 

mismunun á grundvelli þjóðernis, b) skylda til að auglýsa innkaup, c) að meðhöndla 

umsækjendur og bjóðendur með jöfnum hætti, d) að tryggja að útboð séu gerð með gagnsæum 

hætti og e) að virða ákvæði EB-sáttmálans um bann við viðskiptahindrunum milli 

aðildarríkja.
142

 

Meginreglan um bann við mismunun í innkauparétti leiðir af grunnreglu EES-samningsins 

um frjálst flæði vara og kemur fram í 1. mgr. 40. gr. innkaupalaga. Þar segir að 

tækniforskriftir skuli veita bjóðendum jöfn tækifæri og þær megi ekki leiða til ómálefnalegra 

hindrana á samkeppni. Þannig hafa reglur um tækniforskriftir það að markmiði að koma í veg 

fyrir mögulega óbeina mismunun fyrirtækja sem getur hlotist af mismunandi kröfum ríkja til 

eiginleika þess sem skal kaupa en þær kröfur geta t.d. snúið að gæðum og öryggi. Hvað varðar 

dóma EB-dómstólsins má benda á EBD, mál C-45/87, ECR 1988, bls. 4929, Dundalkmálið 

þar sem við útboð á gerð vatnsveitu var sú krafa gerð af hálfu hins opinbera að vatnsrör yrðu 

skv. írskum staðli en einu rörin sem það uppfylltu voru framleidd á Írlandi. Lægsta tilboði var 

hafnað frá aðila sem bauð upp á rör sem uppfylltu alþjóðlega staðla. Var talið að með því að 

hafna lægsta tilboðinu hefði Írland gerst brotlegt við grunnreglu EB-sáttmálans um frjálst 

flæði vara.
143
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Reglan um bann við mismunun kemur fram í 16. gr. innkaupalaga, en þar segir að ef 

öðrum aðila en kaupanda í skilningi laganna sé veittur sér- eða einkaréttur til að veita 

opinbera þjónustu, þá skuli tryggja það að aðilinn virði regluna um bann við mismunum á 

grundvelli þjóðernis við gerð vörusamninga í tengslum við starfrækslu þjónustunnar. Greinin 

svarar til 3. gr. útboðstilskipunarinnar.
144

  

Bein mismunun kemur sjaldan fyrir í EB-rétti. Er þá um það að ræða að hið opinbera tekur 

þá ákvörðun að setja reglur sem snerta eingöngu erlenda aðila, en ekki innlenda. Þó var í dómi 

EB-dómstólsins, EBD, mál C-243/89, ECR 1993, bls. I-3353, Stórabeltismálið, talið að 

Danmörk hefði gerst sek um beina mismunun. Óbein mismunun er aftur á móti algengari, en 

þá er um að ræða að hið opinbera tekur ákvarðanir sem snerta bæði aðila innanlands og 

erlendis sem getur haft mismunandi áhrif á hvernig innlendir og erlendir tilboðsgjafar eru 

meðhöndlaðir. Óbein mismunun er ekki algerlega bönnuð. Getur það t.d. verið heimilt að 

beita óbeinni mismunun sé um að ræða ákveðið lögmætt markmið sem ríkið stefnir á að 

uppfylla. Þannig er meðalhófsreglan ákveðinn hluti reglunnar um bann við mismunun.
145

 

 

5.5 Gagnsæi í opinberum innkaupum 

Í EB-rétti er það sjónarmið gegnum gangandi að opinber aðili skuli gæta þess að allar 

ákvarðanir hans séu bæði gagnsæjar og fyrirsjáanlegar.
146

 Með því að skylda hið opinbera til 

þess að hafa allar leikreglur ljósar og birta nákvæmar útboðslýsingar og forsendur fyrir vali í 

útboðsgögnum er gagnsæi skapað og þar með er kominn ákveðinn fyrirsjáanleiki í 

tilboðsgerð. Slíkt er mikilvægt svo unnt sé að tryggja jafnræði allra tilboðsgjafa. Á sama tíma 

er hægt að koma í veg fyrir að ólögmæt sjónarmið ráði för við útboðsgerð og komi í veg fyrir 

að ólögmæt sjónarmið leiði til þess að ákveðinn verktaki sé valinn umfram annan.
147

 

Í 14. gr. innkaupalaga segir að kaupandi skuli gæta gagnsæis við opinber innkaup. Reglan 

um gegnsæi er sjálfstæð regla sem gildir varðandi útboð og er ein af mikilvægustu reglum 

innkaupalaga. Reglan útfærir með nánari hætti jafnræðisregluna og bann við mismunun og 

leggur í raun grunninn fyrir því að hægt sé að beita síðarnefndu reglunum í framkvæmd. 

Gagnsæisreglan var lögfest sem meginregla með setningu útboðstilskipunar nr. 2004/18/EB 

en hún hafði þó áður verið talin með allra mikilvægustu ólögfestu meginreglum útboðsréttar 

sem giltu í rétti EB. Í reglunni felst að við útboð eigi hverjum þeim sem gefur tilboð eða 
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hugsanlega mun gera það, að vera ljós skilyrði útboðsins, aðferð þess og þau sjónarmið sem 

val á samningshafa mun byggjast á.
148

  

Eitt grundvallaratriði þess að koma á gagnsæi við innkaup er skyldan til þess að auglýsa 

ákvörðun um útboð. Kröfur til auglýsingarinnar og þeirra atriða sem eiga að koma fram í 

henni eru svo nánar útfærð í innkaupalögum. Hvernig framkvæmd fer fram að loknu útboði 

hefur einnig mikla þýðingu og er grundvallaratriði að hún sé skýr og skilmerkilega útfærð í 

gögnum. Um það atriði er einnig að finna málsmeðferðarreglur í innkaupalögum. 

Gagnsæisreglan kemur að miklum notum við túlkun og til fyllingar ákveðinna skilyrða 

innkaupalaga.
149

  

Reglan hefur verið útfærð í ákvæðum laganna og séu þau lesin í heild, kemur í ljós að 

gagnsæi er gegnumgangandi atriði sem ávallt skal hafa til hliðsjónar. Þrátt fyrir það virðist 

reglan hafa sjálfstætt gildi í lögunum og getur brot á henni leitt til brota á jafnræði. Í danskri 

framkvæmd hefur kærunefnd útboðsmála þar í landi talið það brot á jafnræðisreglunni að 

afhenda önnur gögn en sagt var til um í útboðsauglýsingu.
150

  

Í 45. gr. innkaupalaga koma m.a. fram að þær kröfur sem opinber aðili gerir til bjóðanda, 

skuli liggja ljósar fyrir í útboðsgögnum, útboðsauglýsingu eða skýringargögnum sbr. 2. mgr. 

greinarinnar. Í ákvæðinu segir að í útboðsauglýsingu, útboðsgögnum, skýringargögnum eða 

þegar um er að ræða samkeppnisviðræður skuli tilgreina þær forsendur sem liggja að baki vali 

tilboðs eins nákvæmlega og unnt er og þannig má ekki vísa til annarra atriða en staðreynd 

verða á grundvelli þeirra gagna sem bjóðendur leggja fram eða með öðrum hlutlægum hætti. 

Hér er gerð krafa um ákveðið gagnsæi í ferlinu sjálfu, þ.e. bjóðandi verður að fá að vita hvaða 

þættir munu verða ráðandi við ákvörðun hins opinbera aðila, um hverjum skuli veita samning 

og hverjum ekki. Þá leiðir það jafnframt af gagnæisreglunni að í útboðsgögnum og öðrum 

gögnum útboðs mega ekki vera misvísandi eða beinlínis rangar upplýsingar.
151

 

Í 46. tölulið inngangsorða útboðstilskipunarinnar kemur fram að val tilboða skuli fara fram 

á grundvelli hlutlægra forsendna sem eigi að tryggja að farið sé að meginreglunni um 

gagnsæi, reglunni um banni við mismunun og jafnræðisreglunni. Því er aðeins leyft að nota 

tvær valforsendur í opinberum innkaupum, þ.e. lægsta verð og fjárhagslega hagkvæmasta 

tilboðið. Svo það sé unnt að fara að jafnræðisreglunni við val á tilboði, verður að vera mælt 

fyrir um þá skyldu í reglu að nauðsynlegt gagnsæi sé viðhaft svo hægt sé að veita öllum 
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bjóðendum þær upplýsingar sem þeir þurfa nauðsynlega á að halda. Það er þannig skylda 

opinberra aðila að gefa upp forsendur fyrir vali á tilboði og hlutfallslegt vægi hverrar forsendu 

með nægilegum fyrirvara svo bjóðendur hafi þær upplýsingar þegar þeir semja tilboðin. Þó er 

gerð undantekning á þessari skyldu í þeim tilvikum þar sem gildar og rökstuddar ástæður 

liggja að baki slíku og að ekki er hægt að meta vægi þeirra forsendna sem leggja á til 

grundvallar. Slíkt getur átt við um flókna samninga en í þeim tilvikum verður þá að tilgreina 

forgangsröðina á forsendunum. Ef gera á samning við þann bjóðanda sem leggur fram 

hagkvæmasta tilboðið, þá skal hinn opinberi aðili meta tilboðið með tilliti til þess hvaða tilboð 

felur í sér besta hlutfallið milli gæða og verðs. Ef svo er, þá skal hinn opinberi aðili ákvarða 

fyrirfram þau gæði sem hann vill fá fram og fjárhagslegar forsendur fyrir matinu. Slíkt á að 

gera mögulegt að ákvarða hvaða tilboð er fjárhagslega hagkvæmast á heildina litið. 

Gagnsæisreglan endurspeglast í 69. gr. innkaupalaga. Þar er kveðið á um að bjóðendum 

skuli vera heimilt að vera viðstaddir við opnun tilboða og eigi rétt á ákveðnum upplýsingum 

t.d. um heildarupphæð tilboða. Kærunefnd útboðsmála hefur sagt að lesa skuli upp fjárhæðir 

við opnun tilboða að því marki sem slíkt er mögulegt. Þannig geta bjóðendur varið hagsmuni 

sína og þannig sé gagnsæi jafnframt tryggt sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 14. janúar 

2004, (35/2003), Hýsir. Þessari sömu niðurstöðu komst kærunefndin að í ákvörðun 

kærunefndar útboðsmála 19. nóvember 2003 (37/2003), Samtök verslunarinnar. 

Ákvörðun kærunefndar útboðsmála 19. nóvember 2003 (37/2003), Samtök verslunarinnar. 

Ríkiskaup hafði með rammasamningsútboði óskað eftir tilboði fyrir hönd ýmissa sjúkrastofnana 

í ýmis lyf. Í útboðsgögnum hafði komið fram að tiltekin verð yrðu lesin upp við opnun tilboða, 

ásamt heiti framleiðanda sem buðu fram lyfin. Með bréfi sem barst svo síðar, var þessum 

skilmálum breytt á þann veg að einungis skyldu lesin upp heildarfjárhæð en engin einstök verð 

auk þess sem heiti framleiðanda yrðu ekki lesin upp. Kærunefnd útboðsmála féllst á það 

sjónarmið að gagnsæi væri ekki að öllu leyti tryggt þegar bjóðendum væri einungis gerð grein 

fyrir heildartilboðsupphæðum í útboðum þar sem hægt væri að bjóða í hluta innkaupanna. Með 

því væri ekki tryggt að þær tilboðsfjárhæðir sem lesnar voru upp væru sambærilegar. Taldi 

nefndin í ljósi tilgangs b-liðar. 1. mgr. 47. gr. þágildandi innkaupalaga að í slíkum tilvikum væri 

æskilegra að gera bjóðendum grein fyrir boðnum einingaverðum, að því marki sem það væri 

unnt. Að þessu komst nefndin að þrátt fyrir að skýrt orðalag ákvæðisins í innkaupalögum mælti 

aðeins fyrir um að lesin yrðu upp heildarverð. 

Í ákvörðun kærunefndar útboðsmála 7. janúar 2008 (21/2007), Innkaupakort ríkisins var 

talið að það væri í samræmi við þá gagnsæisreglu sem kæmi fram í 14. gr. innkaupalaga að 

tilgreindar yrðu nákvæmlega þær forsendur sem lagðar yrðu til grundvallar við mat á 

tilboðum. 

Ákvörðun kærunefndar útboðsmála 7. janúar 2008 (21/2007), Innkaupakort ríkisins. 

K kærði þá ákvörðun að tilboði L yrði tekið í innkaupakort ríkisins. Í ákvörðuninni kom fram að 

það að skylda kaupanda til að tilgreina eins nákvæmlega og hægt var þær forsendur sem væru 

lagðar til grundvallar við mati á tilboði, væri í samræmi við meginreglurnar um gagnsæi og 
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jafnræði milli bjóðenda sbr. 1. og 14. gr. innkaupalaga. Orðrétt segir í úrskurðinum: „Eiga 

bjóðendur þannig að geta áttað sig á því fyrirfram hvernig staðið verður að mati á hagkvæmasta 

tilboði og hagað boðum sínum í samræmi við það. Bjóðendum í hinu kærða útboði var ógerlegt 

að átta sig á því hvernig kaupandi hyggðist meta tiltekna þætti í tilboðum þeirra. Forsendur fyrir 

vali tilboða gáfu kærða þannig of víðtækt mat við einkunnagjöf í þeim þáttum.“ 

 

5.6 Meðalhófsreglan 

Meðalhófsreglan er ein af grundvallar meginreglum stjórnsýsluréttarsins og hefur hún einnig 

verið talin felast í EB-rétti
152

. Í meðalhófsreglunni felst að sérhver ákvörðun eða ráðstöfun 

skuli vera gerð í hófi og stefna skuli með henni að lögmætu markmiði,
153

 að ákvörðunin sé 

nauðsynleg og að hún sé í samhengi við það markmið sem ná skal með henni. Opinber aðili 

má þar af leiðandi ekki taka ákvörðun þegar honum er veitt svigrúm til mats sem gengur út 

fyrir það sem teljast megi nauðsynlegt og hóflegt í samhengi við það lögmæta markmið sem 

stefnt er að. Í útboðstilskipuninni er meðalhófsreglan nefnd í inngangsorðum hennar sem ein 

af grundvallar meginreglunum sem skal virða þegar gerðir eru opinberir samningar. Í 2. mgr. 

44. gr. útboðstilskipunarinnar kemur svo fram með ótvíræðum hætti að þær kröfur sem hið 

opinbera gerir um hæfi og það hvernig aðili færi sönnur á hæfi sitt, skuli vera í samræmi við 

þann samning sem fyrirhugað er að gera.
154

 Þannig má ekki beita aðila máls þvingunum til að 

ná fram ákveðinni niðurstöðu.
155

 

Það er ekki nýjung í íslenskum rétti að opinberu valdi séu settar skorður á grundvelli 

lagasjónarmiða sem skylda handahafa slíks valds að líta ekki bara til þess markmiðs sem starf 

þeirra stefnir að, heldur einnig til hagsmuna og réttinda einstaklinga sem ákvarðanir og 

valdbeiting beinist að. Þessi viðhorf fela í sér að handhöfum ríkisvaldsins er skylt að vega og 

meta hagsmuni sem ekki fara saman og að fara í athöfnum sínum ákveðinn meðalveg með 

tilliti til þeirra hagsmuna sem um ræðir. Meðalhófsreglunni er einkum beitt sem takmörkun á 

frjálsu mati stjórnvalda og er hún talin bindandi grundvallarregla í stjórnsýslurétti. Reglan 

gildir í fyrsta lagi um val úrræða þegar val um fleiri en eitt úrræði er að ræða og ber þá að 

velja vægasta úrræðið sem er fyrir hendi. Einnig leiðir það af reglunni að hóf verður að vera í 
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beitingu úrræðis miðað við þá hagsmuni sem eru í húfi. Þar af leiðir að strangar kröfur eru 

gerðar til sönnunar á nauðsyn ákvörðunar eða athafnar hins opinbera.
156

 

Þannig skal opinber aðili gæta hófs í þeim kröfum sem hann gerir til bjóðanda í útboði sbr. 

45. gr. innkaupalaga. Samkvæmt 2. mgr. greinarinnar segir að í útboðsauglýsingu, 

útboðsgögnum, skýringargögnum eða þegar um sé að ræða samkeppnisviðræður skuli 

tilgreina þær forsendur sem liggi að baki vali tilboðs eins nákvæmlega og unnt er og þannig 

má ekki vísa til annarra atriða en staðreynd verða á grundvelli gagna sem bjóðendur leggja 

fram eða með öðrum hlutlægum hætti. Þannig verður bjóðandi að gæta hófs í þeim kröfum 

sem hann setur fram og hvaða gagna er hægt að krefjast af bjóðanda. Í Hrd. 8. maí 2008, 

(450/2007), Hópbílaleigan, kom fram í niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, að 

við útboð skuli ekki krefja um frekari gögn en nauðsynlegt sé með hliðsjón af eðli og umfangi 

þess sem óskað sé eftir að kaupa.
157

 

Hrd. 8. maí 2008, (450/2007), Hópbílaleigan. 

Ríkiskaup efndu til útboðs fyrir hönd Vegagerðarinnar (V) um sérleyfi á áætlunar- og 

skólaakstur á fimm þjónstusvæðum. Hópbílaleigan (H) bauð í tvær leiðir, en gengið var til 

samninga við Kynnisferðir um leið eitt og Þingvallaleið um leið tvö. Taldi H að höfnun V á að 

semja við það hefði verið ólögmæt, þar sem það átti lægsta og hagstæðasta tilboð í báðar 

leiðirnar. Í niðurstöðum héraðsdóms sem staðfest var af Hæstarétti með vísan til forsendna segir 

orðrétt: „Í 1. mgr. 31. gr. laga nr. 94/2001 segir að tæknileg geta bjóðanda skuli vera það trygg 

að hann geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart kaupanda. Í 2. mgr. ákvæðisins segir að 

bjóðandi geti fært sönnur á tæknilega getu með nánar tilgreindum gögnum sem tilgreind eru í 6 

stafliðum. Þá segir í 3. mgr. að í útboðsgögnum skuli koma fram hvaða gögn samkvæmt 2. mgr. 

sé krafist að bjóðandi leggi fram eða kunni á síðari stigum að verða beðinn um að leggja fram. 

Ekki skal krefja um frekari gögn en nauðsynlegt er með hliðsjón af eðli og umfangi þess sem 

óskað sé kaupa á.“ Var viðurkenndur réttur H til skaðabóta úr hendi V. 

Það kemur fram í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að innkaupalögum að 

ákvæði 3.-6. mgr. 56. gr. innkaupalaga svari til 2.-4. mgr. 44. gr. útboðstilskipunarinnar.
158

 

Ekki verður þó séð að í innkaupalögum sé orðuð meginreglan um meðalhóf með jafn skýrum 

hætti og kemur fram í útboðstilskipuninni. Í 2. mgr. 44. gr. útboðstilskipunarinnar segir: 

„[...] Samningsyfirvöld geta krafist þess að þátttakendur og bjóðendur uppfylli kröfur um 

lágmarksgetu í samræmi við 47. og 48. gr. Umfang upplýsinganna, sem um getur í 47. og 48. 

gr., og sú lágmarksgeta sem krafist er vegna tiltekins samnings, skal vera í tengslum við og í 

réttu hlutfalli við efni samningsins. 

Þetta lágmark skal tilgreint í útboðstilkynningunni.“ 

Í 3.-6. mgr. 56. gr. innkaupalaga segir orðrétt: 

„Í forvali er heimilt að takmarka fjölda þeirra sem valdir eru til að taka þátt í útboði, 

samkeppnisviðræðum eða samningskaupum, enda hafi nægilega margir þátttakendur tekið þátt í 

forvali. Í tilkynningu um forval skulu koma fram þau málefnalegu og óhlutdrægu skilyrði eða 
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reglur sem leggja á til grundvallar við val þátttakenda í forvali, lágmarksfjölda þeirra svo og 

hámarksfjölda þeirra ef það á við. 

Í forvali vegna lokaðs útboðs skulu þátttakendur sem valdir eru til að leggja fram tilboð ekki 

vera færri en fimm. Í forvali vegna samningskaupa eftir opinbera birtingu útboðsauglýsingar og 

vegna samkeppnisviðræðna skulu þátttakendur ekki vera færri en þrír. Fjöldi þátttakenda sem 

valdir eru skal ætíð vera nægilegur til að tryggja raunverulega samkeppni 

Kaupandi skal gefa a.m.k. jafnmörgum þátttakendum kost á að taka þátt í útboði og svarar til 

þess lágmarksfjölda sem hann hefur áður tiltekið. Ef ekki er fyrir hendi nægjanlegur fjöldi 

þátttakenda sem fullnægir skilyrðum forvals til að vera valinn, eða ekki er fyrir hendi 

nægjanlegur fjöldi þátttakenda sem fullnægir kröfum um getu, er kaupanda heimilt að halda 

útboði áfram með því að gefa þeim sem fullnægðu þessum kröfum kost á að taka þátt í útboði. 

Ekki er heimilt að gefa fyrirtækjum sem ekki tóku þátt í forvali kost á að taka þátt í útboði á 

þessu stigi. Sama á við um þá þátttakendur sem ekki fullnægðu kröfum um hæfi. 

