
  
 

 

 

 

 

 

ML í lögfræði 

 

 

 

 

Skaðabætur vegna opinberra innkaupa 

 

 

 

 

 

Júní 2019 

Nafn nemanda: Guðmundur Narfi Magnússon 

Kennitala: 090193 – 2799 

Leiðbeinandi: Sigurður Snædal Júlíusson 



i 

 

Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er skaðabætur vegna opinberra innkaupa. Í 119. gr. laga nr. 

120/2016 um opinber innkaup er fjallað um skilyrði þess að kaupandi verði dæmdur 

skaðabótaskyldur vegna brota við opinber innkaup. Annað af tveimur meginmarkmiðum þessar 

ritgerðar er að skýra inntak gildandi bótaákvæða laganna með hliðsjón af fræðiskrifum, 

úrskurðarframkvæmd kærunefndar útboðsmála og dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands. Hitt 

markmið ritgerðarinnar er að taka til skoðunar hvort skaðabætur vegna brota á reglum um 

opinber innkaup sé virkt réttarúrræði hér á landi, eða hvort þörf sé á úrbótum. Megináhersla 

verður lögð á íslenskan rétt en vegna skyldleika íslenskra laga um opinber innkaup við 

Evrópurétt verður ekki hjá því komist að gera stuttlega grein fyrir þróun mála í Evrópu.  

  Meginniðurstöður ritgerðarinnar eru þær að  um virkt réttarúrræði sé að ræða en langur 

málsmeðferðartími fyrir dómstólum er til þess fallinn að takmarka aðgengi að úrræðinu. Það er 

vert að líta til réttarþróunar í Danmörku, ásamt því að leita leiða til að draga enn frekar úr líkum 

á dómsmálum af þessari tegund. Að mati höfundar má einnig færa rök fyrir því að 

dómaframkvæmd Hæstaréttar er lýtur að skaðabótum og ákvörðun dráttarvaxta vegna brota við 

opinber innkaup er enn ábótavant. Með hliðsjón af þeim ríku hagsmunum málsaðila sem geta 

verið í húfi varðandi úrlausn dómstóla um réttindi þeirra og skyldur verður að koma þessum 

málum í fastari skorður.  
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Abstract 

The subject matter of this thesis is the issue of damages for breach of public procurement rules. 

Article 119 of the Public Procurement Act No. 120/2016 lays down the conditions for holding 

the contracting authority liable for such a breach. The purpose of the thesis is mainly twofold: 

first, to clarify the content of the current damages provision laid down in the Public Procurement 

Act, with reference to academic literature, the rulings of the Public Procurement Complaints 

Committee, and the case law of the Supreme Court of Iceland; second, to examine whether 

damages for breach of procurement rules is an effective remedy in Iceland, or whether reforms 

are needed. While emphasis will be placed on Icelandic law, a brief analysis of developments 

in Europe is also necessary due to the relation of Icelandic procurement rules to European law. 

  The main conclusions of the thesis are that damages for breach of procurement rules is 

an effective remedy, but lengthy court procedures limit accessibility to the remedy. It is worth 

considering legal developments in Denmark, as well as exploring new avenues to keep liability 

disputes out of court. In the author's opinion, it can also be argued that the case law of the 

Supreme Court of Iceland on damages and the determination of interest for breaches of public 

procurement rules, leaves much to be desired. Taking into consideration the interests of the 

parties involved, these issues must be firmly resolved. 
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1. Inngangur 

Í lögum nr. 120/2016 um opinber innkaup (hér eftir skammstafað OIL) er að finna reglur sem 

opinberum aðilum ber að fylgja við innkaup á vörum, verkum og þjónustu. Samkvæmt 1. gr. 

laganna eru markmið þeirra að tryggja jafnræði fyrirtækja, stuðla að hagkvæmni í opinberum 

rekstri með virkri samkeppni og efla nýsköpun og þróun. Með lögunum eru einnig tryggð ýmis 

réttarúrræði sem standa fyrirtækjum til boða telji þau að brotið hafi verið gegn reglum um 

opinber innkaup. Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er skaðabótaúrræði OIL.  

Annað af tveimur meginmarkmiðum þessar ritgerðar er að skýra inntak gildandi 

bótaákvæða OIL. Leitast verður við að kanna réttarstöðu fyrirtækja sem telja sig hafa orðið fyrir 

tjóni vegna brota á reglum um opinber innkaup og vilja fá tjón sitt bætt úr hendi kaupanda. Í 

ritgerðinni er lögð áhersla á að leiða í ljós og kanna ákveðnar meginreglur sem lagðar hafa verið 

til grundvallar við túlkun bótaákvæða OIL, sem og eldri laga um opinber innkaup. Í því skyni 

verður kannað hvernig skaðabótaúrræðið hefur verið túlkað hér á landi, annars staðar á 

Norðurlöndunum og í Evrópurétti og hvaða ályktanir má draga af réttarframkvæmd. Hitt 

markmið ritgerðarinnar er að taka til skoðunar hvort að skaðabætur vegna brota á reglum um 

opinber innkaup sé virkt réttarúrræði hér á landi, eða hvort úrbóta er þörf.   

 Efnistök ritgerðarinnar eru á þá leið að í öðrum kafla verður fjallað um íslenska 

regluverkið á sviði opinberra innkaupa. Í þriðja kafla verður fjallað almennt um skaðabætur og 

í þeim fjórða verður fjallað um skaðabætur vegna opinberra innkaupa og skilyrði fyrir 

skaðabótaskyldu kaupanda. Í fimmta kafla er tekin afstaða til þess hvort umfjöllun 

ritgerðarinnar kalli á tilteknar breytingar. Niðurstöður koma loks fram í sjötta kafla. 
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2. Íslensk lög og reglur á sviði opinberra innkaupa 

Í upphafi þykir rétt að gera grein fyrir íslenskum lögum og reglum á sviði opinberra innkaupa í 

sögulegu samhengi og tengsl þeirra við Evrópurétt, en til hans sækja lögin einkum fyrirmynd 

sína. Í þessum kafla verður einnig vikið að gildandi regluverki um opinber innkaup, hlutverki 

og valdheimildum kærunefndar útboðsmála og gefið yfirlit yfir helstu reglur í danskri löggjöf 

sem varða skaðabætur vegna opinberra innkaupa.  

2.1 Söguleg þróun á sviði opinberra innkaupa 

Fyrstu hérlendu lögin á sviði opinberra innkaupa voru samþykkt á Alþingi árið 1947. Tilgangur 

laga nr. 72/1947 um Innkaupastofnun ríkisins var að setja á fót sérstaka innkaupastofnun til 

þess að tryggja hagkvæmni í rekstri ríkisins. Hlutverk stofnunarinnar var að annast innkaup 

ríkisstofnana og sjá um sérstakar framkvæmdir á vegum ríkisins. Reglugerð nr. 73/1952 um 

stofnunina var sett með stoð í lögum nr. 72/1947, sem voru svo leyst af hólmi með reglugerð 

nr. 164/1959. Í seinni reglugerðinni var mælt fyrir um skyldu til þess að auglýsa með opinberum 

hætti öll meiri háttar innkaup á vegum stofnunarinnar, eða að óskað yrði skriflega eftir tilboðum 

með hæfilegum fyrirvara. Jafnframt skyldi innkaupastofnun taka því boði sem þótti hagstæðast, 

að teknu tilliti til verðs og gæða. Lög nr. 72/1947 um innkaupastofnun ríkisins voru að endingu 

leyst af hólmi með lögum nr. 52/1987 um opinber innkaup en með lögunum var útboð gert að 

meginreglu við innkaup opinberra aðila.1   

 Aðild íslenska ríkisins að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið markaði þáttaskil 

í þróun íslenskra reglna á sviði opinberra innkaupa.2 Í XVI. viðauka samningsins var vísað til 

tilskipana Evrópubandalagsins um opinber innkaup, og kveðið á um framkvæmd útboða og 

réttindi bjóðenda. Í tilefni af samningnum var lögum nr. 63/1970 og 52/1987 breytt með 

breytingarlögum nr. 55/1993, en tilgangur þeirra var að laga íslenskan rétt að þeim 

skuldbindingum sem íslenska ríkið hafði undirgengist með EES-samningnum. Breytingarnar 

lutu einkum að því að bæta inn í þessi tvennu lög ákvæðum er vörðuðu útboð opinberra 

framkvæmda og opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu. Mikilvægt nýmæli í 

lögunum fólst í kæruheimild til fjármálaráðuneytisins vegna meintra brota á reglum um opinber 

innkaup, sbr. 26. gr. laga nr. 63/1970. Valdheimildir fjármálaráðuneytisins voru aftur á móti 

takmarkaðar og einskorðuðust við stöðvun um stundarsakir annars vegar og breytingu á 

ákvörðun verkkaupa hins vegar. Ef kærandi vildi ekki una úrlausn fjármálaráðuneytisins gat 

                                                           
1 Alþt. 2000-01, A-deild, þskj. 1048 - 670. mál, þróun íslenskra réttarreglna um opinber innkaup. 
2 Skúli Magnússon, „Complaints and Remedies in Public Procurement - The Icelandic Model“ í Jens Fejø og Steen 

Treumer (ritstj.), EU‘s Udbudsregler – implementering og håndhævelse i Norden (Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag 2006) 147. 
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hann borið ákvörðun verkkaupa undir dómstóla. Í lögunum voru á hinn bóginn ekki nein ákvæði 

sem ætlað var að binda hendur verkkaupa við val á tilboðum og samningsgerð. Í 27. gr. laganna 

var þó að finna nýmæli um bótaskyldu verkkaupa með það að markmiði að gera bjóðanda 

skaðlausan af þátttöku í útboði. Ákvæðið var svohljóðandi: „Verkkaupi er bótaskyldur vegna 

þess tjóns sem brot á ákvæðum VI. kafla laga þessara hefur í för með sér fyrir verktaka. 

Bótafjárhæð skal miðast við kostnað við að undirbúa tilboð og að taka þátt í útboði.“ Í 

athugasemdum þeim sem fylgdu frumvarpi því sem varð að lögum nr. 55/1993 kom fram að 

bótaábyrgð, skilyrði bótaskyldu og fyrning bótakrafna færi eftir almennum reglum.  

 Í reglugerð nr. 302/1996 sem sett var samkvæmt heimild í lögum nr. 63/1970 var í fyrsta 

skipti kveðið ítarlega á um framkvæmd og fyrirkomulag opinberra innkaupa með hliðsjón af 

réttindum þeirra einstaklinga og lögaðila sem tækju þátt í opinberum innkaupum. Í 

reglugerðinni var mælt fyrir um stofnun kærunefndar útboðsmála. Hlutverk nefndarinnar var 

að taka til meðferðar formlegar kærur vegna innkaupa ríkisins og láta uppi ráðgefandi álit til 

fjármálaráðherra vegna ætlaðra brota gegn reglum Evrópska efnahagssvæðisins um opinber 

innkaup, sbr. 53. og 54. gr. reglugerðarinnar. Í framkvæmd var það talið gagnrýnivert að 

fjármálaráðherra færi bæði með yfirstjórn málaflokksins og skæri úr ágreiningsmálum á æðra 

stjórnsýslustigi.3 Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 94/2001 um 

opinber innkaup var því lagt til að sjálfstæðri kærunefnd í útboðsmálum yrði komið á fót ásamt 

því að fjölga úrræðum hennar.4 Með setningu laga nr. 94/2001 fór fram heildarendurskoðun á 

reglum um opinber innkaup vegna skuldbindinga íslenska ríkisins samkvæmt EES-

samningnum. Var þá öllum efnisreglum um opinber innkaup skipað í einn heildstæðan lagabálk. 

Í XIV. kafla laganna var fjallað um gildi samninga og skaðabætur vegna brota á reglum um 

opinber innkaup. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 94/2001 kom fram 

að ákvæði kaflans tóku m.a. mið af eftirlitstilskipunum Evrópubandalagsins5 á sviði opinberra 

innkaupa.6 Markmið tilskipunar 89/665/EBE var að tryggja fyrirtækjum skilvirk og fljótvirk 

réttarúrræði vegna ætlaðra brota á reglum um opinber innkaup.7 Í tilskipuninni var kveðið á um 

                                                           
3 Alþt. 2000-01 (n. 1) þróun íslenskra réttarreglna um opinber innkaup. 
4 sama heimild, réttarúrræði og skaðabætur. 
5 Hingað til hafa verið settar tvær eftirlitstilskipanir. Annars vegar tilskipun ráðsins 89/665/EBE um samræmingu 

laga og stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna á reglum um meðferð kæru vegna útboðs og gerðar opinberra 

vörukaupa- og verksamninga. Hins vegar tilskipun ráðsins 92/13/EBE um samræmingu laga og 

stjórnsýslufyrirmæla um beitingu á reglum bandalagsins um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, 

flutninga og fjarskipti. Þeim var síðan breytt með tilskipun 2007/66/EB að því er varðar aukna skilvirkni í meðferð 

kærumála vegna gerðar opinberra samninga. Hér er ekki fjallað sérstaklega um efni tilskipunar 92/13/EBE til að 

forðast endurtekningu.  
6 Alþt. 2000-01 (n. 1) um XIV. kafla. 
7 Sjá aðfararorð tilskipunar 89/665/EBE.  
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réttarúrræði til þess að framfylgja reglunum, eins og heimild til þess að dæma þeim skaðabætur 

sem orðið hafa fyrir tjóni vegna brota á sviði opinberra innkaupa.   

 Þegar tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB og 2004/18/EB voru teknar upp 

í XVI. viðauka EES-samningsins var nauðsynlegt að gera þær breytingar sem leiddu af þeim. 

Reynslan af lögum nr. 94/2001 gaf ekki tilefni til annars en að viðhalda svipuðu fyrirkomulagi 

við eftirlit og úrlausn á kærum á sviði opinberra innkaupa. Þannig var ekki talin ástæða til að 

víkja frá þeirri stefnu með setningu laga nr. 84/2007 um opinber innkaup.8 Ákvæði laga nr. 

84/2007 um gildi samninga, óvirkni, kærunefnd útboðsmála, önnur viðurlög og skaðabætur 

voru svo endurskoðuð með breytingarlögum nr. 58/2013 sem innleiddu tilskipun 2007/66/EB 

um breytingu á tilskipunum 89/665/EBE og 92/13/EBE að því er varðar aukna skilvirkni í 

meðferð kærumála vegna gerðar opinberra samninga.  