Þegar kaupendur nýta sér heimildir til að fækka tilboðum eða fjölda þátttakenda í 

samkeppnisviðræðum eða samningskaupum að undangenginni opinberri birtingu tilkynningar, 

sbr. 31. og 32. gr., skal ákvörðun um slíkt grundvallast á valforsendum sem fram hafa komið í 

útboðsauglýsingu, skilmálum eða skýringargögnum. Á lokastigi slíkra innkaupa skal fjöldi 

þátttakenda vera nægilega mikill til að tryggja raunhæfa samkeppni að svo miklu leyti sem um 

nægilegan fjölda tilboða eða hæfra þátttakenda er að ræða.“ 

Það leiðir þó af útboðstilskipuninni og af reglum EES-samningnum að túlka verður ákvæði 

innkaupalaga í ljósi þessarar meginreglu, þá aðallega VII. kafla sem fjallar um hæfi 

þátttakenda og bjóðenda í opinberum innkaupum og svo VIII. kafla um framkvæmd innkaupa, 

þá sérstaklega 56. gr. laganna. 

Þrátt fyrir að meðalhófsreglan kunni að fá meira vægi við mat á því hverskonar kröfur hið 

opinbera gerir til bjóðenda í framtíðinni, má þó ekki takmarka mat hins opinbera með þeim 

hætti að hendur þess séu bundnar. Það verður að heimila stjórnvöldum ákveðið svigrúm til 

mats í þessum efnum.
159

 Það er ljóst að þessa reglu verður að virða sem eina af meginreglum 

innkaupalaga og athafnir hins opinbera mega ekki brjóta gegn henni. Þá getur einnig verið að 

meðalhófsreglan leggi ekki eingöngu skyldur á hið opinbera, heldur getur verið að hún veiti 

opinberum aðilum einnig ákveðna vernd, s.s. gegn því að jafnræðisreglan, gagnsæisreglan og 

reglan um bann við mismunun leggi ekki óhóflega miklar skyldur eða kvaðir á stjórnvöld 

þegar kemur að því að gera viðeigandi ráðstafanir í innkaupaferli og við útboð. Þannig má líta 

á meðalhófsregluna sem ákveðið mótvægi við framangreindar meginreglur.
160

  

Velta má því upp á hvaða tungumáli útboðsgögn skuli vera en það að skylda hið opinbera 

að hafa gögn á ákveðnu tungumáli getur leitt til þess að óhóflegar skyldur verði lagðar á það. 

Hvorki kemur fram í innkaupalögum eða í útboðstilskipuninni á hvaða tungumáli gögn sem 

stafa frá kaupanda skuli vera.
161

 Aftur á móti kemur fram í 4. mgr 36. gr. 
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útboðstilskipunarinnar að útboðstilkynningar skuli birta í fullri lengd á opinberu tungumáli 

Bandalagsins sem samningsaðili velur og er sá texti aðeins gildur texti. Jafnframt skal birta 

samantekt tilkynningarinnar á öðrum opinberum tungumálum bandalagsins.
162

 Í l-lið 38. gr. 

innkaupalaga segir að hið opinbera skuli tilgreina á hvaða tungumáli eða tungumálum skuli 

skila tilboðum sem er í samræmi við b-lið 5. mgr. 40. gr. útboðstilskipunarinnar. Þannig getur 

kaupandi ákveðið á hvaða tungumáli skuli skila inn tilboðum. Það að gerð sé krafa um að 

tilboð skuli leggja fram á íslensku brýtur ekki gegn banni við mismunun eða 

jafnræðisreglunni. Aftur á móti kann það að vera í ákveðnum tilfellum málefnalegt að heimila 

það að tilboð sé lagt fram á öðru tungumáli en íslensku, t.d. ensku.
163

 

Þó það hafi i för með sér aukinn kostnað og fyrirhöfn skal stjórnvald velja það úrræði sem 

telst vægast, en það getur hins vegar verið freistandi að gera það ekki. Það veldur engum vafa 

að stjórnvaldi er óheimilt að misbeita valdi sínu við val á úrræðum til úrlausnar máls með því 

að láta valið ráðast af því að komast hjá ákveðinni fyrirhöfn.
164

 Ljóst er að meðalhófsreglan á 

enn eftir að mótast mikið í framkvæmd en ekki hefur enn komið mál til kasta EB-dómstólsins 

þar sem þessi regla er útfærð.
165

 

 

5.7 Skyldubundið mat og svigrúm til mats 

Þegar löggjafinn hefur sett matskennda lagareglu þar sem á því er byggt að tiltekin ákvörðun 

skuli fara fram á grundvelli ákveðins mats, þá svarar reglan um svigrúm til mats því hversu 

langt hið opinbera getur gengið í því að takmarka slíkt mat með verklagsreglum. Reglan um 

skyldubundið mat felur í sér að þegar markmið með setningu laga er að færa opinberum aðila 

matskennda valdheimild í hendur til þess að taka þá ákvörðun sem best á við að hverju sinni. 

Slíkum lögfestum reglum getur stjórnvald ekki breytt eða afnumið lögfest mat. Þegar 

stjórnvald hefur val um fleiri en eina leið til að ná fram því markmiði sem stefnt er að, er ljóst 

að rannsaka verður málið og leggja mat á hvaða úrræði koma að notum með hliðsjón af 

jafnræðis- og meðalhófsreglunni. Í raun má segja að reglan um skyldubundið mat sé forsenda 

þess að réttilega sé hægt að beita meðalhófsreglunni.
166

 

Þrátt fyrir að hinu opinbera séu settar skorður af margvíslegu tagi verður ávallt að veita því 

ákveðið svigrúm til mats. Það leiðir af því að einhver viðmið verður ávallt að hafa til 

hliðsjónar um hvaða aðili fær tiltekið verk eða ákveðinn samning og þau viðmið sem hið 
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opinbera setur, ráða því svo í útboðsferlinu eða samningagerðinni hver fær samninginn. 

Dómstólar og kærunefnd útboðsmála hafa þó ákveðið eftirlitshlutverk með því að hið 

opinbera fari ekki út fyrir þetta svigrúm sitt. Í EB-rétti hefur EB-dómstóllinn eftirlátið hinu 

opinbera ákveðið svigrúm til þess að meta sjálft hvað það telur vera rétta leið.
167

 Dómstóllinn 

nálgast þetta mat sitt á svipaðan máta og almennt er viðurkennt í stjórnsýslurétti, þ.e. hann 

leggur mat á það hvort opinber aðili hefur farið út fyrir það svigrúm sem almennt er 

viðurkennt að hann hafi en við það mat lítur hann m.a. til þeirra reglna sem eiga að afmarka 

matið. Einnig lýtur dómstóllinn til markmiða EB-reglna, svo sem kröfuna um einsleitni þegar 

hann endurskoðar svigrúm opinbers aðila til mats.
168

 

Í b-lið 6. mgr. 34. gr. innkaupalaga kemur fram að þegar hinn opinberi aðili ákveður 

tilboðsfrest við gerð rammasamnings skal hann vera nægilega langur svo bjóðandi geti gert 

tilboð vegna þess samnings. Svigrúm hins opinbera aðila er ekki alveg ótakmarkað, en við 

ákvörðun frestsins skal taka tillit til þess hversu flókið efni samningsins er og sendingartíma.  

Í 45. gr. innkaupalaga kemur fram að forsendur kaupanda fyrir vali á tilboði skuli miðast 

annaðhvort eingöngu við lægsta verð eða fjárhagslega hagkvæmni frá sjónarhóli kaupanda. 

Þarna er hinum opinbera aðila veitt ákveðið svigrúm til mats, en það er þó ekki ótakmarkað. 

Þær forsendur sem liggja til grundvallar mati opinbers aðila á fjárhagslegri hagkvæmni skulu 

þannig tengjast efni samnings, t.d. gæðum, verði, tæknilegum eiginleikum, útliti, 

notkunareiginleikum, umhverfislegum eiginleikum, rekstrarkostnaði, rekstrarhagkvæmni, 

viðhaldsþjónustu, afhendingardegi og afhendingartímabili að loknum framkvæmdum sbr. 45. 

gr. laganna. Þessar forsendur verða svo að liggja ljósar fyrir sbr. 2. mgr. greinarinnar, en þar 

segir að í útboðsauglýsingu, útboðsgögnum, skýringargögnum eða þegar um sé að ræða 

samkeppnisviðræður skuli tilgreina þær forsendur sem liggi að baki vali tilboðs eins 

nákvæmlega og unnt er og þannig má ekki vísa til annarra atriða en staðreynd verða á 

grundvelli gagna sem bjóðendur leggja fram eða með öðrum hlutlægum hætti. Er þessi 

framkvæmd jafnframt í samræmi við meginreglurnar um gagnsæi og meðalhóf. Einnig segir í 

3. mgr. að í framangreindum gögnum skuli tilgreina hlutfallslegt vægi hvers viðmiðs sem 

vísað er til sem forsendu en setja megi vægið fram sem ákveðið bil með hæfilegum 

hámarksviðmiðum. Ef það er ómögulegt að tilgreina tiltekið vægi forsendna af ástæðum sem 

hægt er að sýna fram á, þá á að raða forsendunum í röð eftir mikilvægi. Hér er kaupendum 

veitt ákveðið svigrúm til mats til að ákveða hverskonar þjónusta, verk eða vara henti honum 

best, en það mat er þó ekki ótakmarkað sé tekið mið af ákvæðum 45. gr. Í ákvörðun 
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kærunefndar útboðsmála 15. október 2008 (17/2008), Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins kom 

fram að þessum reglum innkaupalaga er ætlað að takmarka svigrúm kaupenda við val á tilboði 

þannig að mat þeirra verði samkvæmt fyrirfram gefnum forsendum en stjórnist ekki af 

ófyrirsjáanlegum og ómálefnalegum sjónarmiðum.  

Ákvörðun kærunefndar útboðsmála 15. október 2008 (17/2008), Slökkvilið 

höfuðborgarsvæðisins. 

SM ehf. kærði ákvörðun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins um að taka tilboði ÓG hf. um kaup á 

slökkvibílum. Var þess krafist að kærunefndin stöðvaði þegar í stað alla samningagerð en 

ákveðið hafði verið að ganga til samninga við ÓG og jafnframt var þess kafist að felld yrði úr 

gildi sú ákvörðun að taka tilboði ÓG. Í ákvörðun nefndinnar kom fram að ákvæðum 2.-3. mgr. 

45. gr. innkaupalaga væri ætlað að takmarka svigrúm kaupenda við val á tilboði þannig að mat 

þeirra verði samkvæmt fyrirfram gefnum forsendum en stjórnist ekki af ófyrirsjáanlegum og 

ómálefnalegum sjónarmiðum. Jafnframt væri þeim ætlað að bjóðendur gætu áttað sig fyrirfram 

á því hvernig mat á tilboðum muni ráðast og geti þá hagað tilboðum sínum í samræmi við það. Í 

ákvörðuninni segir: „Innkaupagögn í hinum kærðu samkeppnisviðræðum eru óljós hvað varðar 

þær forsendur sem lágu til grundvallar mati á „gæðum“ og ekki liggja fyrir upplýsingar um 

endanlega framkvæmd matsins. [ ] Með hliðsjón af framangreindum sjónarmiðum og 

fyrirliggjandi gögnum um forsendur fyrir vali tilboða í hinum kærðu innkaupum telur 

kærunefnd útboðsmála verulegar líkur á því að brotið hafi verið gegn lögum nr. 84/2007, um 

opinber innkaup, og því sé skilyrði 1. mgr. 96. gr. laganna fullnægt.“ Stöðvaði kærunefndin 

samningsgerðina. 

Tilgangur þess að kaupandi verður að tilgreina þær kröfur sem hann gerir til bjóðanda með 

eins nákvæmum hætti og mögulegt er í útboðsgögnum, er jafnframt að koma í veg fyrir að 

opinber aðili hafi framkvæmd tilboðs og túlki tilboðsgögn eftir eigin höfði, eftir að tilboðum 

hefur verið skilað. Allan vafa um útboðslýsingar og tilgreiningu gagna verður að skýra 

bjóðenda í hag og ber verkkaupi hallann af ónákvæmni í gögnum. Brjóti opinber aðili á 

bjóðanda með þessum hætti, getur það leitt til þess að ákvörðun kaupanda um að ganga til 

samninga við þriðja aðila orðið ógildanleg sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 9. desember 

2008 (16/2008), Reykjanesbraut. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 9. desember 2008 (16/2008), Reykjanesbraut. 

L kærði þá ákvörðun V um að ganga til samninga við F í útboði á Reykjanesbraut (41-14) 

Kaldárdalsvegur – Krýsuvíkurvegur. Aðallega var krafist þess að kærunefndin stöðvaði 

samningsgerð við F og að ógilt yrði ákvörðun um að ganga til samninga við F. Í úrskurðinum 

tók kærunefndin fram að verkkaupum væri almennt játað nokkuð svigrúm við ákvörðun um þær 

upplýsingar sem þeir ætluðust til að bjóðendur veittu með tilboðum sínum. Aftur á móti yrði að 

tilgreina þær kröfur með eins nákvæmum hætti og mögulegt væri sbr. 38. og 45. gr. 

innkaupalaga. Í úrskurðinum segir: „Er það nauðsynlegt til að takmarka vald þeirra til að túlka 

tilboð og tilboðsgögn eftir eigin höfði eftir að tilboðum hefur verið skilað og er jafnframt í 

samræmi við meginreglur útboðsréttar um gagnsæi og jafnræði bjóðenda, sbr. 1. og 14. gr. laga 

nr. 84/2007. Bjóðendur verða að geta gert sér grein fyrir því hvaða kröfur eru gerðar til þeirra 

um afhendingu gagna og upplýsinga. Vafa um skýringu útboðslýsingar um tilgreiningu 

tilboðsgagna og upplýsinga frá bjóðendum verður samkvæmt því að túlka bjóðendum í hag og 

verður verkkaupi að bera hallann af ónákvæmni í útboðsgögnum að þessu leyti. Þá segir í 1. 

mgr. 39. gr. laga nr. 84/2007 að tilboðsblað skuli vera hluti útboðsgagna og skuli það vera 

þannig úr garði gert að tilboð séu sett fram á sama hátt og þannig samanburðarhæf.“ Var talið að 
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L hefði skilað inn fullnægjandi gögnum. Var ákvörðun V um að ganga til samninga við F felld 

úr gildi. 

Val á tilboði verður ávallt að tengjast hinu keypta en þannig er sem dæmi ekki heimilt við 

kaup á bifreið að velja tilboð með hliðsjón af því hvaða seljandi styrki skógrækt mest. Hins 

vegar væri heimilt að líta þess til hvort bifreiðin losi meira eða minna af mengandi 

loftegundum en aðrar bifreiðar. Með því að setja fram þá kröfu í innkaupalögum að forsendur 

skuli tilgreindar eins nákvæmlega og unnt er, er svigrúm kaupanda skert talsvert við að 

ákveða vikmörk hlutfallslegs vægis forsendna, sbr. 3. mgr. 45. gr. Vikmörkin mega ekki leiða 

til þess að vægi forsendna verði óljósara en þegar þeim er raðað upp eftir mikilvægi.
169

 

Fyrrnefnd 45. gr. innkaupalaga á þannig að tryggja að kaupandi tilgreini þær forsendur sem 

hann byggir mat á hagkvæmasta tilboði í gögnum útboðs. Þar með á þetta mat ávallt að vera 

fyrirsjáanlegt og byggt á hlutrænum sjónarmiðum sem tengist fjárhagslegri hagkvæmni eins 

og að framan er greint. Hér verður að ítreka og halda vel til haga að ekki er verið með þessu 

að leggja mat á hæfi þáttakenda eða bjóðanda. Halda á kröfum sem gerðar er til hæfis 

þáttakenda og bjóðenda aðskildum frá forsendum fyrir vali tilboðs. Ef bjóðandi er hæfur til að 

leggja fram tilboð skal meta tilboð hans með sjálfstæðum hætti með hliðsjón af þeim 

valforsendum sem settar hafa verið fram í gögnum.
170

 45. gr. og 72. gr. innkaupalaga svara til 

53. gr. útboðstilskipunarinnar. 

Í 72. gr. innkaupalaga er fjallað um hvaða forsendur eigi að leggja til grundvallar við mat 

hins opinbera á hagkvæmasta tilboði. Í greininni segir að við val á tilboði, skuli gengið út frá 

fjárhagslega hagkvæmasta boði, en það er það boð sem lægst er að fjárhæð eða það boð sem 

fullnægir þörfum kaupanda best samkvæmt tilgreindum forsendum í útboðsgögnum, sbr. 45. 

gr. innkaupalaga. Í 2. mgr. 72. gr. er það svo ítrekað að hinu opinbera sé óheimilt að meta 

tilboð á grundvelli annarra forsendna en fram koma í útboðsgögnum sbr. 45. gr. Þarna er 

svigrúm hins opinbera til mats takmarkað að verulegu leyti og í raun lögfest á hvaða 

forsendum matið eigi að fara fram. 

Í 5. mgr. 70. gr. innkaupalaga er fjallað um rafræn uppboð en þar kemur fram að þegar 

gera á samning á grundvelli fjárhagslega hagkvæmasta tilboði, skuli fylgja tilkynningu til 

bjóðanda, mat á tilboði hans sem farið hefur fram í samræmi við 72. gr. laganna. Þannig á 

bjóðandi í rafrænu uppboði að geta tekið afstöðu til þess og fengið upplýsingar um hvort mat 

hins opinbera samræmist innkaupalögum. 
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Í 46. lið inngangsorða útboðstilskipunarinnar kemur fram að samningsyfirvöldum sé skylt 

að gefa upp forsendur fyrir vali á tilboði og hlutfallslegt vægi hverrar forsendu með 

nægilegum fyrirvara svo bjóðendur hafi þær upplýsingar þegar þeir semja tilboðin. Þó er gerð 

undantekning á þessari skyldu í þeim tilvikum þar sem gildar ástæður eru fyrir, þ.e. sem er 

hægt að rökstyðja og ekki er hægt að meta vægið. Slíkt getur átt við um flókna samninga en í 

þeim tilvikum verður þá að tilgreina forgangsröðina á forsendunum. Ef gerður er samningur 

við þann bjóðanda sem leggur fram hagkvæmasta tilboðið, þá skal hinn opinberi aðili meta 

tilboðið með tilliti til þess hvaða tilboð felur í sér besta hlutfallið milli gæða og verðs. Ef svo 

er, þá skal hinn opinberi aðili ákvarða gæði og fjárhagslegar forsendur fyrir matinu sem á að 

gera kleift að ákvarða hvaða tilboð er fjárhaglega hagkvæmast á heildina litið. Er ákvörðun 

þeirra forsendna háð samningi í hvert sinn. 

Kærunefnd útboðsmála hefur í fjölda mála fjallað um svigrúm opinberra aðila til mats. Af 

eftirfarandi ákvörðun má ráða að nefndin telji það ekki æskilegt að hið opinbera hafi of ríkt 

svigrúm til mats og verið við matið að halda sig innan þess ramma sem lög heimila. Sjá um 

þetta neðangreinda ákvörðun kærunefndarinnar. 

Ákvörðun kærunefndar útboðsmála 26. janúar 2005 (2/2005), Vegamál. 

V kærði Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar (I) vegna almenns útboðs í yfirborðsmerkingar í 

Reykjavík árin 2005-2008 og vildi fá samningsgerð stöðvaða. Taldi V að ákveðin ákvæði 

útboðsgagna sem fjölluðu um mat á helstu stjórnendum og starfsmönnum um hæfni verktaka, 

bryti í bága við 26. gr. þágildandi innkaupalaga. Taldi V að fyrrgreindir skilmálar um mat á 

starfsmönnum og hæfni bjóðenda byggðu ekki á hlutlægum grunni, en gerðu þvert á móti ráð 

fyrir frjálsu mati verkkaupa á starfsmönnum og hæfni bjóðenda. Taldi nefndin að I væri heimilt 

að setja ákveðin lágmarksskilyrði um hæfi bjóðenda og með því kanna hæfi þeirra með 

hlutlægum hætti. Hefði I því geta sett það sem skilyrði í útboðinu að bjóðendur uppfylltu 

ákveðin lágmarksskilyrði fjárhagslegrar og tæknilegrar getu. Aftur á móti yrðu þessir þættir ekki 

metnir á grundvelli hagkvæmni og féllst nefndin því á kröfu V og stöðvaði samningsgerð. 

Reglur VII. kafla innkaupalaga kveða á um það með hvaða hætti kaupandi á að setja fram 

kröfur sínar, m.a. í útboðsgögnum, og svo hvernig fyrirtæki geti sýnt fram á að þau fullnægi 

þeim kröfum. Aftur á móti hefur kaupandi síðan svigrúm til að meta hvaða efnislegu kröfur 

hann gerir til þeirra fyrirtækja sem hann vill semja við. Við það verður ávallt þó að hafa 

meginreglurnar um meðalhóf og jafnræði til hliðsjónar. Um það má benda á eftirfarandi 

úrskurð kærunefndar útboðsmála.
171

 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 23. ágúst 2006 (14/2006), Skólaakstur. 

N kærði samþykkt sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar (E) um að samþykkja tillögu skólanefndar 

E um að samið yrði við SBA-Norðurleið um skólaakstur fyrir Hrafnagilsskóla. Útboðsgögn 

gerðu ákveðnar kröfur til tveggja ára akstursreynslu bjóðenda á skólaakstri. Um þetta sagði 

orðrétt í úrskurðinum: „Verkkaupum í opinberum innkaupum er heimilt að setja ákveðin 

lágmarksskilyrði um fjárhagslegt og tæknilegt hæfi bjóðenda, sbr. 30. og 31. gr. laga nr. 
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94/2001. Krafa liðar 1.2.1 í útboðslýsingu um tveggja ára reynslu bjóðanda af akstri við 

fólksflutninga var sett með stoð í 31. gr. laganna. Verkkaupum er almennt játað nokkuð svigrúm 

við ákvörðun um hvaða kröfur þeir geri til hæfis bjóðenda að þessu leyti. Hins vegar er sú 

skylda lögð á verkkaupa að þeir tilgreini með eins nákvæmum hætti og unnt er hvaða kröfur 

gerðar eru til hæfis bjóðenda. Er það nauðsynlegt til að takmarka vald þeirra til að túlka 

kröfurnar eftir eigin höfði eftir að tilboð hafa verið opnuð og er það jafnframt í samræmi við 

meginreglur útboðsréttar um gagnsæi og jafnræði bjóðenda, sbr. 1. og 11. gr. laga nr. 94/2001. 

Bjóðendur verða að geta gert sér grein fyrir því hvaða kröfur eru gerðar til hæfis þeirra og 

verkkaupi verður einnig, eftir því sem kostur er, að meta hæfi bjóðenda eftir hlutlægum 

mælikvörðum. Vafa um skýringu á hæfiskröfum verður samkvæmt því að túlka bjóðendum í 

hag og verður verkkaupi að bera hallann af ónákvæmni í útboðsgögnum að þessu leyti. Þær 

kröfur sem gerðar eru til verkkaupa um skýrleika við skilgreiningu hæfiskrafna eru því 

sambærilegar þeim sem gerðar eru til verkkaupa við val á tilboðum samkvæmt 50. gr., sbr. 26. 

gr. laga nr. 94/2001.“ Þá tók nefndin undir það með N að fyrirtækið sjálft gæti ekki öðlast 

akstursreynslu, heldur þeir ökumenn sem sinni akstri fyrir það. Var því ekki hægt að útiloka 

þetta skilyrði svo að það ætti við um þá ökumenn sem sinntu akstri fyrir N. Í öllu falli var til 

staðar vafi um hvernig bæri að túlka þetta skilyrði og ekki voru tilgreindar kröfur til hæfis eins 

nákvæmlega og hægt var. Var talið að E hefði verið óheimilt að meta tilboð N ógilt á þeim 

grundvelli sem var gert. 

 

5.8 Málefnaleg sjónarmið og bann við valdníðslu 

Það leiðir af ákveðnum meginreglum stjórnsýsluréttarins, nánar tiltekið af jafnræðisreglunni 

og reglunni um bann við valdníðslu, að stjórnvald verður að byggja bæði samninga og 

ákvarðanir á grundvelli málefnalegra sjónarmiða.
172

 Málefnaleg sjónarmið tengjast náið 

almennri réttlætingu laga, þ.e. þeim hagsmunum sem lögum er ætlað að tryggja. Málefnaleg 

sjónarmið fela í sér að líta á til þeirra hagsmuna sem lögin eiga að tryggja, en ekki annarra 

hagsmuna eða markmiða.
173

 Þau málefnalegu sjónarmið sem líta ætti til við opinber innkaup 

myndu sem dæmi vera að tryggja jafnræði fyrirtækja, stuðla að hagkvæmni í opinberum 

rekstri með virkri samkeppni, efla nýsköpun og þróun við innkaup hins opinbera á vörum, 

verkum eða þjónustu sbr. 1. gr. innkaupalaga. 

Valdníðsla er þegar stjórnvald hefur beitt ólögmætum sjónarmiðum við ákvarðanatöku 

sína. Það er erfitt að greina á milli brota á reglunni um bann við valdníðslu og brota á 

lögmætisreglunni, auk þess sem sönnun er erfið nema hin ólögmætu sjónarmið hafi 

beinlínis leitt til þess að ákvörðunin eða samningur hafi verið bundinn ólögmætu skilyrði. 

Stjórnsýsluhafi starfar ekki á sama hátt og einkaaðili, þ.e. að því leyti að sá fyrrnefndi er 

bundinn við ákvarðanatöku sína að taka mið af þeim sjónarmiðum sem löggjafinn hefur 

ákveðið að gildi um athafnir hans. Þetta þýðir m.a. að opinber aðili getur ekki látið 
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persónulegar óskir sínar, óvild eða vináttu hafa áhrif á athafnir sínar. Þetta er aðalatriðið að 

baki valdníðsluhugtakinu.
174

 

Ef opinber aðili blandar t.d. saman ósamrýmanlegum sjónarmiðum eða dregur inn í 

athafnir sínar atriði sem eru málinu algerlega óviðkomandi til að ná fram tiltekinni 

niðurstöðu sem hentar því, yrði það talin valdníðsla. Nánar tiltekið má ákvörðun eða athöfn 

ekki byggjast á ómálefnalegum sjónarmiðum. Á síðari árum hefur reglan um bann við 

valdníðslu þróast út í það að athafnir stjórnvalda skuli byggjast á málefnalegum 

sjónarmiðum. Þannig skal athöfn byggja á málefnalegu mati með hliðsjón af þeim 

markmiðum sem ná skal með henni.
175

 

Málefnaleg sjónarmið verða að búa að baki hverri ákvörðun stjórnvalds enda ótækt að 

geðþótti eða tilviljun ráði niðurstöðu máls. Því er hið opinbera bundið að lögum við að byggja 

matskenndar ákvarðanir sínar á málefnalegum sjónarmiðum sem þýðir að aðeins eru 

málefnaleg sjónarmið lögmæt.
176

 Dómstólar leggja endanlegt mat á það hvort að ákvörðun 

hafi verið byggð á málefnalegum sjónarmiðum eða ekki. Eftirlit dómstóla miðar að því að 

kanna hvort ákvörðun sé ómálefnaleg eða röng en ekki að því hvers efnis ákvörðun hefði 

getað orðið.
177

 Hæstiréttur hefur staðfest það í dómum sínum að málefnalega verði að standa 

að útboði, sbr. Hrd. 8. maí 2008 (379/2007), Íslenskir aðalverktakar. Þá hefur komið fram í 

áliti umboðsmanns Alþingis, UA 28. desember 2006 (4478/2005), Námuréttindi
178

 að þegar 

ráðstafað er eftirsóttum og fjárhagslegum gæðum, verði að gæta að reglunni um málefnaleg 

sjónarmið. 

Hrd. 8. maí 2008 (379/2007), Íslenskir aðalverktakar. 

Íslenska ríkið auglýsti til sölu í lokuðu útboði eignarhlut sinn í ÍA hf. JB ehf. og TSH ehf. 

skiluðu inn sameiginlegu boði, en gengið var til samninga við AV sem voru lykilstjórnendur ÍA 

hf. Talið var að stjórnendur ÍA hf. sem fruminnherjar í merkingu laga um verðbréfaviðskipti, 

hefðu ekki virt ríkar skyldur sem lagðar voru á fruminnherja vegna viðskipta þeirra með 

verðbréf fyrirtækisins. Í héraðsdómi kom m.a. fram að við skoðun á málinu yrði að kanna hvort 

gætt hefði verið þeirrar meginreglu að málefnalega hefði verið staðið að útboðinu. Niðurstaða 

Hæstréttar var sú að útboðið taldist ekki vera ógildanlegt þar sem reglum stjórnsýslulaga um 

hæfi var gætt. 

Það er ekki hægt að gefa út almennar leiðbeiningar um það hvaða sjónarmið teljast almennt 

málefnaleg og hver ekki. Það kann að vera hægt að finna leiðbeiningar um slíkt í 

innkaupalögum, en þó eru slíkar leiðbeiningar oft svo rúmt orðaðar að erfitt er að finna út 

þann grundvöll sem matið skal fara fram á. Oft má þó finna það út annað hvort með hliðsjón 
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af eða á grundvelli skýringa á tilgangi laga. Þó má almennt telja að persónuleg, 

stéttarfélagsleg, pólitísk og fjárhagsleg sjónarmið teljist almennt vera ómálefnaleg. Þetta 

verður þó að skoða í hverju tilfelli fyrir sig. Þar sem fjárhagsleg sjónarmið eru meginatriðið 

eða mikilvægur þáttur matsins, teljast þau eðli máls samkvæmt vera málefnaleg.
179

 

Í innkaupalögum er meginreglunni um málefnaleg sjónarmið gefið talsvert vægi og kemur 

hún allavíða við sögu í lögunum. Í 2. mgr. 14. gr. innkaupalaga er t.d. talað um að það teljist 

ekki andstætt jafnræði að áskilja að vara sé afhent, þjónusta veitt eða verk unnið á tilteknum 

stað, enda byggist sá áskilnaður á málefnalegum ástæðum. Í 3. mgr. 34. gr. innkaupalaga þar 

sem fjallað er um lengd rammasamnings segir að gildistími slíks samnings megi ekki vera 

lengri en fjögur ár nema í undantekningartilfellum sem helgist af málefnalegum ástæðum, 

einkum þeim sem tengjast efni rammasamningsins.
180

 Í útboðstilskipuninni er það almenn 

regla að gildistími samninga sem hið opinbera gerir sé 3-5 ár.
181

 Við mat á því hvort 

rammasamningur ætti að gilda lengur en í fjögur ár, verður að taka mið af þeirri vöru, verki 

eða þjónustu sem er keypt. Meta skal með þröngum hætti hvort ástæða sé til að láta 

rammasamning gilda lengur en í fjögur ár og sönnunbyrði fyrir nauðsyn á því að láta hann 

gilda lengur, hvílir á hinu opinbera. Dæmi um tilvik þar sem lengri samningstími en fjögur ár 

kæmu til greina, væri t.d. þegar samningur fjallar um þróun á vöru fyrir hið opinbera og ekki 

kæmi til greina að vinna hana á skemmri tíma. Jafnframt væri eðlilegt að gera lengri 

rammasamning um tæknilega ráðgjöf vegna byggingaframkvæmda sem taka lengur en fjögur 

ár.
182

 Hérna gæti verið um að ræða stíflugerð, vegargerðarmannvirki eða flóknari bygginga-

framkvæmdir þar sem bæði undirbúningur og bygging mannvirkis tekur lengur en fjögur ár. 

Eðlilegt er að hið opinbera vilji hafa sama aðilann allan tímann sem ráðgjafa í slíku verki. 

Í 35. gr. innkaupalaga er fjallað um gagnvirk innkaupakerfi og segir í 5. mgr. greinarinnar 

að gildistími slíks kerfis megi ekki vera lengri en í fjögur ár, nema í undantekingartilvikum 

sem helgist af málefnalegum ástæðum. Ákvæði 35. gr. innkaupalaga svarar til 33. gr. 

útboðstilskipunarinnar en þar segir að samningur um virkt innkaupakerfi megi ekki hafa 

lengri gildistíma en í fjögur ár, nema í vel rökstuddum undantekningartilvikum. Samkvæmt 

þessu á því að forðast að láta slíka samninga gilda lengur en í fjögur ár, nema ríkar ástæður 

liggi til þess. Hér má leggja til grundvallar sömu rök og gilda um það þegar metið er hvort 

málefnaleg rök standi til þess að gildistími rammasamninga sé lengri en fjögur ár.
183
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Um tilhögun hönnunarsamkeppni sem er fjallað um í 6. mgr. 37. gr. innkaupalaga, segir að 

ef ætlunin sé að takmarka fjölda þátttakenda í slíkri keppni þá skuli gæta jafnræðis með því að 

setja fram málefnalegar forsendur fyrir vali þátttakenda. Ákvæði 37. gr. eiga sér fyrirmynd í 

66.-74. gr. útboðstilskipunarinnar, en til einföldunar er þó vikið frá reglum hennar á nokkrum 

stöðum og ákvæði 6. mgr. 37. gr. sækir stoð í 72. gr. tilskipunarinnar. Sá mælikvarði sem 

opinber aðili setur fram við val þáttakenda, verður að vera í samræmi við það efni sem á að 

semja um. Þannig væri hægt að byggja val þátttakenda á sömu sjónarmiðum og gildir almennt 

um val þátttakenda, þ.e. þær kröfur sem gerðar eru til hæfis þeirra skv. innkaupalögum.
184

 

Í 2. mgr. 40. gr. segir að tækniforskriftir megi aldrei leiða til ómálefnalegra hindrana á 

samkeppni við opinber innkaup. Ákvæðið tekur upp ákvæði 23. gr. útboðstilskipunarinnar en 

samkvæmt tilskipuninni mega tækniforskriftir ekki fela í sér órökstuddar hindranir sem standa 

í vegi fyrir því að opinber innkaup séu opnuð fyrir samkeppni. Þannig getur hið opinbera t.d. 

ekki sett fram tækniforskrift eða tæknileg fyrirmæli sem beinlínis útiloka ákveðin fyrirtæki frá 

því að bjóða í verkið, standi málefnaleg sjónarmið því ekki að baki og jafnframt verður 

tækniforskriftin að vera í samræmi við þá vöru, þjónustu eða verk sem boðið er út.
185

 

Af dómaframkvæmd Hæstaréttar og framkvæmd kærunefndar útboðsmála má ráða, að hið 

opinbera verði að leggja málefnaleg sjónarmið til grundvallar við ýmsa ákvarðanatöku, s.s. 

við hvaða aðila skuli semja að undangengnu útboði og eins að það skuli hafa málefnaleg 

sjónarmið að leiðarljósi í útboðsferlinu. Í því samhengi verður hið opinbera þá einnig að veita 

tilboðsgjöfum það svigrúm að þeir geti sýnt fram á að þeir uppfylli þær kröfur sem lagðar eru 

til grundvallar við útboð, sbr. Hrd. 8. maí 2008, (450/2007), Hópbílaleigan, en þann dóm 

staðfesti Hæstiréttur með vísan til forsendna héraðsdóms.
186

 Í dóminum má finna nokkur 

athyglisverð álitaefni. 

Hrd. 8. maí 2008, (450/2007), Hópbílaleigan. 

Ríkiskaup efndu til útboðs fyrir hönd V um sérleyfi á áætlunar- og skólaakstur á fimm 

þjónustusvæðum. H bauð í tvær leiðir, en gengið var til samninga við Kynnisferðir um leið eitt 

og Þingvallaleið um leið tvö. Taldi H að höfnun V á að semja við það hefði verið ólögmæt, þar 

sem það átti lægsta og hagstæðasta tilboð í báðar leiðirnar. Í málinu kom fram að V hefði í 

samningaviðræðum við H gert það að skilyrði í fyrsta lagi að félli H frá málshöfðunar og 

skaðabótarétti vegna höfnunar V á að H fengi leið 1, annars yrði ekki samið um leið 2. Varðandi 

það atriði taldi dómurinn að ekki hefðu fengist nægilegar sönnur fyrir því að þetta hefði verið 

sett fram sem ófrávíkjanlegt skilyrði. Í öðru lagi var gerð krafa um það af hálfu V, að 

undirverktaki H gengi með skuldbindandi hætti gagnvart V inn í samning aðila, en það skilyrði 

taldi dómurinn að ekki hefði verið í samræmi við útboðsgögn. Í dómi héraðdsóms segir: „Fram 

kemur í útboðsgögnum að leggja skuli fram endurskoðaða reikninga síðustu tveggja ára enda 

hafi fyrirtækið verið starfandi þá. Enn fremur er gert ráð fyrir því í útboðsgögnum að verkkaupi 
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geti óskað eftir endurskoðuðum og árituðum ársreikningum síðustu fimm ár frá því fyrirtæki 

sem hann hyggst semja við, enda hafi fyrirtækið verið starfandi á þeim tíma. Samkvæmt þessu 

er ljóst að gert er ráð fyrir því í útboðsgögnum að fyrirtæki geti boðið í verk þótt það hafi verið 

starfandi í skemmri tíma en tvö ár. Var [H] því, miðað við útboðsgögn, ekki óhæfur bjóðandi á 

þeim forsendum að hann væri nýstofnað fyrirtæki. Ef forsenda fyrir vali tilboðs var að bjóðandi 

hefði verið í rekstri í meira en tvö ár hefði það þurft að koma skýrt fram í útboðsgögnum sbr. 

26. gr. laga nr. 94/2001. Gera verður þá kröfu til verkkaupa að hann tilgreini nákvæmlega í 

útboðsgögnum hvaða kröfur hann geri til bjóðanda varðandi fjárhagsstöðu en af útboðsgögnum 

verður ekkert ráðið með vissu hvaða efnislegu kröfur séu gerðar til fjárhagslegs hæfis bjóðanda 

heldur er aðeins tiltekið hvaða gögn þurfi að afhenda með tilboði og að bjóðandi sé ekki í 

vanskilum með opinber gjöld eða lífeyrissjóðsiðgjöld. Fyrir liggur að stefnandi var nýstofnað 

fyrirtæki þegar umrætt útboð fór fram og þegar af þeirri ástæðu gat hann ekki lagt fram 

endurskoðaða ársreikninga fyrri ára. Þá var hann ekki í vanskilum með opinber gjöld eða 

lífeyrissjóðsiðgjöld. Með vísan til 4. mgr. 30. gr. laga nr. 94/2001 var Vegagerðinni skylt að 

gefa stefnanda kost á að sýna fram á fjárhagslega getu sína með framvísun annarra gagna en 

endurskoðaðra reikninga áður en ákvörðun var tekin um að hafna honum sem bjóðanda á þeim 

forsendum að hann hefði ekki fjárhagslega burði til að sinna verkefnunum.“ Var réttur H til 

skaðabóta úr hendi V viðurkenndur. 

Af dóminum má leiða að við mat á tilboðum verði hið opinbera að hafa málefnaleg 

sjónarmið til hliðsjónar og þau sjónarmið verði jafnframt að koma skýrlega fram í 

útboðsgögnum. Jafnframt leiðir af dóminum, að ef hið opinbera gerir viðbótarkröfur í 

samningaviðræðum, kröfur sem ekki hafi komið fram í útboðsgögnum, eða ómálefnaleg 

sjónarmið eins og að samningsaðili falli frá skaðabótakröfu eða að gert sé að skilyrði að 

undirverktaki komi að samningi án þess að slíks sé getið í gögnum, séu það ómálefnaleg og 

óréttmæt sjónarmið sem standist ekki þær kröfur sem grundvallarreglur innkaupalaga gera til 

kaupa opinberra aðila. Þó verður að taka því með fyrirvara að þetta viðbótarskilyrði 

Vegagerðarinnar í ofangreindum dómi um að Hópbílaleigan félli frá skaðabótaskyldu taldist 

ekki sannað. Aftur á móti má með vísan til þeirra meginreglna sem að framan hafa verið 

raktar, s.s. gagnsæis- og meðalhófsreglunnar auk reglunnar um málefnaleg sjónarmið, myndi 

slíkt skilyrði teljast ólögmætt. 

Velta má upp þeirri spurningu hvort það sé málefnalegt að krefjast þess í útboði að 

bjóðandi sýni fram á ákveðna veltu til að hljóta þann samning sem boðinn er út. Í 49. gr. 

innkaupalaga er þannig kveðið á um að fjárhagsstaða bjóðanda skuli vera það trygg að hann 

geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart kaupanda. Einnig kemur fram að ekki skuli þó 

krefjast frekari gagna um sönnun á fjárhagslegri getu en nauðsynlegt er með hliðsjón af eðli 

og umfangi þess sem skal kaupa. Greinin svarar að nokkru leyti til 47. gr. 

útboðstilskipunarinnar og fól í sér nokkrar breytingar á gildandi reglum, einkum 30. gr. 

áðurgildandi innkaupalaga þ.e. um þau gögn sem skal leggja fram. Í útboðstilskipuninni er 

ekki að finna reglu um hvaða kröfur sé leyfilegt að gera til fjárhagslegrar getu fyrirtækja en 

þar er einungis kveðið á um hvernig fyrirtæki geti sýnt fram á getu sína til að sinna verki. Það 
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að innkaupalög kveði á að fjárhagsstaða bjóðanda skuli vera það trygg að fyrirtæki geti 

uppfyllt þær skuldbindingar sem það tekur á sig en að við það mat skuli beita meðalhófi, eru 

óbreyttar reglur frá gildandi lögum og eru taldar samrýmast útboðstilskipuninni.
187

 Þau gögn 

sem bjóðandi getur svo lagt fram eru talin upp í a-c-lið 1. mgr. 49. gr. innkaupalaga. 