2.2 Lög nr. 120/2016 um opinber innkaup 

Lög nr. 120/2016 voru samþykkt á Alþingi þann 11. október árið 2016. Með lögunum var m.a. 

innleidd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB um innkaup opinberra aðila á 

vörum, verkum og þjónustu. Tilskipunin kallaði á heildarendurskoðun á löggjöfinni en hún 

fjallaði ekki um kæruleiðir eða réttarúrræði vegna brota á innkaupareglum. Þannig var ekki talin 

ástæða til að endurskoða ákvæði laganna um kærunefnd útboðsmála og réttarúrræði fyrirtækja 

eins og þeim var breytt árið 2013 með breytingalögum nr. 58/2013.9   

  Í fyrsta kafla OIL er að finna markmið, orðskýringar og gildissvið laganna. Samkvæmt 

1. gr. OIL er það markmið laganna að tryggja jafnræði fyrirtækja, stuðla að hagkvæmni í 

opinberum rekstri með virkri samkeppni og efla nýsköpun og þróun við innkaup hins opinbera 

á vörum, verkum og þjónustu. Í athugasemdum með frumvarpinu sem varð að OIL kemur fram 

að það var lögð áhersla á að móta heildstætt regluverk um opinber innkaup, hvort sem þau voru 

yfir eða undir viðmiðunarfjárhæðum EES-samningsins, sem næði með sambærilegum hætti yfir 

innkaup bæði ríkis og sveitarfélaga.10 Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. OIL, taka lögin til ríkis, 

sveitarfélaga, stofnana þeirra og annarra opinberra aðila. Til þess að aðili teljist opinber þarf 

hann að uppfylla þrjú skilyrði, sbr. 2. mgr. 3. gr. OIL. Í fyrsta lagi þarf hann að vera lögaðili, 

þ.e. að geta borið réttindi og skyldur að lögum. Í annan stað skal hafa verið til hans stofnað til 

að þjóna almannahagsmunum en ekki til að stunda hefðbundin viðskipti. Í þriðja lagi þarf hann 

að vera háður ríki, sveitarfélagi eða öðrum opinberum aðilum með einhverjum þeim hætti sem 

tilgreindur er í a–c-lið 2. mgr. 3. gr. OIL.   

                                                           
8 Alþt. 2006-07, A-deild, þskj. 287 - 277. mál, reynslan af lögum nr. 94/2001, um opinber innkaup.  
9 Alþt. 2015-16, A-deild, þskj. 1093 - 665. mál, um XI. og XII. kafla.  
10 sama heimild, inngangur og tilefni lagasetningar. 
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  Í 4.-14. gr. OIL er fjallað um þá samninga sem heyra undir lögin og hvaða samningar 

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

endurgjald, sbr. 1. mgr. 4. gr. sem opinber aðili í skilningi 3. gr. gerir við eitt eða fleiri fyrirtæki, 

sem hafa að markmiði framkvæmd verks, sölu vöru eða veitingu þjónustu. Hugtakið fyrirtæki 

er skilgreint í 3. tl. 1. mgr. 2. gr. OIL sem samheiti yfir verktaka, seljanda vöru og veitanda 

þjónustu án tillits til rekstrarforms.  

  Viðmiðunarfjárhæðir eru þær fjárhæðir sem ákvarða hvenær innkaup eru útboðsskyld, 

sbr. 30. tl. 1. mgr. 2. gr. OIL en þær eru mismunandi eftir tegundum innkaupa. Með stoð í 23. 

og 55. gr. OIL hefur fjármálaráðherra sett reglugerð nr. 178/2018 um viðmiðunarfjárhæðir 

vegna opinberra innkaupa. Opinberum aðilum ber að bjóða út öll innkaup í samræmi við þau 

innkaupaferli sem kveðið er á um í fjórða kafla OIL ef þau eru yfir innlendum 

viðmiðunarfjárhæðum skv. 1. mgr. 23. gr. OIL. Innkaup sem eru yfir viðmiðunarfjárhæðum á 

Evrópska efnahagssvæðinu skv. 4. mgr. 23. gr., ber að bjóða út á öllu efnahagssvæðinu, sbr. 3. 

gr. reglugerðar nr. 178/2018. 

2.3 Lög nr. 65/1993 um framkvæmd útboða 

Fyrir gildistöku laga nr. 65/1993 um framkvæmd útboða var einkum stuðst við ÍST 30 - almenna 

útboðs- og samningskilmála um verkframkvæmdir, til þess að koma á samskiptareglum milli 

kaupenda og fyrirtækja við útboð. Að fenginni reynslu var talið nauðsynlegt að lögfesta helstu 

grundvallaratriði við framkvæmd útboða.11 Lögin fjalla um meginreglur útboðsréttar, eins og 

val og höfnun á tilboði, en eiga almennt við þegar útboði er beitt, hvort sem opinberir aðilar eða 

einkaaðilar standa að þeim, sbr. 1. gr. laganna. Við framkvæmd útboða reynir lítið á lög nr. 

65/1993 sökum þess að OIL hefur að geyma ítarlegri lagaákvæði um opinber innkaup.12  

  Fjallað er um skaðabótaábyrgð vegna brota gegn lögunum í 20. gr. laganna. Ákvæðið 

er svohljóðandi: „Brot á lögum þessum leiðir til bótaábyrgðar samkvæmt almennum reglum, 

jafnframt því sem útboðið er í heild sinni lýst ógilt. Bótafjárhæð skal miðast við kostnað við að 

undirbúa tilboð og að taka þátt í útboði.“ Í dómi Hæstaréttar 18. nóvember 1999 í máli nr. 

169/1998 (Fagtún) var ákvæðið túlkað á þann veg að það ætti eingöngu beint við þegar útboðið 

er jafnframt ógilt og kostur gefst á því að bjóða í verkið að nýju. Þá taldi Hæstiréttur enn fremur 

að ákvæðið kæmi ekki í veg fyrir að dæmdar yrðu bætur fyrir hagnaðarmissi samkvæmt 

                                                           
11 Alþt. 1992-93, A-deild, þskj. 64 - 363 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 
12 Elísabet Júlíusdóttir, Guðmundur I. Guðmundsson og Skúli Magnússon (ritstj.) Handbók um opinber innkaup 

(Fjármálaráðuneytið og Ríkiskaup 2008) 24.  
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almennum reglum skaðabótaréttarins, eins og atvikum málsins var háttað með vísan til þess að 

bótarétturinn var ekki byggður á broti á útboðsskilmálunum sem slíkum.  

2.4 Kærunefnd útboðsmála 

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að breytingarlögum nr. 58/2013, var mælt fyrir um 

tiltekna verkaskiptingu á milli kærunefndar útboðsmála og dómstóla. Kærunefndinni var falið 

að fjalla um lögmæti og gildi ákvarðana á sviði opinberra innkaupa, ásamt því að gefa upp álit 

sitt á skaðabótaskyldu. Dómstólum var hins vegar ætlað að endurskoða ákvarðanir nefndarinnar 

og dæma um skaðabótakröfur vegna brota á reglum um opinber innkaup.13 Samkvæmt 2. mgr. 

103. gr. OIL er það hlutverk nefndarinnar að leysa með skjótum og óhlutdrægum hætti úr 

kærum fyrirtækja vegna ætlaðra brota á lögum og reglum um opinber innkaup. Nefndinni er 

auk þess heimilt að gefa ráðgefandi álit sitt á tilteknum innkaupum þótt engin kæra hafi borist 

að beiðni ráðuneytisins eða tiltekins kaupanda, sbr. 4. mgr. 103. gr. OIL. Í ákvæði 5. mgr. sömu 

greinar kemur fram að nefndin fjallar um lögmæti innkaupa þeirra opinberu aðila sem lögin 

taka til, en greinin vísar í skilgreiningu 3. gr. OIL á hugtakinu opinber aðili.   

 Eins og áður segir er kærunefnd útboðsmála sjálfstæð stjórnsýslunefnd á sviði opinberra 

innkaupa, sbr. 3. mgr. 103. gr. OIL. Kærunefndin er sjálfstæð í þeim skilningi að 

fjármálaráðherra fer ekki með almennar stjórnunar- og eftirlitsheimildir gagnvart henni.14 

Úrskurðum hennar og ákvörðunum verður því ekki skotið til annarra stjórnvalda. Fjallað er um 

málskotsrétt til nefndarinnar í 1. mgr. 105. gr. OIL en þar kemur fram að fyrirtæki sem hefur 

lögvarða hagsmuni af úrlausn máls er heimilt að skjóta málum til nefndarinnar. Það er 

matsatriði hverju sinni hvort að tiltekið fyrirtæki hafi lögvarða hagsmuni af úrlausn máls en 

nefndin hefur í úrskurðarframkvæmd sinni talið að fyrirtæki hafi ótvírætt lögvarinna hagsmuna 

að gæta í máli ef það sótti útboðsgögnin sem málið varðar og lagði fram tilboð, sbr. úrskurð 

kærunefndar útboðsmála 5. júní 2014 í máli nr. 4/2014 (Fastus gegn Ríkiskaupum og 

Landspítala). Lögvarðir hagsmunir eru þó ekki skilyrði málskotsréttar þegar um er að ræða 

ætlað brot gegn skyldu opinbers aðila til að nota lögákveðið innkaupaferli eða auglýsa innkaup, 

sbr. 2. mgr. 105. gr. OIL. Í athugasemdum með frumvarpinu sem varð að breytingarlögum nr. 

58/2013 kemur fram að í slíkum tilvikum gæti verið afar erfitt fyrir fyrirtæki að sýna fram á 

                                                           
13 Alþt. 2012-13, A-deild, þskj. 321 - 288. mál, kærunefndarleiðin. 
14 Nefnd um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, 

„Starfskilyrði stjórnvalda - Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög 

við réttarbrotum í stjórnsýslu“ (Forsætisráðuneytið 1999) 89  

<https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/F0033_Oll_skor.pdf> skoðað 7. 

febrúar 2019.  
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lögvarða hagsmuni en það var talið mikilvægt að innkaup sem þessi yrðu kærð út frá 

réttarvörslusjónarmiðum. Er því ekki um að ræða almennan málskotsrétt heldur rýmkaðan rétt 

til þeirra sem starfa á markaði opinbera innkaupa og hafa sérstaka hagsmuni af því að reglur 

um opinber innkaup séu virtar.15 Málskotsrétturinn er þó takmarkaður við fyrirtæki í skilningi 

laganna, og jafnframt koma aðeins til greina fyrirtæki sem njóta réttar samkvæmt lögunum, sbr. 

16. gr. OIL. Hinn almenni kærufrestur er 20 dagar frá því að kærandi vissi um eða mátti vita 

um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum, sbr. 1. 

mgr. 106. gr. OIL. Heimilt er að bera kröfu um óvirkni samnings undir nefndina innan 30 daga 

frá framangreindu tímamarki. Krafa um óvirkni verður þó ekki höfð uppi þegar sex mánuðir 

eru liðnir frá gerð hans.  

  Samkvæmt 1. mgr. 86. gr. OIL er óheimilt að gera samning fyrr en að liðnum fimm daga 

biðtíma frá birtingu tilkynningar um val á tilboði á innkaupum yfir innlendum 

viðmiðunarfjárhæðum. Þegar um er að ræða innkaup yfir viðmiðunarfjárhæðum Evrópska 

efnahagssvæðisins skal biðtíminn vera tíu dagar. Þessi áskilnaður er gerður til þess að gefa 

fyrirtækjum tækifæri á að kæra ákvörðun um val tilboðs til kærunefndar útboðsmála í því skyni 

að fá ákvörðun kaupanda, sem þeir telja andstæða lögum, endurskoðaða áður en endanlegur 

samningur hefur verið gerður með þeim afleiðingum að hann verður að meginstefnu til ekki 

felldur úr gildi eða honum breytt, sbr. 1. mgr. 114. gr. OIL.16 Ef kæra berst innan biðtíma er 

gerð samnings óheimil þar til kærunefnd hefur endanlega leyst úr málinu, sbr. 1. mgr. 107. gr. 

OIL. Þannig er tryggt að fyrirtækjum standi til boða raunhæft réttarúrræði til þess að fá 

ákvörðun kaupanda endurskoðaða, sbr. dóm Evrópudómstólsins í máli C-81/98 (Alcatel).17 

  Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að OIL kom fram að það voru ekki gerðar 

efnislegar breytingar á ákvæðum XI. kafla um kærunefndina og XII. kafla um gildi, samninga, 

óvirkni, önnur viðurlög og skaðabætur.18 Samkvæmt núgildandi lögum getur nefndin m.a. með 

úrskurði fellt úr gildi ákvörðun kaupanda vegna opinberra innkaupa, að hluta eða í heild, lýst 

samning óvirkan samkvæmt nánari ákvæðum 115.–117. gr. OIL eða gefið álit um 

skaðabótaskyldu. 

2.4.1 Ógilding og breyting ákvarðana  

Meginreglan um að samninga beri að halda er lögfest í 1. mgr. 114. gr. OIL. Með öðrum orðum 

verður bindandi samningur á sviði opinberra innkaupa ekki felldur úr gildi eða honum breytt 

                                                           
15 Alþt. 2012-13 (n. 13) um 10. gr. 
16 Sjá 4. tl. aðfararorða tilskipunar 2007/66/EB.  
17 Mál C-81/98 Alcatel Austria and others [1999] ECR I-05539, mgr. 43.  
18 Alþt. 2015-16 (n. 9) um XI. og XII. kafla. 
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þótt ákvörðun kaupanda um framkvæmd útboðs eða gerð samnings hafi verið ólögmæt. Að 

þessu leyti er ákvæðið efnislega óbreytt frá 83. gr. eldri laga um opinber innkaup nr. 94/2001. 

Eins og kemur fram í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 94/2001, er 

ákvæðinu ætlað að koma í veg fyrir óvissu ásamt því að tryggja almannahagsmuni og hagsmuni 

samningsaðila. Talið var æskilegt að taka af öll tvímæli um tímamark ógildis í stað þess að 

leggja það í hendur kærunefndar útboðsmála að meta hverju sinni hvort neikvæðar afleiðingar 

af ógildi samnings vægu þyngra en hagsmunir tiltekins viðsemjanda af því að fá hann ógiltan. 