Ýmis málefnaleg rök geta legið því að baki að opinber aðili vilji tryggja að bjóðandi hafi 

fjárhagslegt bolmagn til að afhenda þá þjónustu, vöru eða verk sem boðið er út. Það er t.d. 

mikilvægt að hinn opinberi aðili geti fengið vissu um að bjóðandinn geti sýnt fram á ákveðinn 

stöðugleika í rekstrinum og að hann sé líklegur til að ljúka því sem samið er um. Það getur 

sem dæmi verið að halda úti þjónustu við almenning, s.s. almenningssamgöngum, sjúkraflugi 

og snjóruðningi á vegum. Við dýrari og flóknari framkvæmdir, s.s. byggingu stórra og 

flókinna vegamannvirkja mætti þannig sem dæmi gera kröfu um ákveðna veltu. Hér hefur 

hinn opinberi aðili vissulega ákveðið svigrúm til mats, en hann verður þó að þola það að þetta 

svigrúm hans kann að vera endurskoðað af dómstólum, þar með hefur hann ekki alveg frjálsar 

hendur. Ávallt verður að líta til eðlis og umfangs þess sem skal kaupa en eftir því sem 

hagsmunirnir og verðmæti samnings aukast, má ætla að hægt sé að gera ríkari kröfur um 

ákveðna fjárhagsstöðu. Það getur þannig verið málefnalegt að líta til ákveðinnar veltu þegar 

metið er hvort bjóðandi sé hæfur til að sinna því verkefni sem í boði er, hvort heldur sem gerð 

er krafa um ákveðna veltu yfir ákveðinn árafjölda eða hvort gerð sé krafa um að fyrirtæki geti 

sýnt fram á veltu sem er ákveðið hlutfall af verðmæti þess samnings sem á að gera. Ekki eru 

til neinir ákveðnir mælikvarðar um það til hvers skuli líta eða með hvaða hætti þetta mat hins 

opinbera aðila er takmarkað. Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 2. september 2005 

(18/2005), Jóhann Ólafsson kom fram að kaupandi geti sjálfur ákveðið hvaða kröfur sé rétt að 

gera til bjóðanda hvað varðar fjárhagslega getu. Aftur á móti verði mat hans að vera 

málefnalegt og að bjóðandi geti sýnt fram á að hann fullnægi kröfum kaupanda með 

hlutlægum hætti með framlagningu gagna. Að mati kærunefndarinnar var það ekki talið 

óeðlilegt eða ómálefnalegt að farið hefði verið fram á upplýsingar um veltu bjóðenda í 

ákveðnum vörum og vöruflokkum. Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 11. maí 2004 

(40/2003), Byggó hafði það verið gert að skilyrði fyrir því að gengið yrði til samninga við 

bjóðanda, að hann hefði unnið a.m.k. eitt sambærilegt verk sem hefði verið stærra en 50 

milljónir króna síðustu fimm ár eða hefði ársveltu upp á 100 milljónir króna síðustu tvö ár í 

innréttinga og/eða húsgagnaframleiðslu. Kærunefndin taldi að ekki hefði verið óeðlilegt af 

hálfu bjóðanda að gera ríkar kröfur um sterka fjárhagsstöðu bjóðenda og víðtæka reynslu 
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þeirra við mat á því hverjir kæmu til greina sem samningsaðilar. Verkið sem um ræddi væri 

viðamikið og því væru það málefnaleg rök sem réttlættu að gera strangar kröfur til bjóðenda. 

Taldi nefndin að kröfurnar hefðu ekki verið ósanngjarnar eða gengið lengra en efni stóðu til. 

Í 50. gr. innkaupalaga er kveðið á um að tæknileg geta fyrirtækis skuli vera það trygg að 

það geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart kaupanda. Opinber aðili hefur nokkuð 

svigrúm til að meta hvaða kröfur hann vill gera til bjóðenda, en það hvernig bjóðandi sýnir 

fram á þessa hæfni sína verður að fylgja ákvæðum 50. gr. laganna og skal gera það með 

hliðsjón af eðli, umfangi, mikilvægi eða ætlaðrar notkunar verks, þjónustunnar eða vörunnar. 

Fyrri hluti 50. gr. er efnislega óbreytt frá þágildandi ákvæði innkaupalaga og er greinin talin 

samrýmast útboðstilskipuninni, þótt þessi regla komi þar ekki fram með skýrum hætti.
188

 Þau 

gögn sem fyrirtæki getur lagt fram til að sanna tæknilega getu sína eru talin upp í 50. gr. 

innkaupalaga. Þá er ekki hægt að útiloka að hægt sé að gera frekari kröfur til fyrirtækja en 

koma fram í 50. gr., svo sem kröfur sem geta tengst félagslegum markmiðum.
189

 

Í Hrd. 8. maí 2008, (450/2007), Hópbílaleigan var deilt um tæknilega getu bjóðanda. 

Íslenska ríkið fyrir hönd Vegagerðarinnar hélt því fram í málinu að Hópbílaleigan hefði ekki 

haft tæknilega burði til þess að sinna þeim verkefnum sem boðin voru út, sem var 

sérleyfisakstur á Íslandi, þar sem bjóðandi bauð aðeins upp á tvo bíla sem voru í öðrum 

verkefnum. Í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var af Hæstarétti með vísan til forsendna, 

var rakið hvaða kröfur voru gerðar í útboðsgögnum til þeirra bifreiða sem bjóðendur hygðust 

nota. Hópbílaleigan hafði tilgreint fjöldan allan af bifreiðum í fylgiskjölum sem fyrirtækið 

ætlaði að nota til verksins og voru í eigu undirverktaka en ekki hafði verið haldið fram að þær 

bifreiðar uppfylltu ekki útboðsskilmála. Þá benti héraðsdómur á að ekki hefði verið farið fram 

á það í útboðsgögnum að bjóðandi hefði þurft að eiga bifreiðarnar. Bjóðendur voru beðnir um 

að skila inn ágripi um reynslu af sambærilegum rekstri síðastliðinna 5 ára með tilboði sínu og 

kom fram að Hópbílaleigan hefði sem slíkur hafið starfsemi á árinu 2005 og því ekki starfað í 

sambærilegum rekstri í fimm ár. Af þessu réð héraðsdómur að bjóðandi hefði þarna verið að 

upplýsa verkkaupa um þá reynslu sem hann hefði af sambærilegum rekstri síðastliðin 5 ár eins 

og krafa var gerð um, en ekki hafði verið gerð krafa um að bjóðandi hefði staðið í slíkum 

rekstri á þessum tíma. Að mati héraðsdóms hafði Hópbílaleigan þannig sýnt fram á að tilboð 

fyrirtækisins hefði fullnægt þeim kröfum um tæknilega burði til að sinna þeim verkefnum sem 

boðið var í og kom fram í útboðsgögnum. Hefði Vegagerðinni verið í lófa lagið að kalla eftir 
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frekari upplýsingum ef hún t.d. dró í efa að fyrirtækið hefði í raun aðgang að þeim bifreiðum 

sem það hugðist nýta til verksins. Í niðurstöðu héraðsdóms segir orðrétt:
190

 

„Að öllu því virtu sem nú hefur verið rakið þykir ekkert fram komið um að stefnandi hafi ekki 

uppfyllt þau skilyrði um fjárhagslegt og tæknilegt hæfi sem fólust í útboðsgögnunum. Var 

stefnandi þannig með hagstæðasta tilboðið og var Vegagerðinni óheimilt að hafna tilboði hans á 

þeim forsendum að hann hefði ekki fjárhagslega og tæknilega burði til að standa við tilboðið. 

Braut ákvörðun Vegagerðarinnar því gegn ákvæðum laga nr. 94/2001. Þykir ekki skipta máli 

hvort höfnunin byggðist á þeim forsendum að stefnandi hafi ekki verið talinn hæfur bjóðandi 

eða að tilboð hans væri ekki fullnægjandi miðað við útboðsgögn.“ 

Þær kröfur sem hinn opinberi aðili gerir til bjóðanda og varða fjárhagslega eða tæknilega 

getu verða að koma skýrt fram í útboðsgögnum, þannig að bjóðandi geti áttað sig á þessum 

kröfum. Þetta hefur m.a. verið staðfest í Hrd. 8. maí 2008, (450/2007), Hópbílaleigan. 

Heimilt er að takmarka fjölda þeirra sem valdir eru í forvali fyrir útboð, en ekki er fullljóst 

af ákvæðum útboðstilskipunarinnar eða innkaupalögum hvernig á að standa að slíku vali. Hins 

vegar er ljóst að valið verður að vera málefnalegt. Í 3. mgr. 56. gr. sem svarar til 44. gr. 

útboðstilskiparinnar segir að í tilkynningu, auglýsingu eða í skýringagögnum forvals skuli 

koma fram þau málefnalegu og óhlutdrægu skilyrði eða reglur sem leggja á til grundvallar við 

val á þátttakenda í forvali. Hér gætu til að mynda fjárhagsleg og tæknileg atriði ráðið vali, en 

slíkar valforsendur í forvali geta þó verið vafasamar með tilliti til hagsmuna smærri fyrirtækja 

sem hafa allt að einu nægilega tæknilega og fjárhagslega burði til að framkvæma þá þjónustu, 

verk eða afhenda vöru sem farið er fram á. Einnig væri hægt að vísa til hlutrænna atriða til að 

reyna að ná fjölbreytni í hóp þátttakenda, s.s. að nota hlutkesti við valið. Það er þó ekki 

heppilegt með vísan til málefnalegra sjónarmiða. Það er því varla ástæða til að nota þessa 

heimild til forvals þar sem þessar aðferðir eru vandmeðfarnar, nema það sé fyrirsjáanlegt að 

fjöldi þátttakenda verði úr hófi og því íþyngjandi fyrir innkaupaferlið.
191

 Hér verður einnig að 

hafa í huga að gæta verður hófs í þeim kröfum sem settar eru fram og verða þær að vera í 

samhengi við efni þess samnings sem á að gera.
192

 

Það að hið opinbera fái að stjórna því hver sé undirverktaki þess verktaka sem fær samning 

getur verið málefnalegt, það er að segja ef settar eru fyrirfram í útboðsgögnum skýrar lýsingar 

á því hvaða kröfur þessi undirverktaki þarf að uppfylla. Í þeim tilvikum þar sem um er að 

ræða meðferð viðkvæmra upplýsinga getur það verið málefnalegt að setja ákveðin skilyrði 

fyrir því hver sé undirverktaki, s.s. vegna þess að undirverktakanum verður að vera 

treystandi.
193

 Þetta verður alltaf að meta með hliðsjón af því markmiði sem á að ná. 
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Kærunefnd útboðsmála hefur metið það svo að ástæða þess að tilboði sé hafnað verði að 

vera málefnaleg sbr. ákvörðun kærunefndar útboðsmála 2. maí 2005 (14/2005), 

Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupsstað. Samkvæmt ákvörðununinni geta málefnalegar ástæður 

verið þær að ekkert tilboð sé gilt eða þau óaðgengileg og með því væri átt við að þau væru 

óeðlilega lág eða há. Óeðlilega hátt tilboð gæti t.d. verið tilboð sem reyndist vera 30% yfir 

kostnaðaráætlun. 

Ákvörðun kærunefndar útboðsmála 2. maí 2005 (14/2005), Fjórðungssjúkrahúsið í 

Neskaupsstað. 

Fyrirtækið V kærði þá ákvörðun Ríkiskaupa (R) að hafna öllum tilboðum í útboði vegna 

viðbyggingar og endurbóta á Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupsstað og jafnframt þá ákvörðun R 

að efna til samningskaupa í kjölfarið. Í ákvörðun sinni taldi nefndin það heimilt að hafna öllum 

tilboðum í útboði skv. innkaupalögum, en slík ákvörðun yrði að byggjast á málefnalegum 

forsendum. Sú staðreynd að öll tilboð væru yfir kostnaðaráætlun gæti eftir atvikum fullnægt 

þeim áskilnaði. Samkvæmt innkaupalögum lægju því tvö skilyrði til grundvallar að heimilt væri 

að efna til samningskaupa að undangenginni birtingu auglýsingar, þ.e. annars vegar að ekkert 

lögmætt tilboð hefði borist í útboði, að öll tilboð væru óaðgengileg eða öllum tilboðum vísað frá 

á grundvelli VI. kafla innkaupalaga og hins vegar að upphaflegum skilmálum útboðs sé ekki 

breytt í verulegum atriðum. Með vísan til frumvarps sem varð að innkaupalögum benti nefndin 

á að dæmi um óaðgengileg tilboð væru þau tilboð sem væru óeðlilega há eða lág. Tilboð sem 

reyndist vera 30% yfir kostnaðaráætlun, gætu talist óaðgengilega tilboð í skilningi laganna. 

Taldi nefndin því ekki um brot á innkaupalögum um að ræða og hafnaði kröfum V. 

Kærunefnd útboðsmála hefur einnig komist að því í úrskurði sínum, úrskurður 

kærunefndar útboðsmála 17. október 2003 (29/2003), SORPA, að óheimilt sé að nota fastan 

mælikvarða við mat á því hvað teljist vera óeðlilega lág tilboð. Slíkt mat verði að fara fram á 

grundvelli aðstæðna hverju sinni. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 17. október 2003 (29/2003), SORPA. 

Njarðtak (N) kærði ákvæði í útboðsskilmálum Sorpeyðingar höfuðborgarsvæðisins bs. (S) í 

útboði vegna gámaleigu, flutninga og losun sorpgáma frá SORPU þar sem kom fram að tilboð 

sem væru lægri en 75% af kostnaðaráætlun yrðu ekki tekin til greina og krafðist að það yrði 

úrskurðað ógilt. Nefndin vísaði til 51. gr. þágildandi innkaupalaga og athugasemda í frumvarpi 

því sem varð að lögunum. Í úrskurðinum segir orðrétt: „[...] er ótvírætt að umrætt ákvæði í 

útboðsskilmálum, um að öll tilboð sem eru lægri en 75% af kostnaðaráætlun verkkaupa komi 

ekki til greina, fær ekki staðist lög nr. 94/2001. Kærða ber að taka sjálfstæða afstöðu til hvers og 

eins tilboðs að þessu leyti og gefa bjóðendum kost á að útskýra tilboð sín ef kærði telur þau of 

lág. Samkvæmt því brýtur hið umdeilda ákvæði í lið 1.3.5 í útboðsskilmálum gegn lögum nr. 

94/2001.“ Var ákvæðið fellt úr gildi og var S óheimilt að hafna tilboðum á grundvelli þess. 

Opinberum aðila sem hefur boðið út verk er heimilt að hafna öllum framkomnum 

tilboðum, en sú heimild á fyrst og fremst við þegar valforsendur, s.s. alltof hátt verð miðað 

við kostnaðaráætlun, eða önnur ákvæði í útboðsgögnum styðja slíka niðurstöðu eða þá að 

almennar forsendur fyrir útboði hafi brostið sbr. Hrd. 2005, bls. 4506 (182/2005), 

Héðinsfjarðargöng. Í dóminum var talið að svo kaupanda væri heimilt að hafna öllum 

tilboðum, var gert að forsendu að höfnunin yrði að vera öllum ljós áður en ákvörðun yrði 
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tekin, t.d. þannig að hún kæmi fram í útboðsgögnum. Almenn efnahagsleg sjónarmið, eins og 

ótti við þenslu í þjóðfélagi, var t.d. ekki talin vera forsenda sem útboðið hvíldi á og þótti því 

ekki gild ástæða til að hafna öllum tilboðum sem bárust. Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 

19. september 2008 (7/2008), Sorpstöð Suðurlands kemur fram að kaupendur þurfi að hafa 

málefnalegar ástæður fyrir því að hafna öllum tilboðum og er hinum opinbera aðila ekki 

frjálst að taka slíka ákvörðun án mögulegrar bótaábyrgðar, jafnvel þótt þeir hafi áskilið sér rétt 

til þess í útboðsgögnum. Í úrskurðinum kemur jafnframt fram að valforsendurnar verða að 

styðja við þá niðurstöðu að hafna öllum tilboðum eða þá að forsendur útboðsins eru brostnar, 

líkt og kemur fram í fyrrgreindum hæstaréttardómi. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 19. september 2008 (7/2008), Sorpstöð Suðurlands. 

ÍG og AK kærðu útboð á vegum Sorpstöðvar Suðurlands vegna losunar á grenndargámum og 

flokkunartunnum og kröfðust þeir að útboðið yrði úrskurðað ólögmætt en öllum tilboðum hafði 

verið hafnað. Kærunefndin tíundaði í úrskurði sínum að til þess að hægt væri að hafna öllum 

tilboðum í útboði yrðu að liggja fyrir því málefnalegar ástæður og að hinn opinberi aðili gæti 

ekki undanskilið sig bótaábyrgð vegna þess, jafnvel þótt slíkt væri tekið fram í gögnum útboðs. 

Þá verði valforsendur í gögnum að heimila þá niðurstöðu að hafna öllum tilboðum og ástæður 

þess að þeim sé hafnað verði fyrirfram að vera öllum ljósar til að slík ákvörðun teldist lögmæt. 

Dæmi um ástæður sem gæti réttlætt slíka ákvörðun væri sem dæmi að öll tilboð væru langt yfir 

kostnaðaráætlun eða að þarfir kaupanda hefðu breyst. Niðurstaða kærunefndarinnar var sú að 

Sorpstöð Suðurlands bæri aðeins skaðabótaábyrgð gagnvart Íslenska gámafélaginu ehf. en ekki 

A.K. flutningum ehf. enda var síðarnefnda félagið ekki bjóðandi í útboðinu. Sama átti við um 

málskostnað. Aftur á móti var hafnað þeirri kröfu að ógilda útboðið. 

Í þessu samhengi má einnig nefna Hrd. 8. maí 2008, (450/2007), Hópbílaleigan, en þar var 

talið að gera yrði þá kröfu til verkkaupa að hann tilgreindi nákvæmlega í útboðsgögnum 

hvaða kröfur hann gerði til bjóðenda. Á þeim kröfum, ef þær voru uppfylltar, varð síðan að 

byggja ákvörðunina þegar um höfnun eða samþykki tilboðs er að ræða. 

Það er samofið reglunni um málefnalegt mat sem leiðir af gagnsæisreglunni að bjóðandi 

verður að geta gert sér grein fyrir hvaða kröfur hið opinbera gerir til bjóðenda í útboði og til 

hvaða þátta verður litið þegar tilboð hans verður metið. Ef aðili er útilokaður frá útboði vegna 

þess að hann lagði fram tilboð sem ekki gæti staðist með vísan til þess að útboðsgögn voru 

óskýr eða röng, getur verið um brot á innkaupalögum að ræða sbr. ákvörðun kærunefndar 

útboðsmála 5. september 2005 (28/2005), Flugfélag Íslands. 

Ákvörðun kærunefndar útboðsmála 5. september 2005 (28/2005), Flugfélag Íslands. 

Flugfélag Íslands (F) kærði þá fyrirætlan Ríkiskaupa (R) að ætla ekki að taka til greina tilboð F í 

útboði á vegum Vegagerðarinnar í sex flugleiðir innanlands á Íslandi. Það var mat 

kærunefndarinnar að útboðsgögn í málinu hefðu ekki verið nægilega skýr. Í úrskurðinum segir 

orðrétt: „Gerðar eru strangar kröfur til verkkaupa að útboðsgögn séu nægilega skýr svo 

bjóðendur geti áttað sig á því hvernig framsetningu tilboða skuli háttað. Leiðir það m.a. af V. 

kafla laga um opinber innkaup nr. 94/2001. Eins og útboðsgögnin voru úr garði gerð verður að 

telja að veruleg hætta hafi verið á því að bjóðendur kynnu að ruglast í tilboðsgerð, eins og 
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raunin virðist hafa verið.“ Niðurstaða nefndarinnar var sú að leiddar hefðu verið að því 

verulegar líkur að brotið hefði verið gegn innkaupalögum með því að útiloka F frá útboðinu. 

Reglan um málefnaleg sjónarmið hefur leikið stórt hlutverk í úrskurðum kærunefndar 

útboðsmála í Danmörku, sérstaklega hvað varðar höfnun eða ógildingar tilboðs, en þó minna 

fyrir EB-dómstólnum. Í dönskum rétti hefur verið lögð áhersla á það að málefnaleg sjónarmið 

ráði för við allt útboðsferlið. Innihald reglunnar um málefnalegt sjónarmið felist í reglum 

útboðstilskipunarinnar sé hún skoðuð og túlkuð í heild sinni. Inntak reglunnar er yfirleitt það 

að hún leggur blátt bann við tilviljanakenndum ákvörðunum. Þá gilda ákveðnar reglur um 

verkaskiptingu innan stjórnsýslunnar en hvert og eitt stjórnvald verður að vera til þess bært að 

taka þá ákvörðun sem um ræðir og sú ákvörðun verður að vera byggð á málefnalegum 

sjónarmiðum.
194

 

 

5.9 Meginregla stjórnsýslulaga um hæfi 

Meginreglan um hæfi er þess efnis að ef mál varðar opinberan starfsmann eða venslamenn 

hans það náið að slík tengsl gætu haft áhrif á úrlausn málsins, telst hann vanhæfur.
195

 Þessi 

regla var lögfest með gildistöku stjórnsýslulaga en tilgangurinn var sá að setja efni hinna 

sérstöku hæfisreglna fram með skýrum hætti.
196

 Sérstöku hæfisreglunum er ekki bara ætlað að 

koma í veg fyrir að ómálefnaleg sjónarmið komist að í máli heldur er þeim einnig ætlað að 

stuðla að því að almenningur og þeir sem hlut eiga að máli, geti treyst því að stjórnvöld leysi 

úr því á hlutlægan hátt.
197

 Aðeins er heimilt að beita þessari reglu, sé almennt augljóst að 

aðstæður séu þannig að ekki sé hætta á að því að ómálefnaleg sjónarmið hafi áhrif á ákvörðun 

máls. Við mat á því hvort þessi regla eigi við, verður að fara strangt í sakirnar þegar miklir 

hagsmunir eru í húfi, en að sama skapi vægar þegar hagsmunirnir eru minni.
198

 

Í 103. gr. innkaupalaga er kveðið á um að ákvæði II. kafla stjórnsýslulaga gildi um 

ákvarðanir sem teknar eru samkvæmt þeim. Hæfisreglur stjórnsýslulaga taka þar af leiðandi til 

allra opinberra starfsmanna og nefndarmanna sem viðhafa athafnir eða innkaup í skilningi 

innkaupalaga. Í II. kafla stjórnsýslulaga er fjallað um sérstakt hæfi, þ.e. vanhæfisástæður 

starfsmanns stjórnvalds, áhrif vanhæfis og málsmeðferðarreglur. Annar kafli stjórnsýslulaga 

nær til starfsmanna sem annast kaup á vörum og þjónustu, þar með talið gerð samninga við 

verktaka. Við opinber útboð og við samningsgerð að loknu útboði, má hinn opinberi 
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starfsmaður því hvorki sjálfur, eða nánir aðstandendur hans hafa einstaklegra og verulega 

hagsmuna að gæta, nema þeir séu smávægilegir. Þetta nær einnig til þess að gera 

útboðsskilmálana en gerð þeirra má starfsmaðurinn ekki vinna að, ætli hann að bjóða í 

verkið.
199

 Þá skal hann einnig almennt ekki hafa aðgang að gögnum þess.
200

 Starfsmaður 

opinbers aðila sem vinnur að opinberu útboði eða samningagerð að loknu útboði er þannig 

vanhæfur skv. stjórnsýslulögum ef hann er sjálfur bjóðandi, fyrirsvarsmaður eða 

umboðsmaður bjóðanda.
201

 Starfsmaður opinbers aðila eða nefndarmaður kærunefndar 

útboðsmála væri vanhæfur á kærustigi hefði hann áður tekið þátt í meðferð málsins á lægra 

stjórnsýslustigi. Ef starfsmaður hefur áður komið að máli getur hann talist vanhæfur ef málið 

kemur aftur inn á borð hans í ákveðnum tilvikum. Kærunefnd útboðsmála taldi í úrskurði 

sínum, úrskurður kærunefndar útboðsmála 5. ágúst 2004 (17/2004), Bílakjallari að þar sem 

dómnefnd hafði áður lagt mat á tilboð við lokað útboð sem síðar var ógilt af kærunefndinni 

hefði sömu dómnefnd verið óheimilt að leggja mat á tilboðin að nýju. Skipa hefði þurft nýja 

dómnefnd. 

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 5. ágúst 2004 (17/2004), Bílakjallari. 

Dómnefnd hafði áður ákveðið að tilboð kæranda í lokað útboð vegna byggingar bílakjallara við 

Laugaveg skyldi metið ógilt. Þá ákvörðun úrskurðaði kærunefnd útboðsmála ógilda og lagði 

fyrir dómnefndina að taka tilboðið til meðferðar á ný. Þegar kom að því, kvartaði kærandi til 

kærunefndar útboðsmála og taldi að dómnefnd sem hefði orðið uppvís af því að brjóta 

útboðsreglur, gæti ekki farið að nýju yfir sömu tilboð með hlutlausum og óhlutdrægum hætti, 

slík dómnefnd væri vanhæf á grundvelli hæfisreglna stjórnsýslulaga. Hafnað hafði verið kröfum 

aðilans um að sett yrði ný dómnefnd. Kærunefnd útboðsmála taldi að með fyrri aðkomu sinni að 

málinu yrði að ætla að dómnefndin hefði verið fyrirfram búin að mynda sér skoðun á tilboðum 

þátttakenda þegar hún gaf einkunn í síðara skiptið, enda hafði komið í ljós að einkunnir voru 

þær sömu og í fyrra sinn. Í úrskurðinum segir orðrétt: „Dómnefndin verður ekki talin hafa verið 

hlutlaus vegna þessarar fyrri aðkomu sinnar eins og hún var skipuð í síðara skiptið, þ.e. með 

sama hætti og í hið fyrra. Ekki er hægt, að mati kærunefndar útboðsmála, að líkja annmörkum á 

efnisúrlausn dómnefndar við formlega annmarka á einkamáli þar sem dómur er ómerktur og 

máli heimvísað.“ Var talið að jafnræði bjóðenda hefði verið raskað í útboðinu og var ákvörðun 

um að skipa ekki nýja dómnefnd talin ólögmæt. 

Ef opinber starfsmaður sem tekur þátt í að vinna útboð, hefur sjálfur sérstakra og verulegra 

hagsmuna að gæta, venslamenn hans, sjálfseignarstofnun eða fyrirtæki í einkaeigu sem hann 

er í fyrirsvari fyrir, þá er hann vanhæfur. Þessi regla tekur aðeins til fyrirtækja í einkaeigu, en 

fyrirsvar fyrir fyrirtæki eða stofnanir sem eru algerlega í eigu ríkisins veldur ekki vanhæfi.
202
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Það gildir einnig ef næstu yfirmenn hans hjá hinum opinbera aðila eiga sjálfir verulegra og 

sérstakra hagsmuna að gæta. Aftur á móti verða yfirmenn ekki vanhæfir til meðferðar máls, ef 

undirmaður er vanhæfur. Að lokum kemur sú regla fram í 6. tl. 3. gr. stjórnýslulaga að ef 

draga má óhlutdrægni starfsmanns í efa af einhverri ástæðu, yrði hann talinn vanhæfur
203

  

Hér má benda á Hrd. 8. maí 2008 (379/2007), Íslenskir aðalverktakar, en í því máli áttu 

hæfisreglur stjórnsýslulaga við um stjórnarmenn í Íslenskum aðalverktökum, en ákveðið hafði 

verið að selja eignarhlut ríkisins í fyrirtækinu. Fyrirtæki í eigu stjórnarmannana bauð í 

eignarhlut ríksins og fékk samninginn, en þar sem gætt hafði verið ákvæða II. kafla 

stjórnsýslulaga þótti ekki ástæða til að ógilda samninginn á þeim grundvelli að þeir ættu 

einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta. 

Hrd. 8. maí 2008 (379/2007), Íslenskir aðalverktakar. 

Íslenska ríkið auglýsti til sölu í lokuðu útboði eignarhlut sinn í ÍA hf. JB ehf. og TSH ehf. 

skiluðu inn sameiginlegu boði, en gengið var til samninga við AV. Talið var að stjórnendur ÍA 

hf. sem fruminnherjar í merkingu laga um verðbréfaviðskipti hefðu ekki virt ríkar skyldur sem 

lagðar voru á fruminnherja vegna viðskipta þeirra með verðbréf fyrirtækisins en þeir voru 

eigendur AV. Reistu kærendur kröfu sína m.a. á því að reglur stjórnsýslulaga um sérstakt hæfi 

hefðu verið brotnar þar sem stjórnendur ÍA hf. sem áttu hlut í AV hefðu verið vanhæfir, en þeir 

tóku þátt í söluferlinu með upplýsingagjöf í tengslum við gerð útboðsgagna og stýrðu 

upplýsingagjöf til kauphallar á sölutíma. Héraðsdómur taldi að aðkoma þeirra eigenda AV sem 

jafnframt sátu í stjórn ÍA, hefði verið það lítilvægleg að ekki hefði verið talin ástæða til að hún 

hefði haft áhrif á söluferlið. Þá hefðu umræddir aðilar jafnframt greint frá mögulegu vanhæfi 

sínu og sem stjórnarmenn ekki komið að söluferlinu sem slíku, eftir að vanhæfi þeirra kom í 

ljós. Þá tóku þeir ekki þátt í umfjöllun um þau tilboð sem bárust eða val á viðsemjanda. Þar sem 

reglum stjórnsýslulaga hafði verið gætt í málinu, taldist útboðið ekki vera ógildanlegt. 

Starfsmaður verður að hafa einstaklega hagsmuni að máli svo hann teljist vera vanhæfur á 

grundvelli hinnar matskenndu hæfisreglu sem birtist í 6. tl. 3. gr. stjórnsýslulaga. Þessir 

hagsmunir geta t.d. verið ágóði, tap, óhagræði eða óvild. Einnig koma til skoðunar tengsl 

venslamanna og annarra aðila sem er í svo nánum tengslum við starfsmanninn að almennt 

verði að telja hættu á að þau geti haft áhrif á hann. Þá verður eðli og vægi þeirra hagsmuna 

sem um ræðir að vera þess eðlis að almennt verði talin hætta á að ómálefnaleg sjónarmið geti 

ráðið för við ákvörðunina. Í stuttu máli verður að miða við aðstæður hverju sinni.
204

 

Kunnings- eða vinskapur milli þess starfsmanns sem sér um útboð og þess sem býður í, 

þarf ekki endilega að valda vanhæfi starfsmannsins. Aftur á móti veldur náinn vinskapur eða 

samvinna vanhæfi. Hér getur þó verið erfitt að meta hvað sé náinn vinskapur, t.d. myndi það 

ekki teljast náinn vinskapur þótt þessi tiltekni starfsmaður hafi oft hitt bjóðanda vegna vinnu 

sinnar og þeim líki ágætlega hvorn við annan. Aftur á móti ef þessir aðilar fara að eiga meiri 
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samskipti en bara vegna vinnu, s.s. utan hennar, þá fara sjónarmið um vanhæfi að eiga við. 

Það gæti átt við ef bjóðandi hefur fært starfsmanninum gjafir eða hlotið óvenjulega 

fyrirgreiðslu af hálfu bjóðanda. Á sama hátt veldur óvinskapur vanhæfi. Það að hafa óbeit á 

ákveðinni persónu þarf ekki endilega að valda vanhæfi, en ef t.d. opinber starfsmaður hefur 

lýst yfir óbeit á bjóðanda eða átt í deilum við hann, kann slíkt að valda vanhæfi. Það að 

opinber starfsmaður hafi áður haft afskipti af bjóðanda, t.d. vegna þess að hann taldi hann 

ekki hæfan til að hljóta samning eftir útboð veldur vanhæfi hans við útboð í sama ferli. Þótt 

bjóðandi telji sig hafa verið beittan órétti af viðkomandi starfsmanni og þeir deilt um það, þá 

þarf það ekki að valda vanhæfi starfsmannsins við síðari útboð. Aftur á móti ef þessar deilur 

þróast á þann hátt að um óvinskap eða óeðlileg samskipti er að ræða, fara sjónarmið um 

vanhæfi að eiga við, sérstaklega ef starfsmaðurinn er farinn að leggja stein í götu bjóðanda og 

ummæli hans um bjóðanda eða framkoma fer að bera vott um óvild í hans garð.
205

 Þannig geta 

óviðurkvæmileg ummæli valdið vanhæfi.
206

 

Mistök starfsmanns valda yfirleitt ekki vanhæfi hans en þó geta þau ein og sér gert það ef 

hann hefur brotið á bjóðanda með grófum hætti, t.d. með því að hafa brotið jafnræðisreglu 

stjórnsýsluréttar. Það að halda uppi góðri reglu á fundum kaupanda og bjóðanda veldur ekki 

vanhæfi, né að hann áminni bjóðanda ef hann hlýðir ekki fundarstjórn. Ef opinber starfsmaður 

hefur tjáð sig um útboð á öðrum vettvangi, þarf það ekki endilega að valda vanhæfi hans 

nema hann geri það á mjög persónulegan hátt. Aftur á móti ef hann hefur átt í deilum eða í 

átökum um mál áður en því er lokið eða það kemur til formlegrar afgreiðslu, yrði hann líklega 

talinn vanhæfur. Ef starfsmaðurinn á í málaferlum við bjóðanda, bæði fyrir dómstólum og 

fyrir opinberum stjórnsýsluaðilum, yrði hann almennt talinn vanhæfur til meðferðar málsins, 

sérstaklega ef bjóðandi hefði ástæðu til að ætla að starfsmaðurinn liti á hann sem andstæðing 

sinn. Ef starfsmaður hefur átt í harkalegum deilum við bjóðanda á öðrum vettvangi, getur slíkt 

valdið vanhæfi.
207

 Hæfisreglur stjórnsýslulaga eiga einnig við þegar samningi er sagt upp.
208
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 Í Hrd. 2006, bls. 22 (537/2005), Baugsmálið/hæfi ráðherra var fjallað um hvort dómsmálaráðherra hefði 

verið hæfur að skipa sérstakan saksóknara í Baugsmálinu. Lögmenn sakborninga töldu að þar sem ráðherrann 

hefði haft frammi ýmis ummæli á opinberum vettvangi sem sýndu óvild ráðherrans í þeirra garð og fyrirtæki 

þeirra, væri hægt að draga í efa óhlutdrægni hans gagnvart þeim sbr. 6. tl. 1. mgr. 3. gr. stjórnsýslulaga. 

Hæstiréttur féllst á með héraðsdómara að sum þessara ummæla hefðu verið mjög gagnrýnin í garð fyrirtækis 

sakborninga og sumra stjórnenda þess. Aftur á móti yrði ekki séð að þau tengdust sakarefninu í málinu með 

neinum hætti. Þar sem ráðherra fór ekki með neitt stjórnsýsluvald á þeim sviðum sem ummælin vörðuðu var 

ekki talið að hann hefði með ummælum sínum orðið vanhæfur til að setja ríkissaksóknara í málinu. 
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 Geir Woxholth: Forvaltningsloven. Kommentarutgave, bls. 170-173 og Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórn-

sýslulaga, bls. 622-633. 
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 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 639-650. 
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 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 205. Með lögjöfnun verður að telja að hæfisreglur stjórn-

sýslulaganna gildi með sama hætti um slit samninga. Þar verður einnig að hafa í huga að einstaklingar hafa 

almennt ekki minni þörf fyrir það réttaröryggi sem lögin veita við slit samninga, heldur en gerð þeirra. 
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Í 103. gr. innkaupalaga segir að ákvæði II. kafla stjórnsýslulaga um hæfi gildi um 

ákvarðanir sem teknar séu samkvæmt lögunum. Því þarf að finna út hvaða ákvarðanir það eru 

samkvæmt innkaupalögum sem hæfisreglur stjórnsýslulaga gilda um. Ákvörðun í skilningi 

innkaupalaga, er ekki sú sama og í skilningi stjórnsýslulaga. Í ákvæðum innkaupalaga má 

finna vísbendingar um hvað teljist vera ákvörðun í skilningi laganna. Í 1. mgr. 97. gr. 

innkaupalaga segir að kærunefnd útboðsmála geti fellt úr gildi ákvörðun kaupanda vegna 

opinberra innkaupa að hluta eða í heild, sbr. þó 100. gr. laganna. Nefndin getur lagt fyrir 

kaupanda að bjóða út tiltekin innkaup, auglýsa útboð á nýjan leik eða að fella niður tiltekna 

ólögmæta skilmála í útboðsgögnum. Í 1. mgr. 100. gr. innkaupalaga kemur fram að nefndin 

geti ekki eftir að bindandi samningur sé kominn á skv. 76. gr., fellt hann úr gildi eða breytt 

honum þótt ákvörðun kaupanda um framkvæmd útboðs eða gerð hans hafi verið ólögmæt.  

Ljóst er að hugtakið ákvörðun er víðtækt og verður það varla tæmandi talið hvað telst vera 

ákvörðun í skilningi innkaupalaga. Í ljósi tilgangs innkaupalaga má ætla að hugtakið ákvörðun 

gildi um allar þær ákvarðanir sem eru teknar frá og með því að ákveðið er að bjóða tiltekinn 

samning út og þangað til skrifað er undir samning við þann aðila sem hreppir hann. Má sem 

dæmi nefna að það teldist ákvörðun að opna tilboð á fundi og meina aðila að taka þátt í 

útboði, sbr. ákvörðun kærunefndar útboðsmála 25. október 2006 (22/2006), 

Hreinlætispapppír.
209

 Frávísun tilboðs yrði talin vera ákvörðun, sbr. úrskurð kærunefndar 

útboðsmála 4. apríl 2007 (3/2007), Hreinlætisvörur.
210

 Jafnframt yrði val tilboðs sbr. IX, 

kafla innkaupalaga, þ.e. samþykki eða höfnun tilboðs talin vera ákvörðun sbr. 72. og 76. gr. 

innkaupalaga, sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 5. mars 2008 (1/2008), WNA
211

 og 

úrskurð kærunefndar útboðsmála 6. desember 2005 (33/2005), Sjúkrabifreiðar.
212

 Nýtt útboð 

verks eða þjónustu yrði jafnframt talið vera ákvörðun í skilningi laganna, sbr. úrskurð 

kærunefndar útboðsmála 17. ágúst 2007 (11/2007), Villi Valli.
213

 Þá yrði ákvörðun um 

hvernig auglýsa á tilboð talin ákvörðun í skilningi laganna sem og hvaða upplýsingar 

útboðsgögn skuli innihalda. Jafnframt yrði talin ákvörðun í skilningi laganna að ákveða í 
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 Kærð var sú ákvörðun Ríkiskaupa (R) að opna tilboð í rammasamningsútboði vegna kaupa á hreinlætisvörum 

og þá ákvörðun um að heimila kæranda ekki að vera meðal þátttakenda. Féllst kærunefndin á að stöðva 

samningsgerðina. 
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 Í málinu var kærð sú ákvörðun Ríkiskaupa að vísa frá tilboði O í útboði i vegna ýmiskonar hreinlætisefna. 

Ekki var fallist á málsástæðu O, en óumdeilt var að um ákvörðun var að ræða. 
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 Kærð var sú ákvörðun Ríkiskaupa (R) að hafna tilboði WNA í tryggingar fyrir landhelgisgæsluna. 

Kærunefndin taldi að með því að hafna tilboði WNA hefði R orðið skaðabótaskylt gagnvart WNA. 
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 ÓG kærði þá ákvörðun Ríkiskaupa (R) að taka tilboði M í átta nýjar sjúkrabifreiðar í opnu útboði Ríkiskaupa 

sem var auglýst á EES-svæðinu og auðkennt sem „Sjúkrabifreiðar fyrir Rauða kross Íslands“. Kröfum 

kæranda var vísað frá þar sem hugtakið opinber aðili átti ekki við um Rauða kross Íslands. 
213

 Í málinu kærði VV þá ákvörðun Húnaþings vestra að bjóða að nýju út skólaakstur fyrir grunnskólann í 

sveitarfélaginu. Kröfu VV var hafnað af kærunefndinni. Ekki var deilt um að gjörningurinn hefði ekki talist 

ákvörðun í skilningi innkaupalaga. 
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hvernig innkaupaferli skyldi fara, þ.e. hvort útboð væri lokað, opið, á EES-svæðinu, 

innanlands, hvort um væri að ræða hönnunarsamkeppni, samningsviðræður, 

samkeppnisviðræður o.s.frv. Til að mynda hefur umboðsmaður Alþingis talið það í áliti sínu 

UA 31. desember 2003 (3712/2003), Stjórnvaldsákvörðun að það að hafna þáttakanda í forvali 

hefði verið stjórnvaldsákvörðun.
214

  

Ákvörðun um fresti til að skila inn tilboðum skv. 57. gr. innkaupalaga yrði að teljast 

ákvörðun í skilningi innkaupalaga. Þá yrði sú ákvörðun um hvaða tilboð yrði talið 

hagkvæmast sbr. 72. gr. laganna, að teljast ákvörðun í skilningi innkaupalaganna sem 

hæfisreglur stjórnsýslulaga ná yfir, sem og allar ákvarðanir sem kærunefnd útboðsmála tekur 

skv. XIV. kafla innkaupalaga. 

Þegar fjallað er um hæfisreglur við töku ákvarðana er oftast einblínt á réttaröryggi sem 

verndarhagsmuni aðila máls í skiptum við stjórnvöld. Þegar um er að ræða samninga 

einstaklinga og hins opinbera skiptir aftur á móti ekki minna máli að samingurinn sé gerður á 

grundvelli málefnalegra sjónarmiða. Það leiðir af ólíku eðli samningagerðar og 

stjórnvaldsákvarðana að hættara er þá við því að áhrif ómálefnalegra sjónarmiða við gerð 

samnings dyljist. Af því leiðir að gera verður ströng hæfisskilyrði til starfsmanns sem tekur 

þátt í samningagerð fyrir hönd opinbers aðila, ef hann eða nánir venslamenn eiga hlut að máli. 

Hæfisreglurnar taka einnig til starfsmanna sem koma að undirbúningi samninga, taka þátt í 

samningsumleitunum eða taka ákvörðun um hvort gengið verði til samninga. Það getur 

yfirsést að þeir sem aðeins taka þátt í að undirbúa gerð t.d. samningsdraga eða taka þátt í 

samningsumleitunum verða að uppfylla hæfisskilyrði stjórnsýslulaga, sbr. álit umboðsmanns 

Alþingis, UA 17. desember 1996 (1489/1995), Blönduóssbær. Þeir sérfræðingar sem kallaðir 

eru til af hinu opinbera til að aðstoða við samningagerð verða einnig að uppfylla hæfisskilyrði 

stjórnsýslulaga, sbr. Hérd. Rvk. 3. júní 1994 (E-06/1994), SR-mjöl. Þessi vandamál geta 

aðallega komið upp við einkavæðingu fyrirtækja.
215

 Í svari forsætisráðuneytis við fyrirspurn 

umboðsmanns Alþingis í áliti hans, UA 27. september 2005 (4495/2005), S-hópur, kemur 

fram að gengið hafi verið út frá því að almennar reglur stjórnsýsluréttarins giltu um störf 

framkvæmdanefndar um einkavæðingu. 