Í þessu sambandi var sérstaklega litið til þess að viðsemjendur gætu varið hagsmuni sína með 

skaðabótaúrræðum laganna, ef ógilding samnings væri útilokuð vegna ákvæðisins.19   

  Með stoð í 1. mgr. 111. gr. OIL getur kærunefnd útboðsmála með úrskurði fellt úr gildi 

ákvörðun kaupanda vegna opinberra innkaupa, í heild eða að hluta. Auk þess getur nefndin lagt 

fyrir kaupanda að bjóða út tiltekin innkaup, auglýsa útboð á nýjan leik eða að fella niður tiltekna 

ólögmæta skilmála í útboðsgögnum. Nefndin getur hins vegar ekki þvingað kaupanda til þess 

að gera samning við tiltekinn aðila eða stofnað til slíks samnings sjálf á grundvelli kæru. Þessi 

takmörkun gildir án tillits til þess hvort kaupandi kann að baka sér bótaskyldu með því að neita 

að ganga til samninga við tiltekinn aðila.20 Almennar reglur fjármunaréttarins gilda að öðru 

leyti um samninga sem stofnað er til samkvæmt lögunum, samkvæmt 2. mgr. 114. gr. OIL. 

Koma hér fyrst og fremst til greina reglur III. kafla laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð 

og ógilda löggerninga. Samkvæmt 3. mgr. 114. gr. OIL verður ákvæðum XII. kafla laganna um 

óvirkni samninga þó beitt án tillits til gildis 2. mgr. sömu greinar.  

2.4.2 Óvirkni  

Samkvæmt 1. mgr. 115. gr. OIL getur kærunefnd útboðsmála lýst samning óvirkan en þó aðeins 

ef hann er yfir viðmiðunarfjárhæðum, sbr. 4. mgr. 23. gr. laganna. Úrskurður um óvirkni 

samnings hefur þau áhrif að réttindi og skyldur samkvæmt aðalefni hans falla niður. Ákvæði 2. 

mgr. 115. gr. OIL fjallar um fjögur tilvik þar sem kærunefnd skal lýsa samning óvirkan en 

ákvæðið felur í sér innleiðingu á 1. mgr. 2. gr. d tilskipunar 2007/66/EB. Í fyrsta lagi skal 

kærunefnd lýsa samning óvirkan, þegar hann hefur verið gerður heimildarlaust án auglýsingar, 

í andstöðu við lögin og reglur settar skv. þeim. Þar á meðal samninga sem falla undir reglur um 

gerð sérleyfissamninga um verk og hönnunarkeppni, sbr. a-lið 2. mgr. 115. gr. OIL. Í annan 

stað skal kærunefnd lýsa samning óvirkan þegar hann hefur verið gerður á biðtíma 

samningsgerðar skv. 86. gr. eða á meðan stöðvun samningsgerðar skv. 107. gr. stendur yfir, sbr. 

                                                           
19 Alþt. 2000-01 (n. 1) um 83. gr. 
20 Elísabet Júlíusdóttir o.fl. (ritstj.) (n. 12) 110. 
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b-lið 2. mgr. 115. gr. OIL. Í ákvæðinu er enn fremur áskilið að kæranda hafi verið fyrirmunað 

að leita réttar síns með kæru áður en samningur var gerður, að það liggur fyrir lögbrot og að 

brotið var til þess fallið að hafa áhrif á möguleika kæranda til að hljóta samning. Óvirkni kemur 

þannig aðeins til greina ef öllum framangreindum skilyrðum er fullnægt. Í þriðja lagi skal 

kærunefnd lýsa samning óvirkan þegar hann hefur verið gerður á grundvelli rammasamnings í 

andstöðu við ákvæði 5. mgr. 40. gr. eða innan gagnvirks innkaupaferlis skv. 5. mgr. 41. gr., sbr. 

c-lið 2. mgr. 115. gr. OIL. Í fjórða lagi skal kærunefnd lýsa samning óvirkan þegar hann hefur 

verið gerður þótt innkaupaferli, útboð eða samningsgerð hafi verið stöðvuð um stundarsakir af 

kærunefnd útboðsmála skv. 110. gr., sbr. d-lið 2. mgr. 115. gr. OIL.  

  Réttaráhrif óvirkni eru sambærileg réttaráhrifum ógildingu að því leyti að þessi úrræði 

skapa ekki þau réttaráhrif sem þeim var upphaflega ætlað en afleiðingar þeirra eru um margt 

ólíkar. Er sá munur einkum fólgin í því að óvirkur samningur heldur formlega gildi sínu þrátt 

fyrir að samningsskuldbindingin falli niður.21 Bótaréttur viðsemjanda er auk þess mismunandi 

þegar þessum úrræðum er beitt. Þegar um ógildan löggerning er að ræða verða viðsemjendur 

að láta sér nægja að gera kröfu um vangildisbætur, ef skilyrði bótaskyldu eru að öðru leyti til 

staðar.22 Bótaréttur vegna óvirkni er annars eðlis en nánar verður vikið að því síðar í ritgerðinni. 

  Óvirknisúrræðið var einkum innleitt til þess að berjast gegn ólöglegu, beinu vali tilboða, 

sem Evrópudómstóllinn hefur kallað alvarlegasta brotið sem framið er gegn lögum 

Evrópubandslagsins á sviði opinberra innkaupa af hálfu kaupanda.23 Með beinu vali tilboðs, í 

skilningi tilskipunarinnar var átt við val á tilboði án undangenginnar birtingar 

útboðstilkynningar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, en það svarar til útboðs án 

undangenginnar útboðstilkynningar í skilningi tilskipunar 2004/17/EB.24 Samkvæmt tilskipun 

2007/66/EB skal kærumeðferð að lágmarki vera aðgengileg öllum þeim sem hafa eða hafa haft 

áhuga á að bjóða í tiltekinn samning og hafa eða gætu hafa orðið fyrir tjóni vegna meints brots.25 

Þrátt fyrir þessa rúmu kæruheimild er úrskurðarframkvæmd kærunefndar útboðsmála skammt 

á veg kominn að þessu réttarúrræði virtu. Þegar þessi ritgerð er skrifuð hefur nefndin ekki enn 

fallist á að lýsa samning óvirkan að kröfu kæranda. Það verður því áhugavert að fylgjast með 

áframhaldandi þróun á þessu sviði. 

                                                           
21 Sigurður Snædal Júlíusson, „Ný úrræði vegna brota á lögum um opinber innkaup“ (2014) 1 Tímarit lögfræðinga, 

3, 23.  
22 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur II: Vanefndaúrræði 

(Bókaútgáfan Codex 2011) 305. 
23 Christopher H. Bovis, EU public procurement law (2. útg., Edward Elgar 2012) 236-237. 
24 Sjá 14. tl. aðfararorða tilskipunar 2007/66/EB.  
25 Sjá 17. tl. aðfararorða tilskipunar 2007/66/EB. 
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2.4.3 Álit á skaðabótaskyldu 

Samkvæmt 2. mgr. 111. gr. OIL getur kærunefnd útboðsmála gefið álit sitt á skaðabótaskyldu 

varnaraðila gagnvart kæranda, en tjáir sig ekki um fjárhæð skaðabóta. Það er aftur á móti 

hlutverk dómstóla að dæma um skaðabótakröfur vegna brota við innkaup. Þrátt fyrir að álit 

nefndarinnar hafi talsvert vægi við að staðreyna réttarbrot kaupanda fyrir dómstólum er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því að álit nefndarinnar hefur ekki bein áhrif á réttarstöðu og 

er jafnframt óbindandi fyrir málsaðila.  

  Í dómi Hæstaréttar 21. nóvember 2005 í máli nr. 459/2005 (Orkuveita Reykjavíkur gegn 

Toshiba International) tók Toshiba þátt í samningskaupaferli á vegum Orkuveitu Reykjavíkur 

vegna byggingar orkuvers. Fyrirtækið taldi að Orkuveitan hefði ekki farið að réttum reglum við 

samningskaupaferlið og bar ágreininginn undir kærunefnd útboðsmála. Var það álit 

nefndarinnar að Orkuveitan hefði bakað sér skaðabótaskyldu gagnvart fyrirtækinu. Í kjölfarið 

höfðaði Orkuveitan mál gegn fyrirtækinu og krafðist þess m.a. að felldur yrði úr gildi úrskurður 

kærunefndar útboðsmála. Héraðsdómur vísaði kröfunni frá dómi. Í forsendum Hæstaréttar kom 

fram að úrskurður nefndarinnar hafi ekki áhrif að lögum gagnvart aðilum máls og þess vegna 

gætu þeir ekki haft lögvarða hagsmuni af því að fá slíkri álitsgerð hnekkt með dómi. Af þeim 

sökum var hinn kærði frávísunarúrskurður staðfestur. 

 Talið er að álit nefndarinnar sé mikilvægur grundvöllur sátta á sviði opinberra innkaupa 

og dragi úr líkum á dómsmálum.26 Sambærileg sjónarmið hafa komið fram í úrskurðum og 

ákvörðunum nefndarinnar, sbr. ákvörðun kærunefndar útboðsmála 4. mars 2009 í máli nr. 

10/2008B (Fornleifastofnun Íslands gegn Framkvæmdasýslu ríkisins II).27 Samanburður á 

fjölda mála fyrir nefndinni annars vegar og dómstólum hins vegar bendir til þess að málsaðilum 

takist almennt að ljúka málum sín á milli án afskipta dómstóla.28 Fyrirtækjum er þó vissulega 

heimilt að reka skaðabótamál fyrir dómstólum, óháð niðurstöðu kærunefndar útboðsmála. Í 

dæmaskyni má nefna að kæru fyrirtækisins Iceland Excursions Allrahanda var vísað frá með 

úrskurði kærunefndar útboðsmála 25. febrúar 2011 í máli nr. 23/2010 (Iceland Excursions 

Allrahanda gegn Strætó) þar sem kærufrestur var liðinn. Það kom ekki í veg fyrir að Strætó 

væri með dómi Hæstaréttar 21. september 2017 í máli nr. 619/2016 (Strætó II) gert að greiða 

fyrirtækinu skaðabætur vegna hagnaðarmissis. Þannig má einnig gera ráð fyrir því að hið sama 

gildi um fyrirtæki sem láta hjá líða að kæra lögbrot til kærunefndar útboðsmála, þ.e. að 

athafnaleysi fyrirtækis leiði ekki sjálfkrafa til þess að skaðabótakröfu þess sé vísað frá dómi. 

                                                           
26 Alþt. 2012-13 (n. 13) kærunefndarleiðin. 
27 Í úrskurðinum segir: „Álit nefndarinnar hefur fyrst og fremst þann tilgang að skapa grundvöll fyrir sættir án 

atbeina dómstóla.“ 
28 Elísabet Júlíusdóttir o.fl. (ritstj.) (n. 12) 111. 
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  Í framkvæmd hefur nefndin talið að ákvæði 1. mgr. 119. gr. OIL feli í sér tvö skilyrði 

fyrir skaðabótaskyldu. Annars vegar þarf fyrirtæki að sýna fram á brot á reglum um opinber 

innkaup. Hins vegar þarf fyrirtæki að sanna að það hafi átt raunhæfa möguleika á að verða valið 

af kaupanda en þeir hafi skerst við brotið. Fyrirtæki þarf ekki að sýna fram á að tilboð þess 

hefði verið valið, aðeins að það hafi átt raunhæfa möguleika. Hvað varðar fyrsta skilyrðið er 

lögð áhersla á að staðreyna réttarbrot, t.d. við val á tilboði. Það er öllu erfiðara að fullnægja 

síðara skilyrðinu en það á sérstaklega við þegar valforsendur eru matskenndar. Fyrirtæki er þó 

almennt talið uppfylla síðara skilyrðið ef það var lægstbjóðandi, sbr. úrskurð kærunefndar 

útboðsmála 17. ágúst 2007 í máli nr. 11/2007 (Villi Valli gegn Húnaþingi vestra II).29 Að 

þessum skilyrðum uppfylltum getur nefndin gefið álit sitt um að kaupandi sé skaðabótaskyldur 

gagnvart fyrirtæki vegna kostnaðar við að undirbúa tilboð og taka þátt í hinu kærða útboði. 

Nánar verður vikið að skilyrðum skaðabóta síðar í ritgerðinni.  

  Eins og áður segir er það hlutverk nefndarinnar að leysa með skjótum hætti úr kærum 

fyrirtækja vegna ætlaðra brota við opinber innkaup. Það þýðir að málsmeðferð nefndarinnar 

samkvæmt gildandi fyrirkomulagi er ekki til þess fallin að fjalla um þá örðugu sönnunarfærslu 

sem löggjafinn telur nauðsynlega varðandi tjón og fjárhæð skaðabóta.30 Nefndin tekur því ekki 

afstöðu til þess hvort að skilyrði 2. mgr. 119. gr. OIL kunna að vera til staðar. Það að 

skaðabótaskylda sé viðurkennd af nefndinni samkvæmt 1. mgr. 119. gr. OIL kemur ekki í veg 

fyrir að mál sé höfðað fyrir dómstólum til viðurkenningar á skaðabótaskyldu vegna 

hagnaðarmissis samkvæmt 2. mgr. 119. gr. OIL, sbr. dóm Hæstaréttar 17. nóvember 2005 í 

máli nr. 182/2005 (Héðinsfjarðargöng I). Í því máli kærðu málsaðilar ákvörðun 

Vegagerðarinnar til kærunefndar útboðsmála sem kvað upp úrskurð 19. ágúst 2003 í máli nr. 

18/2003. Í úrskurðinum komst nefndin að þeirri niðurstöðu að ákvörðunin hefði verið ólögmæt 

og taldi Vegagerðina skaðabótaskylda gagnvart fyrirtækjunum, sbr. 1. mgr. 84. gr. laga nr. 

94/2001. Í kjölfarið höfðuðu fyrirtækin mál til viðurkenningar á rétti þeirra til skaðabóta vegna 

hagnaðarmissis, sem rakinn yrði til ákvörðunarinnar, sbr. 2. mgr. 84. gr. laga nr. 94/2001.  