Hérd. Rvk. 3. júní 1994 (E-06/1994), SR-mjöl 

Stofnað var hlutafélag um Síldarverksmiðjur ríkisins sem fékk nafnið SR-mjöl. Boðin voru til 

sölu öll hlutabréf hins nýja hlutafélags og annaðist Verðbréfamarkaður Íslandsbanka (VÍB) þá 
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 A kvartaði yfir úrskurði kærunefndar útboðsmála þar sem kæru fyrirtækisins vegna ákvörðunar Ríkiskaupa 

um val á þátttakendum í lokuðu útboði vegna lögreglukerfa var vísað frá þar sem hún hefði ekki borist innan 

kærufrests. Það var niðurstaða umboðsmanns að ákvörðun Ríkiskaupa um að hafna A í umræddu forvali 

hefði verið stjórnvaldsákvörðun, sbr. 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga.  
215

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur Stjórnsýslulaga, bls. 199-200. 
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sölu. Tvö tilboð bárust í bréfin og var annað frá fyrirtæki sem var meðal stærstu hluthafanna í 

Íslandsbanka sem aftur var eigandi VÍB. Héraðsdómur taldi að til þess að ákvörðun 

stjórnvaldsins um söluna væri traustvekjandi, yrði ráðgjafinn einnig að vera hafinn yfir grun um 

hlutdrægni. Ekki var hægt að undanþiggja VÍB þeirri kröfu að uppfylla lágmarksskilyrðið um 

óhlutdrægni. Talið var að VÍB hefði átt að vekja athygli ráðherra á að málum væri háttað með 

þessum hætti og þá var einnig talið ámælisvert að VÍB hefði ekki verið látið hætta afskiptum af 

málinu þegar tengslin við bjóðendur urðu ljós. Hins vegar voru tengslin ekki talin það mikil að 

allt söluferlið yrði ógilt. 

UA 27. september 2005 (4495/2005), S-hópur. 

Umboðsmanni barst bréf frá formönnum þriggja þingflokka um að ástæða kynni að vera að 

kanna hæfi Halldórs Ásgrímssonar þáverandi forsætisráðherra, til að taka þátt í sölumeðferð á 

hlut íslenska ríkisins í Búnaðarbanka Íslands til S-hópsins svokallaða. Umboðsmaður ákvað í 

framhaldi að fjalla almennt um álitaefni sem lytu að reglum um framkvæmd á sölu 

ríkisfyrirtækja og félaga í eigu ríkisins. Í svari forsætisráðuneytis við fyrirspurn umboðsmanns 

kom fram: „Hæfi aðila með vísan til stjórnsýslulaga og reglna stjórnsýsluréttarins hefur því 

komið til umfjöllunar innan framkvæmdanefndar um einkavæðingu af ýmsum tilefnum. Af 

hálfu nefndarinnar hefur þess verið gætt, svo sem kostur hefur verið á, að allir sem að málum 

koma væru hæfir til þátttöku í meðferð mála samkvæmt grunnreglum stjórnsýsluréttar. Í störfum 

framkvæmdanefndar um einkavæðingu hefur verið gengið út frá því að almennar reglur 

stjórnsýsluréttarins gildi eins og þær birtast í II. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/ 1993.“ 

 

5.10 Leiðbeiningarskylda 

Á ríkisstarfsmönnum hvílir leiðbeiningarskylda við störf þeirra sbr. 14. gr. laga nr. 70/1996 

um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og 4. gr. stjórnsýslulaga. Leiðbeiningarskyldan er 

talin til almennra meginreglna stjórnsýsluréttarins.
216

 Meginreglan um leiðbeiningarskyldu 

hvílir á hinu opinbera við samningagerð að ákveðnu marki og að einhverju leyti getur hún 

fallið saman við og jafnvel aukið vægi skyldunnar um tillitssemi við samningsaðila sem er 

einkaréttarleg skylda. Á þetta bæði við um framkvæmd samnings og eins að ákveðnu marki 

við gerð hans.
217

 Ekki má álykta sem svo að í leiðbeiningarskyldunni felist það að opinber 

aðili skuli veita umfangsmikla og sérfræðilega ráðgjöf, heldur hvílir einungis skylda á honum 

að veita leiðbeiningar sem snertir starfssvið hans. Veita skal aðila þær leiðbeiningar sem 

honum eru nauðsynlegar svo hann geti gætt hagsmuna sinna. Verður stjórnvald því að meta 

það í hvert sinn hverjar þær upplýsingar eru. Yfirleitt er um að ræða þær réttarreglur sem 

reynir á, hvernig meðferð mála sé hagað, hvaða gögn skuli leggja fram og hversu langan tíma 

komi til með að afgreiða mál auk þess að veita leiðbeiningar um venjubundna 

stjórnsýsluframkvæmd á viðkomandi sviði. Í þeim tilvikum sem ljóst er að aðili hefur 

misskilið réttarreglur, ekki skilað inn nauðsynlegum gögnum eða ekki verið veitt nægjanlega 

ítarlegar upplýsingar eða hann hefur að öðru leyti bersýnilega þörf fyrir leiðbeiningar ber 
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 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3292. 
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 Páll Hreinsson: Hæfisreglur Stjórnsýslulaga, bls. 194. 
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stjórnvaldi að gera aðila viðvart.
218

 Aftur á móti verður einnig að hafa í huga hvað varðar 

samningaviðræður, að þá er hið opinbera gagnaðili í samningaviðræðum eða innkaupum og 

þarf að gæta hagsmuna sinna að því leyti, t.d. vegna samningsstöðu. Þó eru alltaf viss atriði 

sem gefa þarf leiðbeiningar um. 

Þegar leiðbeiningar og kynning varða ekki tiltekin stjórnsýslumál eða fer um samkvæmt 

stjórnsýslulögum, er nærtækast að byggt sé á hinni óskráðu meginreglu um 

leiðbeiningarskyldu.
219

 Umboðsmaður Alþingis gerir það þó almennt ekki, heldur hefur talið 

hana í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti. Sjá álit umboðsmanns Alþingis, UA 14. október 

2004 (4058/2004), Háskólaráð. 

UA 14. október 2004 (4058/2004), Háskólaráð. 

A sem var formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands kvartaði yfir þeirri ákvörðun Háskólaráðs að 

ekki yrðu veittar undanþágur vegna greiðslu skrásetningargjalda vegna skólaársins 2004-2005, 

en slíkt hafði verið gert fram að því. Í áliti umboðsmanns segir orðrétt: „Ég hef áður lagt til 

grundvallar að almennt beri að játa stjórnvöldum svigrúm til gera breytingar á 

stjórnsýsluframkvæmd enda séu þær innan marka laga og byggðar á málefnalegum 

sjónarmiðum. Séu slíkar breytingar íþyngjandi gagnvart borgurunum verður jafnframt, í 

samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti, að gera þá kröfu til stjórnvalda að breytingarnar séu 

kynntar með skýrum og glöggum hætti og nægjanlegum fyrirvara svo að þeir sem breytingarnar 

varða hafi raunhæft tækifæri til að gera viðeigandi ráðstafanir og bregðast við breyttri 

framkvæmd [..]“ Niðurstaða umboðsmanns var sú að Háskóla Íslands hefði borið að tilkynna 

með skýrum hætti að breyting á fyrri framkvæmd væri fyrirhuguð og hvernig sú breyting væri, 

en efni tilkynningarinnar hafði einungis verið sett fram með almennum hætti. Meginreglunni um 

vandaða stjórnsýsluhætti hafði því ekki verið gætt. 

Hvað varðar það ef opinber aðili stendur í innkaupum á grundvelli innkaupalaga er það í 

samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti að leiðbeina honum, sbr. álit umboðsmanns Alþingis, 

UA 8. júlí 2005 (4095/2004), Rammasamningur. 

UA 8. júlí 2005 (4095/2004), Rammasamningur. 

A ehf. kvartaði yfir úrskurði kærunefndar útboðsmála þar sem kæru fyrirtækisins vegna 

ákvörðunar Ríkiskaupa um val á tilboðum í rammasamningsútboði um einmenningstölvur var 

vísað frá þar sem hún hefði borist utan kærufrests. Umboðsmaður taldi ekki ástæðu til að gera 

athugasemdir við afstöðu kærunefndar um að frestur hefði verið liðinn þegar kæra barst og að 

Ríkiskaupum hefði borið að leiðbeina A um þau atriði sem kæmu fram í stjórnsýslulögum 

vegna þess að ákvörðun Ríkiskaupa bar ekki með sér ákvörðun um réttindi eða skyldur í 

merkingu stjórnsýslulaga. Að veita slíkar leiðbeiningar hefði þó verið í samræmi við vandaða 

stjórnsýsluhætti. 

Það getur valdið talsverðum vafa hversu langt þessi leiðbeiningarskylda nær. Einnig geta 

skil á milli kúgunar og þess að gera sjálfviljugur ákveðinn samning verið óskýr á grundvelli 

upplýsinga eða fyrirmæla frá hinum opinbera aðila. Ef slíkt er uppi verður að álykta svo að 

það verði að gera einkaaðilanum það að minnsta kosti ljóst að hann er ekki skuldbundinn til 
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að binda sig með ákveðnum hætti. Það verður í raun að meta með hliðsjón af aðstæðum 

hverju sinni hverskonar leiðbeiningar er skylt að veita. Þar sem um gagnkvæmar 

samningsviðræður er að ræða á auðvitað að ná sem hagstæðustum samningi og ákveðnar 

leiðbeiningar geta orðið til þess að hann verður ekki eins hagstæður. Þegar um er að ræða 

samningsviðræður þar sem nokkurt jafnræði er milli samningsaðila, getur verið að vægi þess 

að stjórnvald veiti leiðbeiningar verði minna en t.d. þegar hið opinbera er ráðandi aðili í 

viðræðum. Að minnsta kosti er ljóst að þar sem samningi er lokið með stjórnvaldsákvörðun 

eða þegar stjórnvaldsákvörðun er tekin í samningsferlinu skal fylgja leiðbeiningarreglunni.
220

 

Hinu opinbera er skylt að leiðbeina aðila máls um þær málsmeðferðarreglur sem gilda um 

meðferð þess máls sem er fyrir stjórnvaldinu. Þannig er stjórnvaldi skylt að veita upplýsingar 

um helstu reglur um kæruheimildir. Þannig ætti opinber aðili sem hefur synjað tilboðsgjafa í 

útboði að vekja athygli hans á þeim kæruheimildum sem innkaupalög kveða á um, s.s. um 

kæru til kærunefndar útboðsmála. Njóti tilboðsgjafi aðstoðar lögmanns eða aðstoðarmanns 

breytir það ekki um leiðbeiningarskyldu. Aftur á móti má ætla að leiðbeiningarskyldan sé 

takmarkaðri, en hún hverfur þó ekki.
 
Ef í ljós kemur að umboðsmaðurinn eða lögmaðurinn 

hefur ekki útskýrt fyrir aðilanum þær reglur sem gilda um réttarstöðu hans, þá verður 

stjórnvald að leiðbeina honum um slíkt.
221

 

Í 85. gr. innkaupalaga segir að á vegum ríkisins skuli rekin miðlæg innkaupastofnun, 

Ríkiskaup, sem m.a. annist innkaup fyrir ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki. Þá segir að stofnunin 

skuli láta í té aðstoð og leiðbeiningar um útboð og innkaup eftir því sem þörf krefur. Ekki 

kemur fram í lögskýringagögnum til hverra hún skuli veita þessar leiðbeiningar en þó má ætla 

að það sé til þeirra opinberu aðila sem stunda opinber innkaup. Aftur á móti leiðir það engu að 

síður af leiðbeiningarskyldunni að stofnuninni ber að veita leiðbeiningar sem heyrir undir 

hennar starfssvið í samræmi við fyrrgeinda reglu. 

Þá að sjálfssögðu leiðir það af vönduðum stjórnsýsluháttum að það á ekki að leyna 

upplýsingum sem skal veita samkvæmt leiðbeiningarreglunni. Sömuleiðis þegar hið opinbera 

verður vart við ákveðna vanþekkingu hjá aðila um málsmeðferð og réttindi hans er sjálfsagt 

að leiðrétta það. Að minnsta kosti er ljóst að veita verður aðila þær leiðbeiningar sem honum 

eru nauðsynlegar svo hann geti gætt hagsmuna sinna. 
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5.11 Málshraðareglan 

Málshraðareglan er ein grundvallarregla stjórnsýsluréttarins og er þess efnis að ákvarðanir í 

málum skuli teknar eins fljótt og hægt er. Þannig gildir sú meginregla um starf stjórnvalds að 

ónauðsynlegur dráttur má ekki vera á afgreiðslu ýmissa erinda eða mála, sbr. álit 

umboðsmanns Alþingis UA 7. febrúar 2001 (2654/1999), Skattaskuld og UA 20. desember 

2000 (2352/1998), Sauðfjárafurðir.
222

 

Oft getur myndast togstreita milli rannsóknarreglunnar og málshraðareglunnar. Þó verður 

ófullnægjandi rannsókn aldrei réttlætt á síðargreindu reglunni þótt hún kunni að leiða til að 

slakað verði á kröfum um rannsókn mála við ákveðnar aðstæður. Við beitingu 

málshraðareglunnar verður ætíð að meta málsmeðferðina heildstætt í hverju tilviki fyrir sig, 

þ.e. hvað teljist vera eðlilegur afgreiðslufrestur. Þá ber að geta þess að í sumum tilvikum kann 

löggjafinn að hafa sett stjórnvöldum fastákveðna afgreiðslufresti.
223

 

Í 75. gr. innkaupalaga kemur fram sú almenna regla að tilkynning og rökstuðningur 

höfnunar tilboðs og annarra ákvarðana, s.s. um gerð rammasamnings, val tilboðs eða aðgang 

að gagnvirku innkaupakerfi skuli fara fram eins fljótt og mögulegt er. Í greininni er fylgt 

ákvæðum 41. gr. útboðstilskipunarinnar en þar kemur fram að undir þessa reglu falli ákvörðun 

um að gera ekki rammasamning eða samning þótt útboð hafi farið fram. Þá skal jafnframt hið 

opinbera að fenginni beiðni viðkomandi aðila upplýsa eins fljótt og unnt er hvern og einn 

þátttakanda um ástæður þess að umsókn hans er hafnað, hvern og einn bjóðanda um ástæður 

þess að tilboði hans er hafnað og hvern og einn bjóðanda sem hefur gert tilboð um eiginleika 

og hlutfallslega kosti tilboðsins sem var valið, auk nafna þeirra sem fyrir valinu voru. Í 

útboðstilskipuninni kemur fram að þetta megi undir engum kringumstæðum taka lengur en 15 

daga frá því að beiðni barst kaupanda, þ.e. hinu opinbera. Orðalag útboðstilskipunarinnar er 

hér heldur strangara en laganna, en þar er kveðið á um að þetta skuli gert innan 15 daga. 

Í 35. gr. innkaupalaga sem fjallar um gagnvirkt innkaupakerfi kemur fram ákveðin 

málshraðaregla. Þar segir að á meðan gildistími gagnvirks innkaupakerfis standi skuli 
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kaupandi gefa öllum fyrirtækjum kost á að setja fram kynningarboð og fá aðgang að 

innkaupakerfum með þeim skilyrðum sem kveðið er í greininni. Kaupandi skal hafa tekið 

afstöðu til bjóðanda innan 15 daga frá því að kynningarboð var sett fram. Skal kaupandi 

tilkynna bjóðanda sem sækir um aðild að innkaupakerfi eins fljótt og kostur er um aðild hans 

að kerfinu eða höfnun á kynningarboði. Er þetta í samræmi við 33. gr. útboðstilskipunarinnar. 

Í 95. gr. sem fjallar um meðferð kæru og gagnaöflun fyrir kærunefnd útboðsmála, kemur 

fram sú regla að kærunefnd skuli kveða upp úrskuð um kæru eins fljótt og auðið er. Það skal 

þó ekki gerast síðar en einum mánuði eftir að henni hafa borist athugasemdir kæranda sbr. 3. 

mgr. greinarinnar, ef þeim er að skipta. Tilgangur þess að kveða á um málshraða í 

innkaupalögum er einnig til að tryggja að ákvörðun sé ekki tekin of fljótt, þannig að 

hagsmunir annarra bjóðanda en þess sem á það tilboð sem tekið er, séu fyrir borð bornir. 

Þannig skulu þegar um er að ræða innkaupaferli sem lýkur með vali kaupanda á tilboði, líða 

a.m.k. 10 dagar frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt, þar til tilboð er endanlega 

samþykkt í skilningi 80. gr. innkaupalaga, sbr. 76. gr. laganna. Hægt er að stytta þennan frest 

við hraðútboð skv. 60. gr. sömu laga og falla frá honum ef brýnt er að gera samning þegar í 

stað. Ástæða þess að gerður er áskilnaður um að a.m.k. 10 dagar líði frá því ákvörðun um val 

tilboðs er tilkynnt og að samningur er gerður er að gefa þátttakendum kost á að skjóta máli til 

kærunefndar útboðsmála sem getur stöðvað samningagerð til bráðabirgða ef ástæða er til. 

Þannig er bjóðendum fært raunhæft úrræði til að fá ákvörðun kaupands, þ.e. hins opinbera 

aðila, endurskoðaða sbr. EBD, mál C-81/98, ECR 1999, bls. I-7671, Alcatel Austria AG. Þessi 

regla á einungis við þegar um eiginlegt val tilboðs er að ræða en ekki t.d. þegar um er að ræða 

samningskaup við einn aðila, innkaup á grundvelli rammasamnings, innkaup á grundvelli 

gagnvirks innkaupakerfis eða innkaupa með rafrænu uppboði.
224

 

 

5.12 Rannsóknarreglan 

Rannsóknarreglan byggir á óskráðum grundvallarreglum stjórnsýsluréttar og því almennt talin 

hafa víðara gildissvið heldur en stjórnsýslulög. Rannsóknarreglan tengist náið andmælarétti en 

oft verður mál ekki talið nægjanlega upplýst nema aðila hafi verið gefinn kostur á að kynna 

sér gögn máls og koma með frekari upplýsingar um málsatvik.
225

 Rannsóknarreglan gildir um 

samningagerð en á starfsmönnum hins opinbera hvílir sú skylda að þýðingarmestu staðreyndir 

og málsatvik sem samningur byggir á verði að vera nægilega upplýst áður en stjórnvald 

ákveður að ganga til samninga. Svo hið opinbera byggi samninga sína á málefnalegum 
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sjónarmiðum verður það að hafa lágmarksþekkingu á þeim staðreyndum sem samningagerðin 

byggir á. Sú krafa að hið opinbera hagi samningagerðinni, eða innkaupum á málefnalegum 

grunni, leiðir til þess að rannsóknarreglan gildir einnig um samningagerðina. Þetta hefur verið 

staðfest í Hrd. 2000, bls. 1322 (407/1999), Sala ríkisjarða auk þess sem umboðsmaður 

Alþingis hefur litið svo á í áliti sínu, UA 17. desember 1996 (1489/1995), Blönduóssbær.
226

 

Hrd. 2000, bls. 1322 (407/1999), Sala ríkisjarða. 

Ríkissjóður hafði eignast jarðirnar B og T, en B átti merki við jarðirnar D og BE. Deilt var m.a. 

um það hvort ríkissjóði hefði borið að leita umsagnar jarðanefndar og hreppsnefndar áður en 

þessar jarðir voru seldar. Í dómi Hæstaréttar sagði m.a. að þegar stjórnvald ráðstafi eigum 

ríkisins gildi um þá ákvörðun reglur stjórnsýsluréttar og um kaupsamning gildi almennar reglur 

fasteignakaupa eftir því sem við geti átt. Í dóminum segir orðrétt: „Verður ekki séð að bein 

lagafyrirmæli hafi gert það skylt að leita umsagnar jarðanefndar áður en ákvörðun var tekin um 

sölu jarðanna. Með vísun til 10 gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 verður hins vegar að telja eðlilegt 

að almennt sé leitað umsagnar jarðanefnda og hreppsnefnda áður en ákvörðun um sölu 

ríkisjarða er tekin, svo sem gert var í hið fyrra sinnið sem sala jarðanna komst á dagskrá.“ 

UA 17. desember 1996 (1489/1995), Blönduóssbær. 

A kvartaði yfir úrskurði félagsmálaráðuneytisins vegna kæru hans er snerti ráðningu 

bæjarstjórnar Blönduóss á verktaka til að vinna að endurbyggingu svonefnds Hillebrandtshúss í 

sveitarfélaginu. Umboðsmaður taldi að sveitarfélaginu hefði ekki borið skylda til að bjóða 

verkið út en engu að síður bar þeim skylda til að byggja ákvörðunina um val á verktaka á 

málefnalegum sjónarmiðum. Í álitinu segir orðrétt: „Taka má undir það með safnanefndinni, að 

boð Trésmiðjunnar Z hf. hafi ekki verið bindandi tilboð í skilningi reglna um útboð. Engu að 

síður virðist ljóst af gögnum málsins, að ákvörðun safnanefndar og bæjarstjórnar hafi að nokkru 

leyti byggst á því, að talið var að fjárhagslega hagstætt myndi reynast að semja við Trésmiðjuna 

Z hf. Nú var það, sem fyrr segir, lögmætt sjónarmið, að reyna að ná sem hagstæðustum kjörum 

fyrir sveitarfélagið. Sú málsmeðferð, sem hér var viðhöfð, var þó ekki til þess fallin, þar sem 

ekki verður séð af gögnum málsins að leitað hafi verið upplýsinga um verð annars staðar eða frá 

hvaða töxtum væri verið að veita afslátt, áður en ákveðið var að ganga til samninga við 

Trésmiðjuna Z hf. Þar sem þetta var ekki athugað, verður ekki séð að unnt hafi verið að fullyrða 

að tilboðið væri hagstætt. [...] Eins og hér að framan greinir, kemur ekki skýrt fram í gögnum 

málsins, á hvaða sjónarmiðum ákvörðun bæjaryfirvalda á Blönduósi var byggð. Verður heldur 

ekki séð, að málið hafi verið nægilega undirbúið og rannsakað, þannig að allar nauðsynlegar 

upplýsingar hafi legið fyrir, til þess að þeim sjónarmiðum yrði beitt, sem haldið er fram, að 

ákvörðunin hafi verið byggð á.“ 

Á grundvelli innkaupalaga, er farið fram á að sá aðili sem t.d. býður í verk, þjónustu eða 

vöru gefi ákveðnar upplýsingar til hins opinbera svo hægt sé að meta hann sem tilboðsgjafa. 

Þannig er t.d. í VII. kafla innkaupalaga fjallað um hæfi þátttakenda og bjóðenda í opinberum 

innkaupum, eða nánar tiltekið hvað þátttakendur skuli sýna fram á til að geta hlotið verk. Það 

geta verið upplýsingar um persónulegar aðstæður þátttakenda sbr. 47. gr. innkaupalaga, 

starfsréttindi og fjárhagsstöðu sbr. 48. og 49. gr., tæknilega getu sbr. 50. gr. og svo mætti 

áfram telja. Hæstiréttur staðfesti það í Hrd. 8. maí 2008, (450/2007), Hópbílaleigan,  að á 

opinberum aðila hvílir sú skylda að hann skuli sjá til þess að mál teljist nægilega upplýst svo 
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hægt sé að taka ákvörðun um hvort ganga skuli að tilboði eða ekki sem fer fram á grundvelli 

innkaupalaga. Í dóminum kemur m.a. fram að ef opinber aðili dragi þær upplýsingar í efa sem 

hann hefur undir höndum og krafist var í útboðslýsingu skuli hann kalla eftir frekari 

upplýsingum. 

Hrd. 8. maí 2008, (450/2007), Hópbílaleigan. 

Ríkiskaup efndu til útboðs fyrir hönd Vegagerðarinnar (V) um sérleyfi á áætlunar- og 

skólaakstri á fimm þjónstusvæðum. Hópbílaleigan (H) bauð í tvær leiðir, en gengið var til 

samninga við Kynnisferðir um leið eitt og Þingvallaleið um leið tvö. Taldi H að höfnun V á að 

semja við það hefði verið ólögmæt þar sem fyrirtækið átti lægsta og hagstæðasta tilboð í báðar 

leiðirnar. Dómur héraðdsóms var staðfestur með vísan til forsendna hans, en þar kemur m.a. 

fram að gera yrði þá kröfu til verkkaupa að hann tilgreini nákvæmlega í útboðsgögnum hvaða 

kröfur hann geri til bjóðenda varðandi fjárhagsstöðu, en af útboðsgögnum yrði það ekki ráðið 

með nákvæmum hætti hvaða kröfur væru gerðar í því tilliti. Í dóminum segir orðrétt: „ [...] er 

aðeins tiltekið hvaða gögn þurfi að afhenda með tilboði og að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 

opinber gjöld eða lífeyrissjóðsiðgjöld. Fyrir liggur að stefnandi var nýstofnað fyrirtæki þegar 

umrætt útboð fór fram og þegar af þeirri ástæðu gat hann ekki lagt fram endurskoðaða 

ársreikninga fyrri ára. Þá var hann ekki í vanskilum með opinber gjöld eða lífeyrissjóðsiðgjöld. 

Með vísan til 4. mgr. 30. gr. laga nr. 94/2001 var Vegagerðinni skylt að gefa stefnanda kost á að 

sýna fram á fjárhagslega getu sína með framvísun annarra gagna en endurskoðaðra reikninga 

áður en ákvörðun var tekin um að hafna honum sem bjóðanda á þeim forsendum að hann hefði 

ekki fjárhagslega burði til að sinna verkefnunum.“ Í dóminum kemur einnig fram að V taldi H 

ekki hafa haft tæknilega burði til að sinna þeim verkefnum sem um ræddi og virtist byggja það 

mat fyrst og fremst á því að H tilgreindi í tilboði sínu að hann byði aðeins upp á tvo bíla sem þar 

að auki væru bundnir í verkefnum fyrir sveitarfélagið Árborg. Þó hafi komið fram í fylgisskjali 

að H ætlaði að nýta fjöldann allan af bifreiðum undirverktaka til verksins, en ekki hafði verið 

krafist að bjóðandi ætti bílana. Um þetta sagði í dómi héraðsdóms: „Af því sem nú hefur verið 

rakið þykir stefnandi hafa sýnt fram á það að tilboð hans hafi fullnægt þeim kröfum sem fram 

komu í útboðsgögnum um tæknilega burði til að sinna þeim verkefnum sem hann bauð í. Hefði 

Vegagerðinni verið í lófa lagið að kalla eftir frekari upplýsingum ef hún dró í efa að stefnandi 

hefði aðgang að þeim bifreiðum sem hann hugðist nýta til verksins.“ Taldi héraðsdómur að 

ekkert hefði komið fram um að H hefði ekki uppfyllt þau skilyrði sem fólust í útboðsgögnum. 

Var H með hagstæðasta tilboðið og var V því óheimilt að hafna tilboði þess á þeim forsendum 

að H hefði ekki fjárhagslega og tæknilega burði til að standa við tilboðið. Var réttur H til 

skaðabóta úr hendi V viðurkenndur. 

 

5.13 Andmælareglan 

Það að aðili máls fái að tjá sig um efni stjórnsýslumáls áður en tekin er ákvörðun í því er 

grundvallarregla stjórnsýsluréttarins sem nefnist andmælareglan. Andmælareglan tryggir 

jafnframt regluna um að aðila máls sé tilkynnt um að mál hans sé til meðferðar, megi ætla að 

honum sé ókunnugt um það, sé fylgt. Við ákvörðun um hver teljist vera aðili máls verður að 

líta til þess hvort hann eigi lögvarða hagsmuni að gæta við úrlausn þess. Fræðimenn hafa talið 

að samkvæmt andmælareglunni séu ekki gerðar jafn strangar kröfur til málsmeðferðar og 

þegar tekin er stjórnvaldsákvörðun. Ef komið er út fyrir gildissvið stjórnsýslulaga verður að 

miða við að ekki séu gerðar jafn strangar kröfur til málsmeðferðar og samkvæmt lögunum, en 
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við afmörkun á því hvaða kröfur skal gera verður að miða við þá hagsmuni sem eru í húfi 

fyrir aðila, sjónarmið um skilvirkni og kostnað í stjórnsýslunni, ásamt fleiri atriðum.
227

 

Kjarni andmælareglunnar er sá að ákvarðanir verða ekki teknar um réttarstöðu aðila fyrr en 

hann hefur kynnt sér málsástæður og málsögn sem ákvörðun byggist á og fengið að tjá sig um 

fyrirliggjandi mál, nema það sé augljóslega óþarft. Með því að fá að kynna sér málið, getur 

aðilinn þar með leiðrétt upplýsingar og komið að frekari upplýsingum áður en ákvörðun er 

tekin. Þá er tilgangur reglunnar einnig sá að stuðla að því að mál verði betur upplýst.
228

 

Þannig stendur þessi regla í tengslum við rannsóknarregluna. 

Aðila máls fyrir kærunefnd útboðsmála er gefinn kostur á að tjá sig um efni kæru sbr. 95. 

gr. innkaupalaga, auk þeirra sem hagsmuna hafa að gæta. Verður stjórnvald sem tekur 

sjálfstæða stjórnvaldsákvörðun um réttindi eða skyldur aðila í útboði að virða þessa reglu sbr. 

álit umboðsmanns Alþingis, UA 8. júlí 2005 (4095/2004), Rammasamningur. 

Ef opinber aðili tekur ákvörðun í útboðsferli sem telst sjálfstæð stjórnvaldsákvörðun getur 

verið mikilvægt að aðili fái að tjá sig, sérstaklega ef ákvörðunin er byggð á matskenndum 

grundvelli, sbr. álit umboðsmanns Alþingis, UA 31. desember 2003 (3712/2003) 

Stjórnvaldsákvörðun. 

UA 8. júlí 2005 (4095/2004), Rammasamningur. 

A ehf. kvartaði yfir úrskurði kærunefndar útboðsmála þar sem kæru fyrirtækisins vegna 

ákvörðunar Ríkiskaupa um val á tilboðum í rammasamningsútboði um einmenningstölvur var 

vísað frá þar sem hún hefði borist utan kærufrests. Í áliti sínu rakti umboðsmaður ákvæði 

þágildandi innkaupalaga og taldi það leiða af lögunum að nefndin færi með stjórnsýsluvald á 

kærustigi og því yrði að ganga út frá að almennar reglur stjórnsýsluréttar hvort sem þær væru 

skráðar eða óskráðar giltu um störf hennar nema annað yrði leitt af ákvæðum laga eða eðli 

þeirrar ákvörðunar sem kæra beindist að. Þá væri með ákvæðum innkaupalaga gert ráð fyrir að 

kærunefndinni bæri sjálfri að fylgja efnisreglum IV. kafla stjórnsýslulaga um andmælarétt og 

upplýsingarétt aðila máls. Beindi umboðsmaður því til nefndarinnar að hún tæki mál A til 

endurskoðunar kæmi fram beiðni um slíkt. 

UA 31. desember 2003 (3712/2003), Stjórnvaldsákvörðun. 

A kvartaði yfir úrskurði kærunefndar útboðsmála þar sem kæru fyrirtækisins vegna ákvörðunar 

Ríkiskaupa um val á þátttakendum í lokuðu útboði vegna lögreglukerfa var vísað frá þar sem 

hún hefði ekki borist innan kærufrests. Í áliti umboðsmanns segir orðrétt: „Ákvörðun verkkaupa 

um að hafna umsókn aðila í forvali um þátttöku í lokuðu útboði með vísan til ákvæðisins 

byggist því á matskenndum grundvelli. Ljóst er að slík ákvörðun kann að hafa veruleg áhrif á 

hagsmuni viðkomandi og honum getur því verið rík þörf á að fá notið þess réttaröryggis sem 

málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga, um leiðbeiningarskyldu, rökstuðning, andmælarétt o.fl. 

veita.“ Niðurstaða álitsins var sú að frávísun kærunefndar útboðsmála á kæru A hefði ekki 

byggst á réttum lagagrundvelli. 
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Samkvæmt áliti umboðsmanns Alþingis, UA 31. desember 2003 (3712/2003), 

Stjórnvaldsákvörðun verður að gefa bjóðanda færi á að tjá sig sé tekin ákvörðun í ferlinu, sem 

hefur veruleg áhrif á hagsmuni bjóðanda, s.s. að hafna honum í lokuðu útboði vegna þess að 

frestur var liðin. Sömu sjónarmið eiga við um aðrar sambærilegar ákvarðanir. 

 

5.14 Rétturinn til upplýsinga 

Í dómi EB-dómstólsins, EBD, mál C-64/82, ECR 1984, bls. 1359, Tradax
229

 var fyrst vísað til 

þess að ein meginregla góðrar stjórnsýslu væri sú að einkaaðilar ættu rétt á ákveðnum 

upplýsingum frá opinberum aðilum.
230

 Með setningu upplýsingalaga nr. 50/1996,
231

 var tekin 

upp sú meginregla í íslensk lög að stjórnvöldum væri skylt, ef óskað yrði eftir því, að veita 

almenningi aðgang að gögnum sem varða tiltekin mál. Rýmkaður var réttur almennings til 

aðgangs að gögnum hjá stjórnvöldum, sérstaklega á þeim sviðum þar sem stjórnvaldi var talið 

heimilt en ekki skylt að veita upplýsingar. Ekki var lögð skylda á stjórnvöld að veita 

upplýsingar að eigin frumkvæði með setningu upplýsingalaganna, þó með vissum 

undantekningum vegna ákvæða í sérlögum.
232

 

Reglur um rétt bjóðanda til upplýsinga sem eru bæði í innkaupalögum og upplýsingalögum 

eru ekki síst til að tryggja að hann geti með rökstuddum hætti tekið ákvörðun um hvort tilefni 

sé til að kæra útboðið sem hefur farið fram. Svo bjóðandi geti notið þess réttar síns þarf hann 

að geta fengið ákveðnar upplýsingar um útboðið og tilboð þess aðila sem valinn var.
233

 Í 75. 

gr. innkaupalaga kemur fram að eftir beiðni bjóðanda, skuli kaupandi eins fljótt og mögulegt 

er veita rökstuðning fyrir ákvörðun sinni. Samkvæmt greininni ber að upplýsa þátttakanda 

sem ekki hefur verið valinn til að gera tilboð um ástæður þess að umsókn hans var hafnað. Þá 

skal upplýsa bjóðanda um ástæður þess að tilboði hans var hafnað og ef tilboði hefur verið 

hafnað með vísan til þess að það var í ósamræmi við tækniforskriftir sbr. 4. og 5. mgr. 40. gr. 

laganna, þá skal rökstyðja hvers vegna tilboðið telst ekki fullnægja kröfum tækniforskrifta eða 

hvers vegna það er ófullnægjandi með tilliti til krafna um virkni og hagnýtingu. Þá ber að 

upplýsa bjóðanda sem hefur lagt fram gilt tilboð um eiginleika og kosti þess tilboðs sem 

kaupandi valdi og nafn bjóðanda sem var valinn eða rammasamningshafa. Sú undantekning er 
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hins vegar gerð að í rökstuðningi skal ekki upplýsa um atriði varðandi val tilboðs, gerð 

rammasamnings eða aðgengi að gagnvirku innkaupakerfi ef slík upplýsingagjöf gæti 

torveldað löggæslu. Sama á við um ef upplýsingagjöf gengur að öðru leyti gegn 

almannahagsmunum eða myndi skaða lögmæti viðskiptahagsmuna einstakra fyrirtækja, 

einkarekinna eða opinberra eða samkeppni á milli þeirra.  

Ákvæði 75. gr. innkaupalaga svarar til 41. gr. útboðstilskipunarinnar en þar kemur fram að 

samningsyfirvöld skuli eins fljótt og hægt er upplýsa þátttakendur og bjóðendur um 

ákvarðanir sem hafa verið teknar skv. lögunum. Jafnframt kemur fram að fenginni beiðni 

viðkomandi aðila skuli hið opinbera upplýsa eins fljótt og unnt er hvern og einn þátttakanda 

um ástæður þess að umsókn hans er hafnað, hvern og einn bjóðanda um ástæður þess að 

tilboði hans er hafnað og hvern og einn bjóðanda sem hefur gert tilboð um eiginleika og 

hlutfallslega kosti tilboðsins sem var valið, auk nafna þeirra sem urðu valdir. Í samræmi við 

það sem kemur fram í 75. gr. heimilar útboðstilskipunin jafnframt að heimilt sé að halda eftir 

tilteknum upplýsingum, s.s. ef veiting þeirra hindrar framkvæmd laga eða gengur gegn 

almannahagsmunum eða skaðar lögmæti viðskiptahagsmuna bæði opinberra- og einkaaðila 

eða samkeppni milli þeirra. Varðandi undantekningar þær sem gefnar eru fyrir því að veita 

upplýsingar skal hafa í huga að opinber aðili getur almennt ekki undanskilið að veita 

upplýsingar, heldur verður að meta það í hvert sinn með hliðsjón af eðli þess máls sem liggur 

fyrir. Þetta eru hrein undantekningartilvik og skal það túlkað með þröngum hætti hvenær 

tilefni er til að veita ekki framangreindar upplýsingar. Hérna verður jafnframt að hafa í huga 

meðalhófsreglu stjórnsýsluréttarins, en í því felst að ekki skal halda leyndum upplýsingum 

sem ekki er sérstök ástæða til að halda leyndum. Ef hægt er að nálgast þessar upplýsingar eftir 

öðrum leiðum standa enn minni rök fyrir því að halda þeim leyndum. Við mat á því hvort 

viðkomandi upplýsingar séu undanskildar upplýsingarétti, má hafa til hliðsjónar reglur 

stjórnsýsluréttarins og ákvæði upplýsingalaga.
 234

 

Í 17. gr. innkaupalaga er jafnframt að finna ákvæði um trúnaðarskyldu þar sem fram kemur 

að kaupanda sé óheimilt að láta af hendi upplýsingar sem fyrirtæki hafi lagt fram sem 

trúnaðarupplýsingar en til slíkra upplýsinga teljist einkum tækni- og viðskiptaleyndarmál auk 

þeirra atriða sem áttu að fara leynt í tilboði. Þetta á þó ekki við ef annað leiðir af fyrirmælum 

innkaupalaga, einkum þau ákvæði sem kveða á um skyldu til að birta opinberlega tilkynningu 

um gerð samnings á EES-svæðinu sbr. 4. mgr. 35. gr. útboðstilskipunarinnar, að upplýsa 

þátttakendur og bjóðendur um tiltekin atriði sbr. 41. og 71. gr. útboðstilskipunarinnar og 
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skyldu til að veita kærunefnd útboðsmála upplýsingar sbr. 5. mgr. 95. gr. innkaupalaga. Þá 

hefur ákvæði 1. mgr. 17. gr. innkauplaga ekki áhrif á skyldu opinbers aðila til að leggja fram 

upplýsingar á grundvelli upplýsingalaga sbr. 3. mgr. greinarinnar. Sömu niðurstöðu má leiða 

af 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga.
235

  

Varðandi það að trúnaðarákvæði séu sett inn í samninga hins opinbera, þ.e. að trúnaður 

skuli gilda um efni hans hefur það ekki þýðingu þegar kemur að viðskiptum hins opinbera. Ef 

í samningunum koma ekki fram upplýsingar sem eru undanskildar upplýsingarétti skv. 4.-6. 

gr. upplýsingalaga er almennt skylt að veita aðgang að samningnum, þá í heild eða að hluta. 

Þetta hefur úrskurðarnefnd upplýsingamála staðfest í úrskurðum sínum sbr. úrskurð 

úrskurðarnefndar um upplýsingamál 23. apríl 2001 (A-116/2001), Laxá, úrskurð 

úrskurðarnefndar um upplýsingamál 25. október 2001 (A-133/2001), Fjárhagskerfi ríkissjóðs 

og úrskurð úrskurðarnefndar um upplýsingamál 1. mars 2004 (A-169/2004), ÍAV. Ef kveðið 

er á um þagnarskyldu í stjórnvaldsfyrirmælum, þá takmarka slík fyrirmæli ekki aðgang á 

grundvelli upplýsingalaga nema slík ákvæði styðjist við skýra lagastoð.
236

 

Úrskurður úrskurðarnefndar um upplýsingamál 23. apríl 2001 (A-116/2001), Laxá. 

Farið var fram á að úrskurðarnefndin tæki á ný til meðferðar kæru á synjun Landsvirkjunar um 

að veita A aðgang að fundargerðum í vörslum Landsvirkjunar um virkjun eða stíflugerð í Laxá. 

Kærunefndin tók fram í úrskurði sínum að stjórnvald gæti ekki heitið þeim trúnaði sem gæfi 

upplýsingar, nema lög heimiluðu slíkt. Fyrirvara þess efnis að gögn sem A óskaði aðgangs að, 

mættu ekki koma fyrir sjónir almennings, hefðu því ekkert sjálfstætt gildi. 

Úrskurður úrskurðarnefndar um upplýsingamál 25. október 2001 (A-133/2001), Fjárhagskerfi 

ríkissjóðs. 

A kærði synjun Ríkiskaupa um að veita honum aðgang að samningi ríkisins við B á grundvelli 

tilboðs þess í útboði. Úrskurðarnefndin taldi að sjónarmið um að umsamið endurgjald skyldi 

fara leynt yrði að jafnaði að víkja fyrir almennum fyrirmælum upplýsingalaga. Fyrirtæki og 

aðrir lögaðilar yrðu að vera undir það búnir að mæta samkeppni frá öðrum aðilum sem væri í 

samræmi við meginreglu samkeppnislaga og einnig væri tilgangur innkaupalaga að stuðla að 

virkri samkeppni. 

Úrskurður úrskurðarnefndar um upplýsingamál 1. mars 2004 (A-169/2004), ÍAV. 

Af hálfu framkvæmdanefndar um einkavæðingu var A og B ehf. synjað um aðgang að 

umfjöllun um sölu á hlut íslenska ríkisins í Íslenskum aðalverktökum sem var að finna í 

fundargerðum og samningi við eignarhaldsfélagið AV. Taldi úrskurðarnefndin að 

trúnaðarákvæði í samningi kæmi ekki í veg fyrir að A og B fengu aðgang að samningnum á 

grundvelli upplýsingalaga. 