2.4.4 Kærunefnd Danmerkur á sviði opinberra innkaupa 

Í Danmörku er fjallað um réttarúrræði og hlutverk kærunefndar útboðsmála (d. Klagenævnet 

for Udbud) í lögum nr. 593 frá árinu 2016 (hér eftir kærunefndarlög).31 Danska kærunefndin á 

                                                           
29 Í úrskurðinum segir: „Kærunefnd útboðsmála hefur kynnt sér öll tilboð sem bárust í kjölfar útboðsins og átti 

kærandi lægsta tilboðið í leiðir 6 og 8. Telja verður að kærandi hafi þannig átt raunhæfa möguleika á verða fyrir 

valinu til samningsgerðar hefðu kaupin farið fram í samræmi við þær reglur sem gilda um opinber innkaup enda 

átti kærandi hagkvæmasta tilboðið í framangreindar leiðir … .“ 
30 Alþt. 2000-01 (n. 1) um 81. gr. 
31 Lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud. 
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margt sameiginlegt með þeirri íslensku en báðar eru þær sjálfstæðir úrskurðaraðilar á 

stjórnsýslustigi sem taka til meðferðar formlegar kærur einstaklinga og lögaðila á sviði 

opinberra innkaupa. Úrskurðum dönsku kærunefndarinnar verður því ekki skotið til æðra 

stjórnvalds. Samkvæmt 8. gr. kærunefndarlaganna er heimilt að bera úrskurð nefndarinnar undir 

dómstóla innan átta vikna frá uppkvaðningu en að öðrum kosti er hann bindandi fyrir málsaðila.  

 Danska kærunefndin úrskurðar um það hvort brotið hafi verið gegn innkaupareglum, 

eftirlitstilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins eða meginreglum um opinber innkaup, sbr. 10. 

gr. kærunefndarlaga. Úrræði hennar eru sambærileg úrræðum íslensku kærunefndarinnar að 

undanskildum þeim reglum sem lúta að skaðabótum, þar sem athyglisverður munur er á milli 

landanna tveggja. Með kærunefndarlögunum árið 2000 var dönsku kærunefndinni veitt heimild 

til að úrskurða um skaðabætur í samræmi við kröfur kæranda, á grundvelli almennra reglna 

skaðabótaréttarins.32 Þessa heimild er nú að finna í 1. mgr. 14. gr. kærunefndarlaga.33 Í 2. mgr. 

sömu greinar er aftur á móti mælt fyrir um sambærilegt sönnunarhagræði fyrir fyrirtæki vegna 

útlagðs kostnaðar, sem lögfest er í 1. mgr. 119. gr. OIL. Þessar umbætur eiga rætur að rekja til 

gagnrýni í danskri umræðu á skilvirkni kærunefndarinnar og þeirra réttarúrræða sem stóðu 

kærendum til boða. Kærunefndin hafði áður fyrr hvorki heimild til þess að leggja á sektir né að 

úrskurða um bótaskyldu vegna brota gegn lögum um opinber innkaup. Varnaðaráhrif refsinga 

við brotum á þessu sviði voru því lítil sem engin. Auk þess leiddu niðurstöður nefndarinnar 

sjaldan til þess að skaðabótamál væru höfðuð fyrir almennum dómstólum vegna kostnaðar við 

slíka málsmeðferð. Til þess að styrkja fyrirkomulagið í kringum framfylgd reglna um opinber 

innkaup var kærunefndinni því fengið það vald að kveða upp aðfararhæfa úrskurði um 

skaðabætur og fjárhæð þeirra. Í athugasemdum með frumvarpinu sem varð að lögunum var 

sérstaklega áskilið að nefndin starfaði í samræmi við vandaðar málsmeðferðarreglur, líkt og um 

almennan dómstól væri að ræða. Mál sem rekið er fyrir kærunefndinni er því flutt munnlega og 

höfðað með útgáfu kæru sem er hliðstæð stefnu í einkamáli.34   

  Við innleiðingu á tilskipun 2007/66/EB hér á landi með breytingarlögum nr. 58/2013 

var einkum litið til norrænnar lagasetningar og þá sérstaklega danskra laga á þessu sviði. Með 

tilliti til skaðabótamála var það aftur talið að mat á fjárhæðum kallaði á tiltekna málsmeðferð 

                                                           
32 Jesper Fabricius og René Offersen, EU’s Udbudsregler I praksis (2. útg., Thomson – GadJura 2006) 430-431. 
33 Ákvæði 1. mgr. 14. gr. kærunefndarlaga er svohljóðandi: „Efter påstand fra klageren kan Klagenævnet for Udbud 

pålægge en ordregiver at yde klageren erstatning for det tab, som denne har lidt som følge af en overtrædelse af 

de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2.” 
34 Steen Treumer, „Damages for Breach of The EC Public Procurement Rules from a Danish Perspective“ (2004) 

3 European Business Organization Law Review, 563, 572-573. 
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sem ætti undir dómstóla.35 Málsmeðferð kærunefndar Danmerkur er því gjörólík málsmeðferð 

kærunefndar útboðsmála. Í framkvæmd tekur kærunefnd fyrst afstöðu til þess hvort verkkaupi 

hafi brotið gegn útboðsreglum við innkaup. Að því loknu tekur nefndin fyrir kröfur um 

skaðabætur, þegar þeim er til að dreifa, í öðrum úrskurði undir sama málsnúmeri. Ástæðan fyrir 

þessu er að veita málsaðilum tækifæri til að leita sátta eftir að úrlausn kærunefndar liggur fyrir 

um meint lögbrot verkkaupa.36 Með þessu móti er auk þess hægt að afmarka ágreiningsefni 

málsaðila sem eykur skilvirkni nefndarinnar en hún er ein sú skilvirkasta í Evrópu.37 Þá er 

tiltölulega fáum úrskurðum hennar skotið til dómstóla.38 

3. Almennt um skaðabætur 

Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum hætti, 

enda sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar hagsmunum sem verndaðir eru með 

skaðabótareglum.39 Almennt er talið að skaðabótareglur gegni tveimur meginhlutverkum, 

annars vegar bótahlutverki og hins vegar varnaðarhlutverki.40 Bótahlutverk skaðabótareglna 

felur í sér að sá sem verður fyrir tjóni fái uppreisn, ekki eingöngu fjárhagslega heldur einnig 

viðurkenningu á því að hann hafi sætt ólögmætum hagsmunaskerðingum eða meiðingum.41 

Varnaðarhlutverkinu má skipta í tvo þætti, sérstakt hlutverk annars vegar og almennt hlutverk 

hins vegar. Með sérstökum varnaðaráhrifum er átt við að sá sem bótaskyldur er og þarf að greiða 

skaðabætur eftir að hafa valdið tjóni, muni eftirleiðis gæta sín á því að bótaskylda falli ekki á 

hann. Með almennum varnaðaráhrifum er átt við að vitneskja manna um tilvist skaðabótareglna 

hafi almennt áhrif á háttsemi þeirra og er til þess fallin að menn leitist við að valda ekki tjóni, 

enda sé þeim kunnugt hvaða afleiðingar það geti haft í för með sér, þ.e. skaðabótaábyrgð og 

eftir atvikum fjárútlát.42  

3.1 Sakarreglan 

Skaðabótaábyrgð byggist almennt á sakarreglunni en hún er ólögfest meginregla í íslensku 

réttarfari. Reglan hefur einnig verið nefnd culpareglan, almenna skaðabótareglan og 

                                                           
35 Alþt. 2012-13 (n. 13) kærunefndarleiðin. 
36 Forslag til Lov om Klagenævnet for Udbud, 1999/1 LSF 243, til § 6.   
37 Steen Treumer „Enforcement of The EU Public Procurement Rules: Danish Regulation and Practise“ í Steen 

Treumer og François Lichère (ritstj.), Enforcement of the EU Public Procurement Rules (DJØF Publishing 2011) 

255.  
38 Sune Troels Poulsen, „Denmark“ í Ulla Neergaard o.fl. (ritstj.), Public Procurement Law: Limitations, 

Opportunities and Paradoxes (DJØF Publishing 2014) 307.  
39 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (Hið íslenska bókmenntafélag 1986) 54. 
40 sama heimild, 21. 
41 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 67. 
42 sama heimild, 63-64.  
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saknæmisreglan.43 Þrátt fyrir að reglan sé ekki lögfest í íslenskri löggjöf er gert ráð fyrir henni 

í lögum um opinber innkaup, sbr. 2. mgr. 119. gr. OIL sem segir að almennar reglur gildi um 

skaðabætur vegna brota á lögunum og reglum settum samkvæmt þeim. Skilgreina má 

sakarregluna með eftirfarandi hætti:  

Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum 

hætti, enda sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar hagsmunum, sem 

verndaðir eru með skaðabótareglum. Það er og skilyrði, að sérstakar huglægar 

afsökunarástæður eigi ekki við um tjónvald, svo sem æska eða skortur á andlegri 

heilbrigði.44 

Svo hægt sé að beita sakarreglunni þurfa tvö meginskilyrði að vera fyrir hendi. Í fyrsta lagi þarf 

að liggja fyrir háttsemi sem er ólögmæt og stríðir gegn réttarskipuninni.45 Í öðru lagi þarf 

háttsemin að teljast hafa verið viðhöfð af ásetningi eða gáleysi.46 

3.2 Skaðabætur innan og utan samninga 

Í norrænum rétti er almennt fjallað um skaðabætur í tveimur greinum lögfræðinnar, annars 

vegar í kröfurétti og hins vegar skaðabótarétti. Í kröfurétti er fjallað um skaðabætur innan 

samninga en í þeim tilvikum er einnig talað um samningsábyrgð, þ.e. um rétt til skaðabóta 

vegna vanefnda á samningi.47 Í skaðabótarétti er oftast um að ræða tilvik þar sem ekkert 

réttarsamband er á milli aðila en það stofnast við hina skaðabótaskyldu háttsemi. Oft getur 

reynst erfitt að greina hvort tilvik heyri undir reglur um skaðabætur innan eða utan samninga. 

Þá verður að gæta þess að meta hvert tilvik fyrir sig.48 Í skaðabótamálum vegna opinberra 

innkaupa er bótakrefjandi að jafnaði fyrirtæki sem tók þátt í útboði en varð ekki fyrir valinu og 

telur að ákvörðun eða athöfn kaupanda hafi brotið gegn réttindum sínum. Simon Hjelmborg, 

Jesper Fabricius o.fl. telja að skaðabótaábyrgð kaupanda í slíkum málum geti talist til 

samningsábyrgðar vegna þátttöku fyrirtækja á grundvelli útboðsauglýsingar og áskorunar um 

að senda inn tilboð, þrátt fyrir að ekkert samningssamband hafi formlega stofnast milli þeirra.49 

Má þannig miða við þær reglur sem gilda innan samninga þegar um er að ræða skaðabótaábyrgð 

vegna brota á reglum um opinber innkaup.   

  Skaðabætur innan samninga má greina í tvennt. Annars vegar efndabætur þegar vanefnd 

                                                           
43 sama heimild, 52. 
44 sama heimild. 
45 sama heimild 114. Sjá einnig A. Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

1990) 33.  
46 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 141. 
47 Arnljótur Björnsson (n. 39) 48. 
48 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 45-46. 
49 Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Hjelmborg og Sune Troels Poulsen, EU Udbudsretten (1. útg., Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag 2005) 376. Sjá einnig Jesper Fabricius og René Offersen (n. 32) 434-435. 
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á samningsskyldum veldur viðsemjanda tjóni en markmið þeirra er að gera viðsemjanda eins 

settan fjárhagslega og ef réttar efndir hefðu farið fram. Hins vegar eru það vangildisbætur sem 

hafa það markmið að gera viðsemjanda eins settan og ef enginn samningur hefði verið gerður.50 

Það er almennt skilyrði skaðabótaábyrgðar innan samninga sem utan að það séu orsakatengsl 

milli háttsemi og þess tjóns, sem bóta er krafist fyrir.51 Þá er ekki nóg að tiltekin háttsemi hafi 

leitt til tjóns heldur er einnig gerð sú krafa að orsakatengsl séu á milli háttseminnar og alls þess 

tjóns sem tjónþoli verður fyrir.52 

4. Skaðabætur vegna opinberra innkaupa 

Skaðabótaábyrgð vegna brota á reglum sem gilda um opinber innkaup er til þess fallin að auka 

hin almennu varnaðaráhrif, ekki síst þar sem skaðabótareglurnar sem þarna koma til álita eru 

mjög rúmar. Hugsanlegar kröfur fyrir kærunefnd útboðsmála og dómstólum auka þessi 

varnaðaráhrif enn frekar. Allt verður þetta til þess að líkurnar á greiðslu skaðabóta aukast og 

tryggir frekara eftirlit með því að útboðsreglum sé framfylgt.53  

  Fjallað er um skaðabótaskyldu kaupanda vegna brota á sviði opinberra innkaupa í 119. 

gr. OIL. Samkvæmt 1. mgr. skal kaupandi greiða skaðabætur vegna útlagðs kostnaðar við 

þátttöku viðsemjanda í viðkomandi útboði.54 Ákvæði 1. mgr. 119. gr. er svohljóðandi:  

Kaupandi er skaðabótaskyldur vegna þess tjóns sem brot á lögum þessum, þar á meðal 

þeim ákvæðum tilskipunarinnar sem vísað er til í lögunum, og reglum settum samkvæmt 

þeim hefur í för með sér fyrir fyrirtæki. Fyrirtæki þarf einungis að sanna að það hafi átt 

raunhæfa möguleika á að verða valið af kaupanda og möguleikar þess hafi skerst við 

brotið. Bótafjárhæð skal miðast við kostnað við að undirbúa tilboð og taka þátt í útboði. 

Takist viðsemjanda að uppfylla skilyrði 2. mgr. 119. gr. OIL, skal kaupandi greiða skaðabætur 

fyrir missi hagnaðar.55Ákvæðið er svohljóðandi: „Um skaðabætur vegna brota á lögum þessum 

og reglum settum samkvæmt þeim fer að öðru leyti eftir almennum reglum.“ 

4.1 Bætur vegna hagnaðarmissis 

Efndabætur vegna brota við opinber innkaup hafa það að markmiði að gera fyrirtæki eins sett 

fjárhagslega og ef samningur hefði verið gerður og efndur að fullu.56 Meginregla kröfuréttar er 

sú að kröfuhafi eigi rétt til fullra bóta, þ.e.a.s. að bætur skulu svara raunverulegu fjártjóni 

                                                           
50 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (Bókaútgáfan Codex 2004) 333-334.  
51 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 346-347. 
52 Þorgeir Örlygsson, „Efndabætur“ (2011) 3 Úlfljótu tímarit laganema, 392, 453.  
53 Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Hjelmborg og Sune Troels Poulsen (n. 49) 375. 
54 Einnig nefnt vangildisbætur.  
55 Einnig nefnt efndabætur.  
56 Elísabet Júlíusdóttir o.fl. (ritstj.) (n. 12) 114. 
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kröfuhafa.57 Ófjárhagslegt tjón verður aftur á móti aðeins bætt með sérstakri lagaheimild.58 Um 

efndabætur á sviði opinberra innkaupa gilda almennar reglur og er þá vísað til reglna kröfu- og 

skaðabótaréttar um þessi efni, sbr. 2. mgr. 119. gr. OIL. Að þessu leyti er ákvæðið efnislega 

óbreytt frá 2. mgr. 84. gr. laga nr. 94/2001 um opinber innkaup, en þar var fyrst kveðið á um 

rétt fyrirtækis til efndabóta vegna brota á reglum um opinber innkaup. Samkvæmt almennum 

reglum þarf sá sem krefst skaðabóta að sanna að hann hafi orðið fyrir fjárhagstjóni, að tjónið sé 

afleiðing af háttsemi sem er skaðabótaskyld að lögum og að orsakatengsl séu milli hinnar 

bótaskyldu háttsemi og tjónsins.59 Takist það ekki getur almennt ekki komið til 

skaðabótaábyrgðar en sönnunarbyrði um þessi atriði hvílir að jafnaði á tjónþola.60  

4.1.1 Saknæm eða ólögmæt háttsemi kaupanda 

Eins og áður segir er sakarreglan hin almenna skaðabótaregla samkvæmt íslenskum rétti. 

Almennt er talið að í sakarreglunni séu áskilin tvö meginskilyrði sem bæði þarf að uppfylla. 

Annars vegar að háttsemi sé ólögmæt og hins vegar að hún sé viðhöfð af ásetningi eða gáleysi.61 

Þegar um er að ræða brot gegn skráðum réttarreglum, má enn fremur slá því föstu að háttsemin 

sé ólögmæt ef hún réttlætist ekki af hlutrænum ábyrgðarleysisástæðum.62 Af dómaframkvæmd 

Hæstaréttar Íslands á sviði opinberra innkaupa má ráða að huglægir þættir sakarreglunnar um 

ásetning og gáleysi hafi takmarkaða þýðingu.  

  Í Hrd. 169/1998 (Fagtún) var tekist á um hvort heimilt væri að greiða efndabætur vegna 

brota á reglum um opinber innkaup. Í dóminum segir meðal annars:   

Verður að telja að sýnt hafi verið fram á það í málinu að umdeilt ákvæði 3. gr. 

verksamnings Byrgis ehf. og stefndu byggingarnefndar Borgarholtsskóla hafi brotið í 

bága við ákvæði EES-samningsins og því verið ólögmætt. … Af þessu og öðrum gögnum 

málsins þykir ljóst að það var eingöngu vegna afstöðu byggingarnefndarinnar að áfrýjandi 

varð af samningnum. Eins og atvikum málsins var háttað, verður ákvörðunin metin 

byggingarnefndinni til sakar og bera stefndu skaðabótaábyrgð á því tjóni sem rakið verður 

til ákvörðunarinnar eftir almennum skaðabótareglum. … Að framan er komist að þeirri 

niðurstöðu að áfrýjandi hafi nægilega sannað að hann hafi orðið af hagnaðarvon vegna 

ólögmætra aðgerða stefndu byggingarnefndar Borgarholtsskóla og getur hann átt rétt á 

nokkrum bótum úr hendi stefndu … . Við ákvörðun bóta má að nokkru styðjast við 

framlagðan kostnaðarreikning áfrýjanda, en taka verður tillit til þess að hann er ekki unnin 

af óvilhöllum matsmönnum. Bætur verða því dæmdar að álitum … . 

                                                           
57 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur: almennur hluti (Háskólaútgáfan 1992) 333. 
58 Þorgeir Örlygsson o.fl. (n. 22) 251. 
59 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 512. 
60 Arnljótur Björnsson, „Sönnun í skaðabótamálum“ (1991) 1 Tímarit Lögfræðinga 3, 3. 
61 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 141. 
62 sama heimild, 219. 
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Rökstuðningur Hæstaréttar er athyglisverður fyrir þær sakir að Hæstiréttur virðist slá því föstu 

að brot á reglum á sviði opinberra innkaupa sé saknæmt án tillits til huglægra þátta er varða 

tjónvald og að tjónþoli kann að eiga rétt á efndabótum vegna ólögmætra athafna, að öðrum 

skilyrðum uppfylltum. Aðferðafræðin kallast reglufest saknæmi. Viðar Már Matthíasson hefur 

skilgreint hugtakið sem þá nálgun, að það eitt nægi að skráðar reglur, sem fullnægja tilteknum 

skilyrðum, hafi verið brotnar, svo staðreyna megi að háttsemi sé saknæm.63 Áður hefur komið 

fram að fyrirtæki bera sönnunarbyrðina. Takist sönnun ekki um meinta saknæma eða ólögmæta 

háttsemi kaupanda, leiðir það að öllu höfnu til sýknu.   

  Í dómi Hæstaréttar 23. maí 2013 í máli nr. 26/2013 (Iceland Excursion Allrahanda II) 

var deilt um útboð um hópbifreiðaþjónustu fyrir Reykjavíkurborg. Samkvæmt 

útboðslýsingunni skiptist verkefnið í þrjá hluta en fyrirtækið Iceland Excursions Allrahanda 

bauð í alla hluta útboðsins. Að lokum var ákveðið að ganga til samninga við önnur fyrirtæki. Í 

kjölfarið kærði fyrirtækið útboðið til kærunefndar útboðsmála. Niðurstaða nefndarinnar var sú 

að Reykjavíkurborg hefði brotið gegn lögum um opinber innkaup með því að semja við 

Hópferðamiðstöðina Trex en nefndin taldi að sá aðili uppfyllti ekki hæfisskilyrði útboðsgagna. 

Auk þess taldi nefndin að Reykjavíkurborg bæri skaðabótaskyldu gagnvart fyrirtækinu vegna 

kostnaðar við að undirbúa tilboð og taka þátt í útboðinu. Að fenginni þessari niðurstöðu höfðaði 

fyrirtækið mál og krafðist viðurkenningar á skaðabótaskyldu Reykjavíkurborgar vegna 

kostnaðar við að undirbúa og taka þátt í útboðinu annars vegar og hins vegar vegna 

hagnaðarmissis. Í niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, var talið að 

Hópferðamiðstöðin hefði uppfyllt hæfisskilyrði útboðslýsingarinnar og að jafnræðis hefði verið 

gætt við matið. Var því Reykjavíkurborg sýknuð af öllum kröfum.   

   Í næstu undirköflum verður fjallað um allar helstu reglur sem gilda um innkaupaferlið 

og nokkur þekkt tilfelli þar sem reynt hefur á bótaábyrgð opinberra aðila vegna brota við 

innkaup. Athuga skal að ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvenær opinberir aðilar 

gætu þurft að bera skaðabótaábyrgð. 

4.1.1.1 Tilfelli þar sem brotið er gegn valforsendum 

Fjallað er um forsendur fyrir vali tilboðs í 79. gr. OIL. Samkvæmt 1. mgr. greinarinnar er 

kaupanda heimilt að ákveða forsendur fyrir vali á fjárhagslega hagkvæmasta tilboðinu út frá 

þremur þáttum, þ.e. lægsta verði, minnsta kostnaði eða besta hlutfalli milli verðs og gæða. 

Samkvæmt þessu ákvæði ber kaupanda að ákveða fyrir fram hvaða forsendur verða lagðar til 

grundvallar í einstöku innkaupaferli og hvert er hlutfallslegt vægi hverrar forsendu, sbr. 7. mgr. 

                                                           
63 sama heimild, 170-171.  
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79. gr. OIL. Þannig verða hendur kaupanda bundnar fyrir fram, í eins ríkum mæli og kostur er, 

við mat samkvæmt valforsendum. Þegar kaupandi skilgreinir þarfir sínar í útboðsgögnum getur 

hann almennt farið tvær leiðir. Annars vegar getur hann fastákveðið eiginleika og látið verð 

alfarið ráða ferðinni við val á tilboði. Hins vegar getur kaupandi veitt fyrirtækjum tiltekið 

svigrúm að því er varðar eiginleika hins keypta og metið tilboð með tilliti til fleiri þátta en verðs, 

svo sem gæða og þjónustu. Fyrrgreinda leiðin er öruggari en hún bindur hendur kaupanda í 

ríkari mæli þegar innkaupaferlið er hafið. Síðarnefnda leiðin veitir kaupanda meira svigrúm en 

sé hún farin er nauðsynlegt að huga vel að því fyrir fram hvaða atriði hins keypta koma til mats, 

hvernig standa á að mati á tilboðum og hvernig gengið er frá forsendum fyrir vali í 

útboðsgögnum.64 Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi því sem varð að OIL var lögð sérstök 

áhersla á hagkvæm innkaup og að vara, þjónusta eða verkframkvæmd yrði valin með tilliti til 

besta hlutfalls milli verðs og gæða. Forsendunum er þannig ekki ætlað að veita kaupanda 

ótakmarkað ákvörðunarvald, heldur er þeim fyrst og fremst ætlað að tryggja gagnsæi, jafnræði 

og virka samkeppni.65 Kaupanda ber því að gæta vel að valforsendum við útboðsferlið, velja 

hagkvæmasta tilboð á grundvelli upphaflegra valforsendna og rökstyðja ákvörðun sína með 

fullnægjandi hætti. Komi til þess að kaupandi vanræki skyldu sína að þessu leyti, kann það að 

leiða til skaðabótaábyrgðar.  

 Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 4. júlí 2017 í máli nr. 23/2016 (Annata gegn 

Ríkiskaupum o.fl.) var m.a. deilt um það hvernig mat á tilboðum fór fram við 

samningskaupaferli um orkureikningakerfi. Kærunefndin taldi að rökstuðningur Ríkiskaupa 

fyrir stigagjöf þátttakenda í útboðinu væri almennt orðaður og fremur stuttur en hann sýndi ekki 

fram á eiginleika og kosti þess tilboðs sem Ríkiskaup valdi út frá valforsendum 

samningskaupagagna. Af þeim sökum var talið ómögulegt að ráða af rökstuðningnum hvernig 

stig þátttakenda voru ákveðin með valforsendurnar í huga. Þá neituðu Ríkiskaup að rökstyðja 

ákvörðunina með ítarlegri hætti eða leggja fram frekari gögn fyrir nefndina. Þar sem fyrirtækið 

Annata átti lægsta tilboðið sem barst í hinum kærðu samningskaupum var talið að það hafi átt 

raunhæfa möguleika á að verða valið til samningsgerðar og brot Ríkiskaupa hafi skert 

möguleika fyrirtækisins í því sambandi. Ríkiskaup voru því talin skaðabótaskyld.  

4.1.1.2 Tilfelli þar sem brotið er gegn hæfisskilyrðum  

Kaupanda er heimilt að setja tiltekin skilyrði um hæfi bjóðanda fyrir þátttöku í útboði vegna 

starfsréttinda, fjárhagstöðu eða tæknilegrar og faglegrar getu, sbr. 1. mgr. 69. gr. OIL. Er þá 

                                                           
64 Elísabet Júlíusdóttir o.fl. (ritstj.) (n. 12) 66.  
65 Alþt. 2015-16 (n. 9) um 79. gr. 
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áskilið að skilyrðin séu til þess fallin að tryggja lagalegt og fjárhagslegt hæfi og tæknilega og 

faglega getu til að efna skyldur samkvæmt fyrirhuguðum samningi, sbr. 2. mgr. sömu greinar. 

Þá skulu skilyrði fyrir þátttöku jafnframt tengjast samningi og vera í hæfilegu hlutfalli við efni 

hans. Gera verður strangar kröfur til þess að fyrirtæki uppfylli þær hæfiskröfur sem gerðar eru. 

Að öðrum kosti skapast hætta á að fyrirtæki sem verður fyrir valinu geti ekki efnt samninginn. 

Eftirgjöf á skilyrðunum myndi í mörgum tilvikum fela í sér brot gagnvart öðrum fyrirtækjum 

sem tóku þátt og jafnvel einnig gagnvart þeim sem höfðu hug á að taka þátt en gerðu það ekki 

vegna hæfniskrafna. Tilboð frá bjóðanda sem skortir nauðsynlegt hæfi eru þannig talin ógild, 

sbr. 82. gr. OIL. Að því virtu er óhjákvæmilegt að taka afstöðu til hæfiskrafna áður en það 

kemur að endanlegu vali tilboðs þar sem skaðabótaskylda kann að stofnast ef kaupandi semur 

við fyrirtæki sem uppfyllir ekki hæfisskilyrði útboðsins.   

 Í ákvörðun kærunefndar útboðsmála 8. september 2011 í máli nr. 24/2011 (Skrauta 

gegn Vegagerðinni) kærði fyrirtækið Skrauta útboð Vegagerðarinnar um göngubrú í 

Mosfellsbæ og krafðist þess m.a. að kærunefnd gæfi álit sitt á skaðabótaskyldu. Samtals skiluðu 

sjö bjóðendur tilboðum, þ.á.m. Skrauta og fyrirtækið Eykt. Tilboð Skrautu var hið næstlægsta 

en Eykt var lægstbjóðandi. Var því ákveðið að ganga til samninga við Eykt. Í greinargerð sinni 

byggði Skrauta einkum á því að Eykt hefði ekki uppfyllt kröfur útboðsgagna um fjárhagslegt 

hæfi og því hefði Vegagerðinni verið óheimilt að taka tilboði fyrirtækisins. Í niðurstöðu 

nefndarinnar var vísað til þess að Eykt hefði lagt fram upplýsingar til þess að sýna fram á að 

fyrirtækið hefði uppfyllt hæfisskilyrði útboðsgagna sem voru metnar fullnægjandi af 

Vegagerðinni. Að því virtu og með hliðsjón af öðrum gögnum málsins voru ekki talin efni til 

að vefengja því mati Vegagerðarinnar. Var því ekki um lögbrot að ræða og þannig var hið fyrra 

skilyrði skaðabóta ekki fyrir hendi í málinu.  