Í 31. gr. innkaupalaga, þar sem fjallað er um samkeppnisviðræður, kemur m.a. fram í 4. 

mgr. að á meðan þeim viðræðum standi, sé kaupanda óheimilt að upplýsa þátttakendur um 

lausnir eða aðrar trúnaðarupplýsinga sem annar þátttakandi hefur sett fram án samþykkis 

viðkomandi. Er þetta áréttað m.a. vegna jafnræðissjónarmiða. Svipuð sjónarmið gilda 
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væntanlega um samningskaup sbr. 4. mgr. 32. gr. innkaupalaga. Í 37. gr. innkaupalaga eru 

ákvæði um hönnunarsamkeppni, en í 5. mgr. greinarinnar segir að tilkynna skuli þátttakendum 

í slíkri keppni um niðurstöður hennar. Ef birting upplýsinganna aftur á móti hindri löggæslu, 

sé andstæð almannahagsmunum eða stofni í hættu lögmætum viðskiptahagsmunum tiltekins 

fyrirtækis, hvort heldur sem er einkarekins eða í opinberri eigu, eða gæti mögulega hindrað 

samkeppni milli veitanda þjónustu, er ekki skylt að birta þessar upplýsingar. Telja verður 

þessi ákvæði vera í samræmi við ákvæði upplýsingalaga en þar eru ákveðnar upplýsingar 

undanskildar lögunum. Aftur á móti ef langt er um liðið síðan útboð var gert og þær 

upplýsingar sem þar komu fram og féllu undir undantekningarákvæðin hafi misst vægi sitt, 

getur verið að veita verði aðgang að slíkum upplýsingum sbr. úrskurð úrskurðarnefndar um 

upplýsingamál 25. maí 2005 (A-206/2005), Vestmannaeyjaferja. 

Úrskurður úrskurðarnefndar um upplýsingamál 25. maí 2005 (A-206/2005), 

Vestmannaeyjaferja. 

A kærði synjun Vegagerðarinnar um aðgang að tilboðum í útboði vegna Vestmannaeyjaferju 

2001-2003. Þá var farið fram á að fá ákveðnar upplýsingar, eins og allan kostnað 

Vegagerðarinnar vegna reksturs ferjunnar, ferðafjölda, flutninga, fargjöld og rekstrarsamning 

við B, í kjölfar útboðsins. Veitti Vegagerðin umbeðnar upplýsingar nema tilboðin. Taldi nefndin 

að niðurstöðutölur úr útboðinu væru upplýsingar þess eðlis að þau vörðuðu mikilvæga fjárhags- 

eða viðskiptahagsmuni fyrirtækja sbr. 5. gr. upplýsingalaga. Með hliðsjón af eðli þessara 

upplýsinga og þeirrar staðreyndar að fimm ár voru liðin síðan tilboðin voru gerð, taldi nefndin 

rétt að veita A aðgang að þeim niðurstöðutölum sem hann óskaði eftir. 

Þótt tvö einkaréttarleg félög hafi gert samning sín á milli fellur samningurinn undir 

gildissvið upplýsingalaga ef opinberir aðilar hafa haft hann undir höndum vegna verkefna 

sinn á sviði stjórnsýslu og hafi hann verið undirritaður af stjórnvöldum. Þetta staðfesti 

Hæstiréttur í Hrd. 23. apríl 2008 (366/2007), Portus. 

Hrd. 23. apríl 2008 (366/2007), Portus. 

Íslenska ríkið og Reykjavík gerðu árið 2002 samkomulag um að standa að byggingu tónlistar- 

og ráðstefnuhúss í Reykjavík og stofnuðu í því skyni Austurhöfn ehf. Árið 2004 óskaði 

ríkisstofnunin Ríkiskaup, fyrir hönd Austurhafnar ehf., eftir þátttakendum í forvali vegna 

veitingar sérleyfis til að byggja, eiga og reka tónlistar- og ráðstefnuhúsið. Í málinu var deilt um 

hvort samningur sem gerður var um byggingu tónlistarhússins í Reykjavík félli undir 

upplýsingalög. Áfrýjendur í Hæstarétti, þ.e. Portus, Reykjavík og Ríkiskaup töldu að 

samningurinn væri gerður milli tveggja einkaréttarlegra félaga og félli því ekki undir 

upplýsingalög. Í dómi Hæstaréttar segir: „Áfrýjandinn Ríkiskaup sá fyrir hönd Austurhafnar-TR 

ehf. um þau innkaup sem leiddu til samningsins 9. mars 2006. Samningurinn var kynntur í 

borgaráði Reykjavíkur sama dag og hann var undirritaður og um hann bókað. Þá kemur fram í 

úrskurði úrskurðarnefndar um upplýsingamál 18. júlí 2006 í máli nr. A-228/2006 að 

samningurinn hafi verið undirritaður af fulltrúum íslenska ríkisins og Reykjavíkurborgar auk 

ónafngreindra fyrirtækja „vegna þeirra skuldbindinga sem af samningnum leiddi fyrir þessa 

aðila.“ Er af þessu ljóst að áfrýjendurnir Ríkiskaup og Reykjavíkurborg hafa samninginn undir 

höndum vegna verkefna þeirra á sviði stjórnsýslu. Hann fellur því undir gildissvið 

upplýsingalaga.“ Að öðru leyti var niðurstaða héraðsdóms staðfest með vísan til forsendna hans. 
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5.15 Réttur á skriflegu svari 

Við alla samningagerð gildir sú regla að sá sem sendir inn skriflegt erindi til stjórnvalds á rétt 

á skriflegu svari frá því. Er þessi regla ein af óskráðu meginreglum stjórnsýsluréttarins. Þetta 

kemur fram í áliti umboðsmanns Alþingis, UA 17. desember 1996 (1489/1995), 

Blönduóssbær. 

UA 17. desember 1996 (1489/1995), Blönduóssbær. 

A kvartaði yfir úrskurði félagsmálaráðuneytisins vegna kæru hans er snerti ráðningu 

bæjarstjórnar Blönduóss á verktaka til að vinna að endurbyggingu svonefnds Hillebrandtshúss í 

sveitarfélaginu. Umboðsmaður taldi að sveitarfélaginu hefði ekki borið skylda til að bjóða 

verkið út en engu að síður hefði þeim borið skylda til að byggja ákvörðunin um val á verktaka á 

málefnalegum sjónarmiðum. A hafði lagt fram umsókn samkvæmt auglýsingu Blönduóssbæs 

þar sem óskað var eftir trésmíðameistara að gera við fyrrnefnd hús. Umsókn A var aldrei svarað 

og fann umboðsmaður að því með vísan til meginreglunnar um að sá sem ber upp skriflegt 

erindi við stjórnvald eigi rétt á að fá svar frá því. 

Einnig er hægt að benda á að umboðsmaður Alþingis lítur svo á að opinber tilkynning til 

fjölmiðla geti aldrei komið í stað þessar skyldu þar sem að aðilinn sjálfur á rétt á að fá 

persónulega skriflegt svar við erindi sínu, sbr. UA 5. febrúar 2002 (3245/2001), 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands. 

Í 75. gr. sem leidd er af 41. gr. útboðstilskipunarinnar segir að þann rökstuðning sem 

veittur er bjóðanda í útboði sem er hafnað, eða tilkynningar vegna ákvarðana um útboð, 

rammasamnings eða aðgengi að gagnvirku innkaupakerfi, skuli kaupandi veita skriflega ef 

þess er óskað. Í raun er hinum opinbera aðila það skylt ef farið er fram á slíkt sbr. 41. gr. 

útboðstilskipunarinnar. Það leiðir jafnframt af jafnræðisreglunni að svar eða rökstuðningur 

skuli vera sent á sama tíma til allra þeirra aðila útboðs sem málið varðar. Aftur á móti gerir 

útboðstilskipunin ekki kröfu um að þær upplýsingar sem veittar eru eftir 41. gr. 

tilskipunarinnar séu veittar skriflega, heldur getur það allt að einu verið gert munnlega. 

Hinsvegar má leiða að því líkum að öll slík samskipti verði að fara fram með tryggum hætti, 

m.a. í þeim tilgangi að hægt sé að færa sönnur á þau og ekki sé hægt að gera það á annan hátt 

en skriflegan. Þannig getur hagsmunum hins opinbera aðila jafnframt verið best borgið að þau 

séu gerð skriflega, auk þess sem slíkt væri í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti.
237

 

Í 1. gr. útboðstilskipunarinnar er hugtakið „skriflegt“ skilgreint á þann hátt, að það sé 

hverskonar tjáning með orðum eða tölum sem hægt er að lesa, endurgera og miðla. Þar með 

taldar séu upplýsingar sem hægt er að senda og geyma með rafrænum aðferðum. 
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 Michael Steinicke og Lise Groesmeyjer: EU´s udbudsdirektiver med kommentarer, bls. 1047 og 1055-1056. 
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5.16 Skýrar og afdráttarlausar ákvarðanir 

Það að ákvarðanir stjórnvalds verði að vera skýrar og afdráttalausar er óskráð meginregla 

stjórnsýsluréttarins. Á hún við hvort sem ákvörðun er kynnt aðila máls með munnlegum eða 

skriflegum hætti. Ástæða þessarar reglu er sú að aðili máls verður að geta skilið ákvörðunina 

sem tekin er og í framhaldi metið stöðu sína út frá henni. Sé ákvörðunin óljós og erfitt að ráða 

úr réttarstöðu sinni af henni, er halli af slíkri málsmeðferð lagður á hið opinbera.
238

 

Af reglunni leiðir að útboðsgögn sem opinber aðili leggur fram vegna tilboðs verða að vera 

skýr um það hvað skuli t.d. fylgja með tilboði og hvaða kröfur eru gerðar. Þannig segir í 38. 

gr. innkaupalaga að útboðsgögn skuli innihalda allar nauðsynlegar upplýsingar til að bjóðanda 

sé unnt að gera tilboð. Þá er það í fyllilegu samræmi við tilgang innkaupalaga að allar 

ákvarðanir, gögn og önnur atriði sem snerta gerð útboða sé skýr. 

Hæstiréttur hefur staðfest það í Hrd. 8. maí 2008, (450/2007), Hópbílaleigan að gera verði 

þá kröfu að verkkaupi tilgreini nákvæmlega í útboðsgögnum þær kröfur sem hann geri til 

bjóðanda, s.s. hvað varðar fjárhagsstöðu. Séu útboðsgögn óskýr verði hið opinbera að bera 

hallan af slíku.
239

 

 

5.17 Samantekt 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir helstu og mikilvægustu meginreglum 

stjórnsýsluréttarins sem gilda um innkaup opinberra aðila. Ljóst er að framangreindar 

meginreglur stjórnsýsluréttarins hafa mikið vægi þegar kemur að því að túlka innkaupalög og 

þær verður allar að túlka sem eina heild, svo markmið laganna og markmið 

stjórnsýsluréttarins verði höfð í heiðri við framkvæmd opinberra innkaupa. Segja má í 

hnotskurn að meginútgangur reglnanna sé að veita samningsaðilum hins opinbera, ákveðna 

vernd gegn umsvifum þess. Helgast það af þeim aðstöðumuni sem eðlilega verður á 

samningsaðilum, þ.e. jafnvel smár einkaaðili gegn voldugum opinberum aðila. Gagnsæi, 

málefnalegt mat og jafnræði ásamt meðalhófi eru grundvallaratriði þess að reglur um opinber 

innkaup verði virt.  
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 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 233. 
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 Sjá reifun á Hrd. 8. maí 2008, (450/2007), Hópbílaleigan í kafla 5.8. 
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6 Niðurstaða 

Í þessari ritgerð hefur verið gerð grein fyrir þeim meginreglum stjórnsýsluréttar og 

innkaupalaga sem gilda um opinber innkaup. Ljóst er að um allar athafnir stjórnvalda gilda 

alltaf meginreglur stjórnsýsluréttarins nema löggjafinn hafi sérstaklega undanskilið þær með 

lögum. Þannig skulu allar athafnir opinberra aðila vera lögmætar og í samræmi við lög. 

Almennum reglum stjórnsýsluréttarins er ætlað að skapa ákveðna tryggingu fyrir því að 

einstakar ákvarðanir og athafnir hins opinbera séu ávallt réttar og lögmætar. 

Helsta markmið innkaupalaga er sbr. 1. gr. þeirra að tryggja jafnræði fyrirtækja við opinber 

innkaup og markmið stjórnsýsluréttarins er helst það að tryggja réttarvernd borgaranna í 

samskiptum við hið opinbera. Þannig eru þessar reglur byggðar upp á sömu 

grundvallarsjónarmiðum. Séu ákvæði innkaupalaga lesin í samhengi koma í ljós ógrynni 

reglna sem ætlað er að vernda hagsmuni bjóðanda í samskiptum hans við opinbera aðila í 

tengslum við útboð. Hér má nefna gagnsæis- og jafnræðisreglu 14. gr. innkaupalaga, regluna 

um bann við mismunun í 16. gr. sömu laga og svo mætti lengi telja. 

Fyrir liggur að stjórnsýslulög gilda ekki um ákvarðanir sem eru teknar samkvæmt 

innkaupalögum, fyrir utan II. kafla þeirra sbr. 103. gr. innkaupalaga. Aftur á móti gilda 

meginreglur stjórnsýsluréttarins alltaf þegar unnið er á þessu réttarsviði. Þannig ná 

meginreglur stjórnsýsluréttarins ávallt til undirbúnings, framkvæmdar og samningagerðar í 

opinberum innkaupum.  

Í flestum grundvallaratriðum samrýmast innkaupalög meginreglum stjórnsýsluréttarins og 

almennt verður að segja að innkaupalög veiti samningsaðilum hins opinbera við opinber 

innkaup ríka vernd. Þó má gagnrýna hversu lítið fer fyrir meðalhófsreglunni í innkaupalögum 

en hún er ein mikilvægasta meginregla stjórnsýsluréttarins. Það er hins vegar ljóst að þessi 

regla felst í ákvæðum innkaupalaga þótt hún sé ekki orðuð þar með berum hætti. Slík ályktun 

er í samræmi við það að í útboðstilskipuninni er meðalhófsreglan nefnd í inngangsorðum 

hennar sem ein af grundvallar meginreglunum sem skal virða þegar gerðir eru opinberir 

samningar, auk þess sem sjá má móta fyrir reglunni í 2. mgr. 44. gr. tilskipunarinnar.  

Ljóst er að tilgangur ákvæða innkaupalaga er að tryggja að eðlileg samskipti fari fram á 

milli bjóðanda og kaupanda, þ.e. hins opinbera aðila. Undantekningar á þessum meginreglum 

og ákvæðum innkaupalaga eru fáar og þær skal almennt túlka með þröngum hætti. Ástæður 

þessara undantekninga er nánast alltaf vegna öryggis,- eða viðskiptalegra sjónarmiða. 

Jafnframt er tilgangur undantekninganna að einfalda ákveðin kaup vegna flókinna samninga 

eða vegna þess að ómögulegt er að fylgja ákvæðum laganna af einhverjum ástæðum.  
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Við öll opinber innkaup verður stjórnvald eða opinber aðili, hvort sem það er undanskilið 

innkaupalögum eða ekki að hafa mið af reglunni um góða stjórnsýsluhætti í innkaupum 

sínum. Þannig gæti það samrýmst góðum stjórnsýsluháttum að t.d. auglýsa útboð þótt um slíkt 

sé ekki gerður áskilnaður í lögum og jafnframt að gæta meðalhófs og jafnræðis við 

útboðsgerðina. Þetta sjónarmið hefur meðal annars komið fram í álitum umboðsmanns 

Alþingis. 

Hvað varðar einstök atriði í opinberum innkaupum er t.d. ljóst að vegna jafnræðisreglunnar 

getur opinber aðili ekki gert viðbótarkröfur í samningi, þ.e. kröfur sem ekki hafa komið fram í 

gögnum útboðs. Þá getur stjórnvaldið ekki beitt þvingunum til að ná fram ákveðinni 

niðurstöðu. Meginreglan um bann við valdníðslu og meðalhófsregla stjórnsýsluréttarins kæmu 

í veg fyrir slíkt. Hér verður þó að gera þann fyrirvara að ef krafan væri liður í því að ná fram 

lögmætu og málefnalegu markmiði, yrði það mögulega talið heimilt að setja hana fram. Slíkt 

yrði að meta hverju sinni. Stjórnvald má þó aldrei misbeita valdi sínu til að komast hjá 

ákveðinni fyrirhöfn eða kostnaði. 

Hið opinbera hefur nokkurt svigrúm til mats t.d. þegar kemur að því að gera ýmsar 

fjárhags- og tæknilegar kröfur til bjóðenda í útboðum. Það á sérstaklega við eftir því sem 

kaupin, þjónustan eða verkið sem boðið er út er umfangsmeira, kostnaðarsamara og miklir 

almenningshagsmunir eru af því. Þetta mat er þó ekki alveg ótakmarkað. Sem dæmi geta 

dómstólar endurskoðað þetta mat og ef í ljós kemur að opinber aðili hefur notast við ólögmæt 

sjónarmið við þetta mat sitt, kann hann að vera bótaskyldur. Þannig verða allar þær kröfur 

sem opinber aðili gerir til bjóðenda að vera í samræmi við eðli og umfang fyrirhugaðra kaupa. 

Jafnframt verða þessar kröfur að vera fyrirfram skýrar og ljósar, þannig að væntanlegur 

bjóðandi geti áttað sig á því hvers er krafist af honum og hvort hann uppfylli fjárhagsleg- og 

tæknileg skilyrði kaupanda. 

Á síðustu misserum hafa orðið mikil umskipti í íslensku efnahagslífi sem varð til þess að 

þrír stærstu bankar landsins féllu og tók íslenska ríkið þá yfir og stofnaði nýja banka á grunni 

þeirra gömlu. Ákvæði innkaupalaga eru skýr um það hvaða aðilar falla undir lögin og 

samkvæmt skilgreiningunni ættu bankarnir ekki að falla undir lögin þar sem þeir og fyrirtæki í 

þeirra eigu reka starfsemi sem eru á sviði viðskipta og iðnaðar, auk þess sem ekki var 

sérstaklega til þeirra stofnað í upphafi í því augnamiði að þjóna almannahagsmunum. Hérna 

má þó velta upp því sjónarmiði hvort að í raun hafi ríkið verið að þjóna almannahagsmunum 

með að taka bankana yfir og eignast þá til að bjarga innlánum almennings og reyna að bjarga 

efnahag landsins. EB-dómstóllinn hefur lagt til grundvallar að ef til aðila sé stofnað í því 

skyni að þjóna almannahagsmunum, reki hann starfsemi sem sé einkennandi fyrir hið 
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opinbera. Ekki skipti máli hvernig hann var stofnaður, hvert form hans er eða aðeins hluti 

starfseminnar þjóni almannahagsmunum. EB-dómstóllinn hefur aftur á móti ekki tekið 

afgerandi afstöðu til þess í dómum sínum hvað það sé sem ræður úrslitum þegar hann metur 

hvort til aðila hafi verið stofnað í iðnaðar- eða viðskiptalegu sjónarmiði. Inn í mat dómstólsins 

koma ákveðin atriði eins og hvort hann starfi á samkeppnismarkaði, hvort hann stundi 

starfsemi sína í samræmi við það sem almennt gerist á markaði, hvort hann eigi að skila 

hagnaði, hvort aðilinn beri sjálfur áhættuna af rekstrinum og mögulegu tapi sem hlýst af 

starfsemi hans. Einnig verður að skoða það hvort bankarnir séu að mestu leyti reknir eða 

fjármagnaðir á kostnað ríkisins, þeir lúti yfirstjórn ríkisins og hvort ríkið skipi meirihluta 

stjórnar en nóg er að eitt af þessum framangreindum atriðum eigi við svo hann geti talist 

opinber, séu önnur skilyrði skilgreiningarinnar uppfyllt. Ef aðili hins vegar starfar að fullu á 

sviði iðnaðar eða viðskipta og lýtur þar með hefðbundnum lögmálum markaðarins, þá telst 

hann falla utan gildissviðs innkaupalaga samkvæmt dómstólnum. Eins og áður sagði ættu 

bankarnir ekki að falla undir innkaupalög samkvæmt skilgreiningu laganna, en í ljósi 

framkvæmdar EB-dómstólsins má segja að ákveðinn vafi kunni að leika á um þetta atriði. 

Ákvæði innkaupalaga innhalda flestar reglur útboðstilskipunarinnar og þær reglur hafa 

smátt og smátt mótast í meðförum dómstóla. Sem dæmi virðist EB-dómstóllinn telja það sem 

hlutverk sitt að útfæra þessar reglur með þeim hætti, þannig að þær veiti jafnvel ríkari vernd 

en leiða má af t.d. ákvæðum útboðstilskipunarinnar. Dómar EB-dómstólsins eru þannig til 

skýringar og fyllingar á ákvæðum tilskipunarinnar og þar sem innkaupalög eru byggð á þeim, 

getur verið rétt að líta til framkvæmdar dómstólsins við skýringu laganna. Þannig er þetta 

réttarsvið lifandi og tekur sífelldum breytingum eftir því sem álitamálin verða fleiri og 

flóknari.  
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