4.1.1.3 Tilfelli þar sem brotið er gegn jafnræðisreglunni 

Jafnræði fyrirtækja er gegnumgangandi í OIL, enda er jafnræðisreglan ein mikilvægasta 

meginregla útboðsréttarins.66 Jafnræðisreglan er lögfest í 1. mgr. 15. gr. OIL en meginmarkmið 

hennar er að tryggja jafna meðferð og koma í veg fyrir að fyrirtækjum sé mismunað. Flestar 

reglur OIL um framkvæmd útboða og annarra innkaupaferla eiga þannig að tryggja jafnræði 

þátttakenda en þær ber að skýra til samræmis við hina almennu jafnræðisreglu 15. gr. OIL.67 

Það leiðir af jafnræðisreglunni að opinber aðili sem hyggst bjóða út verk verður að byggja á 

málefnalegum sjónarmiðum við framkvæmd opinberra innkaupa. Reglan um málefnaleg 

                                                           
66 Jesper Fabricius og René Offersen (n. 32) 30. 
67 Elísabet Júlíusdóttir o.fl. (ritstj.) (n. 12) 77.  
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sjónarmið felur einkum í sér að stjórnvöldum ber að líta til þeirra hagsmuna sem lögin eiga að 

tryggja en ekki einhverra annarra hagsmuna eða markmiða.68 Við opinber innkaup ætti að líta 

til þess að OIL er m.a. ætlað að tryggja jafnræði fyrirtækja og stuðla að hagkvæmni í opinberum 

rekstri með virkri samkeppni, sbr. 1. gr. OIL. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar má ráða að 

opinberir aðilar verði að leggja málefnaleg sjónarmið til grundvallar við ákvörðunartöku í 

innkaupaferlinu.   

  Í dómi Hæstaréttar 8. febrúar 2001 í máli nr. 298/2000 (G.V. gröfur) var deilt um verk 

sem Stykkishólmsbær bauð út vegna lagningar hitaveitu. Níu tilboð bárust en kostnaðaráætlun 

verksins nam 18.200.000 kr. Lægstbjóðandi var G.V. gröfur en tilboð fyrirtækisins nam 84,9% 

af kostnaðaráætlun. Á fundi bæjarráðs Stykkishólmsbæjar var samþykkt að ganga til samninga 

við annað fyrirtæki, þrátt fyrir að tilboð þess hefði numið 107,8% af kostnaðaráætlun. Við 

ákvörðunina var talið mikilvægt að vinna við hitaveitu yrði sem mest unnin af heimamönnum 

með tilliti til atvinnuaukningar í bæjarfélaginu og einnig að verkþekking ykist og yrði til staðar 

í bænum. Hæstiréttur taldi að slík sjónarmið gætu út af fyrir sig talist málefnaleg en ekki yrði 

litið fram hjá því að útboðslýsingin gaf ekki til kynna að það myndi vega svo þungt sem raun 

bar vitni við valið en þar var ekki gerður neinn fyrirvari um að tilboð heimamanna kynnu að 

njóta forgangs. Var því niðurstaða Hæstaréttar sú að framganga Stykkishólmsbæjar, bæði við 

útboðið og val á tilboði, hefði verið í andstöðu við meginsjónarmið um samskiptareglur og 

jafnræði milli bjóðenda. Þannig var efndabótakröfu fyrirtækisins hafnað og dæmdar bætur skv. 

sundurliðuðum reikningi vegna kostnaðar við undirbúning og þátttöku í útboðinu, sbr. 20. gr. 

laga nr. 65/1993 sem takmarkaði bótafjárhæð við útlagðan kostnað.  

  Í ofangreindum dómi kom einnig fram að fyrirtækið átti ekki rétt umfram aðra í almennu 

útboði á að tilboði þess yrði tekið, þrátt fyrir að fyrirtækið væri sannanlega lægstbjóðandi og 

mátti því vænta þess að við það yrði samið. Það má velta því fyrir sér hvort niðurstaðan hefði 

verið önnur ef dómurinn hefði fallið eftir gildistöku eldri laga nr. 94/2001 um opinber innkaup, 

enda virðast almenn skilyrði efndabóta vera uppfyllt, eins og atvikum var háttað.  

  Samkvæmt jafnræðisreglu OIL ber opinberum aðilum skylda til að meðhöndla 

bjóðendur með líkum hætti. Opinberum aðilum er því óheimilt að mismuna bjóðendum, veita 

tilteknum bjóðanda tækifæri til þess að auka við eða bæta tilboð sitt eftir opnun tilboða. Slíkt 

gæti raskað jafnræði bjóðenda.   

  Í dómi Hæstaréttar 1. júní 2017 í máli nr. 485/2016 (Strætó I) var gengið til samninga 

við fyrirtækin Hagvagna og Kynnisferðir að loknu innkaupaferli um akstur almenningsvagna. 

                                                           
68 Nefnd um starfsskilyrði stjórnvalda o.fl. (n. 14) 63-64. 
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Í kjölfarið höfðaði fyrirtækið Teitur Jónasson mál á hendur Strætó og krafðist viðurkenningar 

á bótaskyldu bæði vegna hagnaðarmissis og kostnaðar við þátttöku í útboðinu. Fyrirtækið 

byggði m.a. á því að Strætó hefði brotið gegn lögum um opinber innkaup og meginreglum 

útboðsréttar með því að semja við Hagvagna um aksturinn, þrátt fyrir að fyrirtækið hefði boðið 

fram strætisvagna sem ekki hefðu uppfyllt kröfur forvals- og útboðsgagna. Í dómi héraðsdóms, 

sem staðfestur var með vísan til forsendna hans í Hæstarétti, var talið að Strætó hefði brotið 

gegn meginreglunni um jafnræði bjóðenda og gagnsæi við innkaupin með því að líta fram hjá 

fortakslausum skilyrðum forvals- og útboðsgagna. Þá var talið að Strætó hefði frá upphafi vitað 

að einungis örfáir vagnar Hagvagna hefðu uppfyllt skilyrði útboðsins og því hefði ekki átt að 

gefa fyrirtækinu kost á að gera tilboð í aðra verkhluta en það hafði vagnkost fyrir. Af þeim 

sökum var það talið saknæmt og ólögmætt af hálfu Strætó að taka tilboði Hagvagna. Að því 

virtu var talið að orsakatengsl væru á milli þeirrar háttsemi og þess að tilboði Teits Jónssonar 

hefði verið hafnað svo og að fyrirtækið hefði orðið fyrir fjártjóni sem væri sennileg afleiðing 

háttseminnar. Voru kröfur fyrirtækisins því teknar til greina.   

  Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 24. mars 2017 í máli nr. 21/2016 (HS Orka gegn 

Ríkiskaupum) var deilt um örútboð Ríkiskaupa innan rammasamnings um raforku. Í 

útboðsgögnum var fjallað um valforsendur í örútboðum á grundvelli rammasamningsins en þar 

kom fram að verð myndi vega 100% við val á tilboðum og miðað yrði við lægsta verð 

samkvæmt verðútreikningi í lið B á tilboðsblaði. Á tilboðsblaði B var óskað eftir heildarverði 

á raforku fyrir eins árs tímabil. Við opnun tilboða var tilboð HS Orku lægst. Tilboð 

Orkusölunnar var þriðja lægsta af fjórum tilboðum en í tilboði fyrirtækisins kom fram að fyrsti 

mánuður nýrra viðskipta yrði án endurgjalds. Tilboðin voru svo samræmd á milli tilboðsgjafa 

þannig að þau byggðu á sömu orkunotkun. Þá var ákveðið að ganga til samninga við Orkusöluna 

með vísan til þess að fyrirtækið hefði boðið fyrsta mánuðinn frían, enda var Orkusalan 

lægstbjóðandi eftir þá útreikninga. HS Orka kærði útboðið og krafðist þess að kærunefnd gæfi 

álit sitt á skaðabótaskyldu. Kærunefnd taldi að hinn umdeildi afsláttur væri ekki í samræmi við 

fyrirmæli örútboðsganga. Ekki var gerð grein fyrir honum í viðeigandi reit á tilboðsblaði en það 

mátti ekki skilja útboðsgögnin með þeim hætti að svigrúm væri til þess að gefa afslætti eða setja 

fram tilboð með öðrum hætti. Auk þess var orðalagið sem kvað á um afsláttinn ekki fyllilega 

skýrt. Þrátt fyrir það var Orkusölunni gefið tækifæri til þess að skýra orðalagið eftir opnun 

tilboða. Á þeim tíma hafði Orkusalan upplýsingar um fjárhæð annarra tilboða og gat þannig 

getið sér þess til hversu mikinn afslátt þurfti að gefa til þess að tilboðið yrði lægst. Við þessar 

aðstæður var talið óheimilt að taka tillit til afsláttarins við mat á tilboðum með þeim hætti sem 

gert var, sbr. 71. og 72. gr. laga nr. 84/2007 eins og þessi ákvæði voru skýrð með hliðsjón af 
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jafnræðisreglu 14. gr. laganna. Var það niðurstaða kærunefndar að Ríkiskaup væru 

skaðabótaskyld gagnvart HS Orku með vísan til þess að fyrirtækið átti lægsta tilboðið útboðsins 

áður en tilboðin voru endurmetin og átti fyrirtækið því raunhæfa möguleika á að verða valið til 

samningsgerðar.   

   Kaupandi verður að öllu jöfnu sýknaður af kröfum fyrirtækis ef því tekst ekki að sýna 

fram á ólögmæta mismunun í innkaupaferli.  

  Í dómi Hæstaréttar 15. desember 2016 í máli nr. 212/2016 (Fíton II) var vísað til þess 

að Hæstiréttur hefði lagt fyrir héraðsdómara að taka til efnismeðferðar þrautvarakröfu Fítons, 

með dómi í Hrd. 149/2015 (Fíton I). Í þrautvarakröfu Fítons var þess krafist að viðurkennd yrði 

skaðabótaskylda Íslandsstofu og íslenska ríkisins vegna kostnaðar við að undirbúa og taka þátt 

í tilteknu rammasamningsútboði. Í niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfest var með 

athugasemdum frá Hæstarétti, var talið að ekki væri hægt að ráða af ákvæðum útboðsins eða 

fyrirmælum laganna að kaupandi verks eða þjónustu samkvæmt rammasamningi væri skylt að 

eiga viðskipti við alla viðsemjendur sína samkvæmt samningnum, séu þeir fleiri en einn. Var 

því ekki fallist á að Íslandsstofa hefði vanefnt rammasamning sinn við Fíton með því að leita 

ekki eftir viðskiptum við fyrirtækið á grundvelli hans né að hafa ekki framlengt hann. Í 

athugasemd Hæstaréttar kom fram að tímagjald Fítons hefði verið umtalsvert hærra en 

tímagjald Íslensku auglýsingastofunnar og hún hefði fengið hærri einkunn valnefndar. Var því 

talið að þær ákvarðanir Íslandsstofu hefðu verið málefnalegar og ekki falið í sér ólögmæta 

mismunun. 

4.1.1.4 Tilfelli þar sem brotið er gegn gagnsæisreglunni 

Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. OIL skal m.a. gæta gagnsæis við innkaup. Með ákvæðinu er 

verkkaupa gert skylt að birta skýrar og nákvæmar útboðslýsingar og valforsendur til þess að 

tryggja ákveðinn fyrirsjáanleika í útboðsferlinu. Þannig er hægt að tryggja jafnræði tilboðsgjafa, 

virka samkeppni og koma í veg fyrir að ólögmæt sjónarmið ráði för við val á tilboði.69   

  Í dómi Hæstaréttar 17. október 2013 í máli nr. 366/2013 (Fastus ehf.) var deilt um 

samkeppnisviðræður sem tóku til tækjabúnaðar og rekstrarvara fyrir Landspítalann. Í málinu 

var byggt á því að valforsendur voru ekki tilgreindar með fullnægjandi hætti og að ómögulegt 

væri að átta sig á því hvernig kaupandi hygðist meta tiltekna þætti við val á tilboði. Í dómi 

Hæstaréttar segir meðal annars:  

Miklu skiptir að ferlið við val á tilboði sé gagnsætt og tryggi að jafnræðis sé gætt. Þannig 

verða hendur þess sem tilboð velur að vera bundnar fyrir fram, í eins ríkum mæli og kostur 

er, við mat á hlutlægum forsendum og viðmiðunum sem fram hafa verið sett ... . 

                                                           
69 Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Hjelmborg og Sune Troels Poulsen (n. 49) 46.  
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Samkvæmt því sem að framan er rakið voru valforsendurnar í þeim samkeppnisviðræðum 

sem hér eru til umfjöllunar í mörgum greinum almennt orðaðar og verður ekki séð að 

rökbundin nauðsyn hafi staðið til þess að orða ekki með skýrari hætti til hvers var ætlast 

af bjóðendum og hvaða þættir myndu skipta máli við mat á tilboðum þeirra. 

Af dómi þessum má ráða að gagnsæisreglunni er ætlað að takmarka svigrúm opinberra aðila 

við val á tilboði og tryggja að mat þeirra byggist á fyrirfram gefnum forsendum og stjórnist 

ekki af ómálefnalegum eða ófyrirsjáanlegum sjónarmiðum.  

4.1.1.5 Tilfelli þar sem brotið er gegn meginreglunni um bann við mismunun 

Meginreglan um bann við mismunun er lögfest í 3. mgr. 49. gr. OIL. en efni reglunnar er tvíþætt. 

Annars vegar tryggir reglan að tæknilýsingar skulu veita fyrirtækjum jöfn tækifæri og hins 

vegar kemur hún í veg fyrir að tæknilýsing leiði til ómálefnalegra hindrana á samkeppni við 

opinber innkaup. Regluna má leiða af grunnreglu EES-samningsins um frjálst flæði vara. 

Markmið reglunnar er að koma í veg fyrir hugsanlega óbeina mismunun fyrirtækja sem getur 

hlotist af mismunandi kröfum ríkja til ýmissa eiginleika hins keypta, t.d. út frá öryggis- og 

gæðasjónarmiðum.70 Samkvæmt 1. mgr. 49. gr. OIL skulu tæknilýsingar vera hluti af 

útboðsgögnum. Með tæknilýsingu er átt við lýsingu á þeim eiginleikum eða gæðum sem 

kaupandi fer fram á að vara, verk eða þjónusta uppfylli, þ.e.a.s. lýsingu á andlagi innkaupa, m.a. 

með tilvísun í staðla, viðmiðanir eða aðrar forskriftir. Þannig kunna tæknilýsingar að brjóta 

gegn lögunum ef þær vísa til sérstakrar gerðar, framleiðanda, vörumerkja, einkaleyfa, tegundar 

eða uppruna með þeim afleiðingum að fyrirtækjum er mismunað eða ákveðin fyrirtæki eru 

útilokuð frá þátttöku í opinberum innkaupum, sbr. 5. mgr. 49. gr. OIL. Slíkt er einungis heimilt 

í undantekningartilvikum þegar lýsing á efni samnings er ekki möguleg skv. 4. mgr. sömu 

greinar, enda fylgi slíkri tilvísun orðalagið „eða jafngildur“ eða sambærilegt orðalag. Kaupanda 

ber jafnframt að veita bjóðanda tækifæri til þess að sýna fram á, með viðeigandi hætti, að lausnir 

hans fullnægi með sambærilegum hætti þeim kröfum sem leitast er við að fullnægja, áður en 

hann vísar tilboði hluteigandi bjóðanda frá, sbr. 6. og 7. mgr. 49. gr. OIL.   

 Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 15. júní 2004 í máli nr. 15/2004 (AS Hermseal gegn 

Ríkiskaupum) leituðu Ríkiskaup eftir tilboðum í sprautumassa til vegmerkingar fyrir þar til 

gerðan sprautubíl, fyrir hönd Vegagerðarinnar. Tilboði AS Hermseal var hafnað á þeim 

forsendum að það efni sem fyrirtækið bauð hefði ekki staðist kröfur úboðslýsingar um 

tæknilega eiginleika. Tilboðið var því metið ógilt. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að 

Ríkiskaup hefðu átt að taka afstöðu til þess hvort að efni fyrirtækisins myndi henta íslenskum 

aðstæðum og leita nánari skýringa hjá fyrirtækinu að öðru leyti, áður en tilboðinu var hafnað 

                                                           
70 Elísabet Júlíusdóttir o.fl. (ritstj.) (n. 12) 60.  
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sem ógildu. Þannig var ákvörðun Ríkiskaupa að hafna tilboði fyrirtækisins, á grundvelli þess 

að það uppfyllti ekki kröfur útboðslýsingar um tæknilega eiginleika, talin brjóta gegn ákvæðum 

útboðslýsingar sem og meginreglu útboðsréttar og laga nr. 94/2001 um jafnræði bjóðenda. Þá 

var einnig talið að fyrirtækið hefði átt raunhæfa möguleika á að verða valið, enda lægstbjóðandi 

í útboðinu. Með vísan til þessa var það álit kærunefndar að Ríkiskaup væru skaðabótaskyld 

gagnvart fyrirtækinu.  

4.1.1.6 Tilfelli þar sem ólögmætar breytingar verða á samningi 

Í 90. gr. OIL er að finna nýmæli sem felur í sér innleiðingu á reglum tilskipunar 2014/23/ESB. 

Ákvæðið fjallar um heimildir kaupanda til þess að kveða á um breytingu á samningi sem gerður 

hefur verið eftir útboð á gildistíma án þess að hefja nýtt útboðsferli. Almennt sé talið 

nauðsynlegt að veita samningsaðilum tiltekið svigrúm til þess að bregðast við breyttum 

aðstæðum, enda geta komið upp tilfelli þar sem breytinga er þörf.71 Samningsákvæði sem 

heimila breytingar á gildistíma verða þó að vera vel afmörkuð og orðuð með skýrum hætti.72 

Reglurnar eiga rætur að rekja til dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins en dómstóllinn mótaði 

tiltekin viðmið á því hvaða breytingar séu heimilar í samningum sem komast á við opinber 

útboð.73 Í dómi Evrópudómstólsins í máli C-454/06 (Pressetext) var talið að um „nýjan 

samning“ væri að ræða, sem skylt væri að bjóða út þegar samningsbreytingar fælu í sér veruleg 

og efnisleg frávik frá upphaflegum samningi. Af dóminum má greina þrjár leiðbeiningarreglur. 

Í fyrsta lagi er um verulega breytingu að ræða ef hún felur í sér að fleiri fyrirtækjum hefði verið 

kleift að taka þátt í útboðinu eða að annað fyrirtæki hefði fengið samninginn, ef hann hefði 

verið hluti af upphaflegum útboðsskilmálum. Í öðru lagi er um verulega breytingu á samningi 

að ræða þegar hún víkkar gildissvið samningsins, þannig að hann feli í sér verk, vöru eða 

þjónustu sem ekki var upphaflega samið um. Í þriðja lagi er um verulega breytingu að ræða 

þegar breyting er á fjárhagslegum forsendum samnings, fyrirtækinu til hagsbóta.74 Þessar reglur 

eru nú m.a. lögfestar í 4. mgr. 90. gr. OIL. Af dóminum og núgildandi reglum má ráða að það 

er matsatriði hverju sinni hvort tilteknar breytingar teljast verulegar með hliðsjón af 

samningnum í heild. Mikilvægt er að hafa í huga að verulegar breytingar á efni samnings, 

valforsendum hans eða hæfisskilyrðum eru til þess fallnar að brjóta gegn meginreglum 

útboðsréttar um jafnræði, gagnsæi og virka samkeppni. Ef kaupandi þarf að gera verulega 

breytingu er almennt nauðsynlegt að bjóða verkið út að nýju til þess að tryggja að enginn hæfur 

                                                           
71 Peter Trepte, Public Procurement in the EU (2. útg., Oxford University Press 2007) 187. 
72 Alþt. 2015-16 (n. 9) um 90. gr.  
73 Christopher H. Bovis (n. 23) 374.  
74 Mál C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur [2008] ECR I-04401, mgr. 35-37. 
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bjóðandi hafi verið útilokaður, sbr. 5. mgr. 90. gr. OIL. Af þeim sökum er nauðsynlegt að það 

séu til staðar skilvirk réttarúrræði fyrir fyrirtæki sem brotið er gegn. Í fyrri tíð hefur kærunefnd 

útboðsmála túlkað valdheimildir sínar þröngt eftir að samningssamband hefur stofnast við 

útboðsferli, sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 16. desember 2009 í máli nr. 29/2009 

(Heflun gegn Vegagerðinni). Í úrskurðinum segir meðal annars: 

Hlutverk nefndarinnar er nánar tiltekið, að leysa úr kærumálum sem rísa vegna meintra 

brota gegn lögum nr. 84/2007 meðan á útboðsferli stendur, auk þess sem nefndin getur 

tekið á því hvort skylt hafi verið að viðhafa útboð í tiltekið sinn. Afskiptum nefndarinnar 

lýkur þegar samningur er kominn á að loknu útboðsferli. … Meðan samningssamband 

sem stofnast hefur við útboðsferli samkvæmt lögum nr. 84/2007 er enn virkt hefur 

kærunefnd útboðsmála ekki heimild lögum samkvæmt til að hlutast til um framkvæmd 

þess samnings. 

Rökstuðningur kærunefndar gefur til kynna að hún taldi sig ekki hafa heimild til þess að fjalla 

um meint brot gegn lögum um opinber innkaup vegna breytinga á samningi eftir að hann komst 

á. Mikið hefur breyst á undanförnum árum en nefndin hefur í seinni tíð talið sig bæra til að 

fjalla um ákvarðanir kaupanda sem eiga sér stað eftir að útboðsferlinu lýkur.   

  Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 13. ágúst 2015 í máli nr. 3/2015 (Efsti Hóll, All 

Iceland Tours og Aldey gegn Strætó og Ný-Tækni) var kærð ákvörðun Strætó um að samþykkja 

framsal á réttindum og skyldum Kynnisferða, samkvæmt rammasamningi, til Nýrrar-Tækni. Þá 

var þess m.a. krafist að nefndin lýsti samninginn óvirkan og gæfi álit sitt á skaðabótaskyldu. 

Nefndin taldi bersýnilegt að Ný-Tækni hefði ekki uppfyllt skilyrði útboðsins á þeim tíma sem 

fyrirtækinu var ætlað að taka við skyldum Kynnisferða, þannig að það hefði mátt verða nýr aðili 

rammsamningsins. Nefndin taldi enn fremur að aðilaskipti að samningi mættu ekki fela í sér 

breytingar á grundvallaratriðum hans, sbr. 4. mgr. 76. gr. þágildandi laga nr. 84/2007 um 

opinber innkaup. Nefndin komst þannig að þeirri niðurstöðu að Strætó væri skaðabótaskylt 

gagnvart kærendum. Heimildir nefndarinnar til þess að lýsa samninginn óvirkan voru þó ekki 

fyrir hendi þar sem ekki var talið að um væri að ræða nýjan samning án undanfarandi lögmæts 

innkaupaferils.  

  Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 21. júní 2016 í máli nr. 25/2015 (All Iceland Tours 

o.fl. gegn Strætó) var framkvæmd Strætó við innkaup á grundvelli rammasamnings kærð til 

nefndarinnar og þess krafist að nefndin úrskurðaði um brot fyrirtækisins á samningskaupunum 

og gæfi álit sitt á skaðabótaskyldu. Strætó bar fyrir sig að kæran félli utan valdmarka 

nefndarinnar og að kröfur kærenda, um að úrskurðað yrði um meint brot á samningskaupum 

væru ekki í samræmi við úrræði nefndarinnar. Í úrskurði nefndarinnar segir meðal annars:  
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Á það verður fallist með varnaraðila að fyrri hluti kröfugerðar kærenda beinist ekki að 

þeim úrræðum sem nefndinni eru tæk að lögum, … . Slík kröfugerð er í beinni andstöðu 

við 2. mgr. 94. gr. laga um opinber innkaup, sbr. 11. gr. laga nr. 58/2013, og verður því 

að vísa þeim kröfum frá nefndinni. Sé hins vegar fallist á málsástæður kærenda þess efnis 

að varnaraðili hafi gerst brotlegur við reglur um opinber innkaup, svo sem fyrri hluti 

kröfugerðar þeirra felur í reynd í sér, getur það leitt til þess að nefndin láti uppi álit á 

skaðabótaskyldu. Eru því ekki efni til þess að vísa málinu í heild sinni frá nefndinni. 

Að því virtu fjallaði nefndin um forgangsröðun rammasamningshafa en Strætó breytti 

viðmiðum sínum eftir að samningur komst á. Nefndin taldi að Strætó hefði mátt vita að það svo 

veigamiklar breytingar á forsendum fyrir vali tilboða eftir að samningskaupaferli og 

rammasamningsgerð var lokið væru óheimilar og myndu stuðla að því að samningsgerð við 

einstaka aðila rammasamnings yrði önnur og minni en þeir hefðu með réttu mátt vænta. Nefndin 

taldi að Strætó hefði því brotið gegn skyldum sínum samkvæmt téðum rammasamningi ásamt 

reglum um opinber innkaup og væri af þeim sökum skaðabótaskylt gagnvart kærendum.   

  Af ofangreindum úrskurðum má ráða að fyrirtæki geti leitað til kærunefndar útboðsmála 

ef kaupandi gerir verulegar breytingar á samningi á gildistíma hans. Þá geta þau annars vegar 

krafist óvirkni ef talið er að breyting kaupanda hafi leitt til þess að gerður var nýr samningur án 

undanfarandi lögmæts innkaupaferils þannig að heimildir til að lýsa samninginn óvirkan geti 

átt við. Hins vegar geta fyrirtæki krafist þess að nefndin láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu en 

skaðabótaúrræðið nær einnig yfir ákvarðanir sem teknar eru eftir að formlegu útboðsferli lýkur, 

sbr. dóm Evrópudómstólsins í máli C-26/03 (Stadt Halle).75  

4.1.1.7 Tilfelli þar sem öllum tilboðum er hafnað 

Í útboðsgögnum er gjarnan að finna fyrirvara um heimild kaupanda til þess að hafna öllum 

tilboðum. Af dómaframkvæmd verður á hinn bóginn ráðið að kaupendum við opinber innkaup 

er óheimilt að hafna öllum tilboðum sem berast í útboði nema fyrir því liggi málefnalegar og 

rökstuddar ástæður sem styðjast við útboðsgögn eftir því sem unnt er, en þá geta einnig komið 

til greina sjónarmið um brostnar forsendur. Engu máli skiptir hvort kaupandi hafi með 

almennum hætti áskilið sér rétt til að hafna öllum tilboðum í útboðsgögnum.   

  Í Hrd. 182/2005 (Héðinsfjarðargöng I) vísaði Hæstiréttur til þess að ekki hefði verið 

sýnt fram á að þær forsendur, sem útboðið hvíldi á, hefðu brostið eftir að það hófst og áður en 

ákveðið var að hafna öllum tilboðum, sem bárust í verkið, eða að þær ástæður, sem höfnun allra 

tilboða í verkið byggðist á, hefðu mátt vera bjóðendum ljósar þegar þeir buðu í verkið. Þá var 

talið að ákvörðun kaupanda um að hafna öllum tilboðum yrði að styðjast við málefnalegar og 

rökstuddar ástæður, og að almennur áskilnaður kaupanda um að hafna mætti öllum tilboðum 

                                                           
75 Mál C-26/03 Stadt Halle and RPL Lochau [2005] ECR I-00001, mgr. 41.  



27 

 

hefði ekki veitt honum rýmri heimild til að hafna öllum tilboðum. Hæstiréttur féllst einnig á 

það með héraðsdómara að ákvæði 26. gr. þágildandi laga um opinber innkaup nr. 94/2001, um 

forsendur fyrir vali tilboðs, gætu komið til álita sem tilefni til að hafna öllum tilboðum, sem 

þegar hafa verið opnuð að teknu tilliti til almennra reglna fjármunaréttarins um brostnar 

forsendur. Var því fallist á að óheimilt hefði verið að hafna öllum tilboðum í verkið á grundvelli 

þeirra atriða, sem vísað hafði verið til í bréfi kaupanda til bjóðenda.  

  Það er matsatriði hverju sinni hvað telst málefnalegt en sú staðreynd að öll tilboð eru 

verulega yfir kostnaðaráætlun kaupanda getur eftir atvikum fullnægt þeim áskilnaði.   

  Í ákvörðun kærunefndar útboðsmála 2. maí 2005 í máli nr. 14/2005 (Viðhald fasteigna 

gegn Ríkiskaupum) kærði fyrirtækið Viðhald fasteigna ákvörðun Ríkiskaupa að hafna öllum 

tilboðum í útboð um viðbyggingu o.fl. við Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað og jafnframt þá 

ákvörðun að efna til samningskaupa. Í ákvörðun nefndarinnar kom fram að kostnaðaráætlun 

fyrir verkið hefði numið 180.000.000 kr. Lægsta tilboðið hljóðaði upp á 247.656.021 kr. og því 

rúmlega 38% yfir kostnaðaráætlun. Kærunefndin taldi útilokað að skylda opinbera aðila til þess 

að gera samninga sem þeir gætu alls ekki staðið við fjárhagslega. Af þeim sökum var kröfum 

fyrirtækisins hafnað.  

  Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 12. nóvember 2008 í máli nr. 10/2008 

(Fornleifastofnun Íslands gegn Framkvæmdasýslu ríkisins I) kærði Fornleifastofnun Íslands 

ákvörðun Framkvæmdasýslu ríkisins um val á tilboði í útboði um fornleifarannsóknir á 

Alþingisreit. Fornleifastofnun Íslands krafðist þess m.a. að nefndin gæfi álit sitt á 

skaðabótaskyldu. Í úrskurði nefndarinnar kom fram að það væru engar forsendur til að taka 

tilboði sem væri langt yfir kostnaðaráætlun og að almennt væri rétt að hafna tilboðum við þær 

aðstæður. Þá var vikið að því að kostnaðaráætlun Framkvæmdasýslu ríkisins gerði ráð fyrir 

kostnaði upp á 151.345.470 kr. Tilboð Fornleifastofu Íslands var 225.325.500 kr. og því 48,9% 

hærra en kostnaðaráætlunin gerði ráð fyrir. Þar sem tilboð stofnunarinnar var svo langt yfir 

kostnaðaráætlun var talið að hún hefði ekki átt raunhæfa möguleika á að vera valin.  

 Í ákvörðun kærunefndar útboðsmála 16. mars 2018 í máli nr. 2/2018 (Munck Íslandi 

gegn Ríkiskaupum o.fl.) kærði fyrirtækið Munck útboð Ríkiskaupa og krafðist þess m.a. að felld 

yrði úr gildi ákvörðun um höfnun tilboðs fyrirtækisins og að kærunefnd gæfi álit sitt á 

skaðabótaskyldu. Í útboðsgögnum kom fram að kaupandi áskildi sér rétt til að hafna öllum 

tilboðum ef málefnalegar ástæður gæfu tilefni til. Í grein 0.1.7 var auk þess að finna eftirfarandi 

áskilnað: „Kaupandi áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum sem eru yfir kostnaðaráætlun 

eða fjárheimildum kaupanda.“ Í grein 0.0.10 kom fram að sá bjóðandi sem byði lægsta gilda 

heildartilboðsverð hlyti verkið. Við opnun tilboða kom í ljós að Munck átti lægsta tilboðið sem 
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var að fjárhæð 3.779.298.453 kr. Á opnunarfundi kom fram að kostnaðaráætlun vegna verksins 

næmi 3.487.412.548 kr. og tilboð fyrirtækisins næmi 108,4% af kostnaðaráætlun, en önnur hafi 

verið 110% og 136% miðað við kostnaðaráætlun. Í kjölfarið var þátttakendum tilkynnt um 

ákvörðun kaupanda að hafna öllum tilboðum með vísan til þess að þau hefðu öll verið umfram 

kostnaðaráætlun. Kærunefndin taldi að kaupanda væri óheimilt að hafna öllum tilboðum sem 

berast í útboði nema fyrir því liggi málefnalegar og rökstuddar ástæður sem styðjast við 

útboðsgögn eftir því sem unnt er. Hins vegar var talið að bjóðendur hefðu mátt gera sér grein 

fyrir því að kaupandinn legði sérstaka áherslu á að tilboð væru í samræmi við kostnaðaráætlun 

með skýrum fjárhagslegum áskilnaði í útboðsgögnum. Þá var litið til þess að reglur um fjármál 

opinberra aðila kunna að binda hendur kaupanda á þann hátt að honum sé óheimilt að taka 

tilboði sem er yfir kostnaðaráætlun. Að því virtu var talið að kaupandi bæri sönnunarbyrðina 

fyrir því að kostnaðaráætlunin hefði verið raunhæf og að tekið hefði verið sanngjarnt tillit til 

fyrirsjáanlegra vikmarka. Kostnaðaráætlunin var unninn af utanaðkomandi sérfræðingum og 

talin raunhæf af nefndinni. Þannig var tilboð fyrirtækisins tæpum 292 milljónum kr. umfram 

kostnaðaráætlun en sú fjárhæð var talin veruleg. Var það niðurstaða nefndarinnar að kaupanda 

hefði verið heimilt við þessar aðstæður að hafna öllum tilboðum með vísan til þess áskilnaðar í 

útboðsgögnum sem áður ræðir.   

  Í dómi Hæstaréttar 15. september 2016 í máli nr. 758/2015 (Hálsafell) var deilt um 

lokað útboð þar sem fimm fyrirtækjum auk Hálsafells var gefinn kostur á að bjóða í jarðvinnu 

fyrir bílakjallara o.fl. Hálsafell var lægstbjóðandi í verkið en tilboð fyrirtækisins var 4,7% 

umfram kostnaðaráætlun. Kaupandi hafnaði öllum tilboðum, m.a. með vísan til þess að þau 

hefðu öll verið umfram kostnaðaráætlun en í útboðsgögnum kom fram að kaupandi skyldi 

annað hvort taka lægsta tilboði eða hafna þeim öllum. Í kjölfarið höfðaði Hálsafell mál og 

krafðist þess að réttur fyrirtækisins til skaðabóta yrði viðurkenndur vegna hagnaðarmissis. Í 

dómi héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, kom fram að réttur kaupanda til að hafna öllum 

tilboðum væri háður því skilyrði að málefnalegar og rökstuddar ástæður lægju að baki slíkri 

ákvörðun, með hliðsjón af ákvæðum laga nr. 65/1993 um framkvæmd útboða, skilmálum 

útboðsins og Hrd. 182/2005 (Héðinsfjarðargöng I). Við mat á því hvort ákvörðunin gæti talist 

málefnaleg yrði að hafa í huga að um lokað útboð var að ræða en í því fælist yfirlýsing af hálfu 

kaupanda að hann teldi fyrirfram alla tilboðsgjafa almennt hæfa til að sinna verkinu. Þá var 

hvergi vikið að því í útboðsgögnum að það væri forsenda fyrir samningi að tilboð væri undir 

kostnaðaráætlun verkkaupa, þar sem þó væri að finna sérstakan kafla með forsendum og 

fyrirvörum. Auk þess var talið að mismunurinn á fjárhæð tilboðs Hálsafells og kostnaðaráætlun 

væri ekki það mikill að almennar reglur fjármunaréttarins um brostnar forsendur ættu við. Í því 
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ljósi var talið að samið hefði verið við fyrirtækið, ef hin ólögmæta ákvörðun hefði ekki verið 

tekin og þar með nægjanlega sýnt fram á að fyrirtækið hefði orðið fyrir tjóni sem nam þeim 

hagnaði sem fyrirtækið varð af og jafnframt að orsakatengsl væru milli tjónsins og hinnar 

ólögmætu ákvörðunar. Var því fallist á viðurkenningarkröfu fyrirtækisins.  

  Af framangreindum dómum, ákvörðunum og úrskurðum má ráða að það getur verið 

málefnalegt að hafna öllum tilboðum þegar þau eru verulega yfir kostnaðaráætlun kaupanda. 

Kostnaðaráætlun er áætlað innkaupaverð kaupanda en þá er ávallt hætta á því að raunkostnaðar 

framkvæmda sé vanmetinn. Ef öll tilboð sem berast eru yfir kostnaðaráætlun kaupanda má 

jafnvel gera ráð fyrir því að hún sé óraunhæf. Það er því nauðsynlegt að meta það hverju sinni 

hvort að kostnaðaráætlun kaupanda sé raunhæf með tilliti til fyrirsjáanlegra vikmarka. Það 

virðist einnig vera matsatriði hvort að tilboð sé verulega umfram raunhæfa kostnaðaráætlun 

kaupanda en í ofangreindri framkvæmd dómstóla og kærunefndar útboðsmála hefur verið 

miðað við að ekki væri málefnalegt að hafna tilboði sem var aðeins 4,7% yfir kostnaðaráætlun. 

Til samanburðar var talið heimilt að hafna tilboði sem var 8,4% yfir kostnaðaráætlun.  

4.1.2 Þarf brot gegn lögunum að vera alvarlegt? 

Í c-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/665/EBE segir: „Aðildarríkjunum ber að sjá til þess að 

ráðstafanir þær sem gerðar eru og varða meðferð kæru, eins og um getur í 1. gr., veiti heimild 

til að dæma þeim skaðabætur sem orðið hafa fyrir tjóni vegna misferlis.“ Ljóst er að orðalag 

þessarar greinar er ekki ótvírætt um það hvort skaðabótaúrræðið gildir um hvers kyns brot gegn 

tilskipuninni eða hvort önnur skilyrði eiga við. Af þeim sökum ríkir nokkurs konar óvissuástand 

um þessar mundir í Evrópurétti um skilyrði skaðabóta samkvæmt c-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 

89/665/EBE. Á undanförnum árum hafa tveir dómar Evrópudómstólsins vikið að skilyrðum 

skaðabóta samkvæmt tilskipuninni með beinum hætti en þeim hefur ekki tekist að draga úr 

óvissu í þessum efnum. Í dómi Evrópudómstólsins í máli C-314/09 (Strabag) var því slegið 

föstu að ólögmætt væri að útfæra landslög á þann veg að gera skaðabótaskyldu vegna brota á 

sviði opinberra innkaupa, háða skilyrðum um að kaupandi hafi sýnt af sér sök.76 Steen Treumer 

telur að gagnályktun frá því leiðir til þeirrar niðurstöðu að það væri einnig ólögmætt að 

takmarka skaðabótaskyldu við nægilega alvarleg brot.77 Í dómi Evrópudómstólsins í máli 

C-568/08 (Spijker) sem féll nokkrum mánuðum síðar, var hins vegar lagt til grundvallar 

                                                           
76 Mál C-314/09 Strabag and others [2010] ECR I-08769, mgr. 47.  
77 Steen Treumer, „Basis and Conditions for a Damages Claim for Breach of the EU Public Procurement Rules“ í 

Duncan Fairgrieve og François Lichère (ritstj.), Public Procurement Law: Damages as an Effective Remedy (Hart 

Publishing 2011) 160. Sjá einnig Steen Treumer, „Enforcement of the EU Public Procurement Rules: The State of 

Law and Current Issues“ í Steen Treumer & François Lichère (ritstj.), Enforcement of the EU Public Procurement 

Rules (DJØF Publishing Copenhagen 2011) 38-39.  
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meginregluna um skaðabótaábyrgð aðildarríkis vegna tjóns sem einstaklingur hefur hlotið 

vegna brota gegn EES-reglum sem ríkið ber ábyrgð á.78 Þar kom fram að skaðabótaskylda 

vegna opinberra innkaupa gæti myndast að þremur skilyrðum uppfylltum. Í fyrsta lagi þarf 

brotið að vera gegn EES-reglum sem mæla fyrir um réttindi til handa einstaklingum. Í öðru lagi 

að brotið sé nægilega alvarlegt79 og í þriðja lagi að það séu bein orsakatengsl á milli brotsins 

og tjónsins. Dómstóllinn neitaði þó að tjá sig frekar um skilyrði skaðabótaskyldu á sviði 

opinberra innkaupa með eftirfarandi rökstuðningi:  

As matters stand at present, the case-law of the Court of Justice has not yet set out, as 

regards review of the award of public contracts, more detailed criteria on the basis of 

which damage must be determined and estimated. … In the absence of any provisions of 

EU law in that area, it is for the internal legal order of each Member State, once those 

conditions have been complied with, to determine the criteria on the basis of which the 

damage arising from an infringement of EU law on the award of public contracts must be 

determined and estimated, provided the principles of equivalence and effectiveness are 

complied with.   

Framangreindir dómar virðast ganga í sitthvora áttina um það hvort brot kaupanda þarf að ná 

tilteknu alvarleikastigi. Fræðimenn hafa heldur ekki verið á einu máli um það.80 

Evrópudómstóllinn hefur hingað til ekki skorið úr um þessa deilu en rökstuðningur dómsins í 

máli C-568/08 (Spijker) gefur til kynna að aðildarríkjunum er eftirlátið tiltekið svigrúm til að 

innleiða reglur um umfang skaðabóta vegna brota á reglum um opinber innkaup og að móta 

þurfi skýrari reglur um þessi efni í dómaframkvæmd.  

4.1.2.1 Fosen-Linjen 

Þann 31. október árið 2017 veitti EFTA-dómstóllinn ráðgefandi álit um spurningar frá 

Áfrýjunardómstól Frostating í Noregi (n. Frostating lagmannsrett) („áfrýjunardómstóllinn“) í 

máli E-16/16 Fosen-Linjen AS („Fosen-Linjen“) gegn AtB AS („AtB“) varðandi túlkun á 

tilskipun 89/665/EBE. Málavextir voru á þá leið að fyrirtækið Fosen-Linjen tók þátt í útboði 

um rekstur ferjuleiðar. AtB kom fram sem kaupandi vegna útboðsins. Samkvæmt 

útboðsgögnum skyldu tilboðin vera metin á grundvelli verðs, sem hafði vægið 50%, 

                                                           
78 Mál C-568/08 Combinatie Spijker and others [2010] ECR I-12655, mgr. 86-90. Sjá einnig Hanna Schebesta, 

Damages in EU Public Procurement Law (Springer 2016) 54-55. 
79 Í sameinuðu málum Evrópudómstólsins, C-46/93 og C-48/93 Brasserie du Pêcheur [1996] ECR I-01029, kom 

fram að við mat á því hvort um nægilega alvarlegt brot er að ræða, skiptir höfuðmáli hvort samningsaðilinn hafi 

með bersýnilegum og alvarlegum hætti litið fram hjá þeim takmörkunum sem voru á svigrúmi ríkisins til mats við 

ákvarðanatöku. Þá kemur m.a. til skoðunar hversu skýrt og nákvæmt það ákvæði er sem farið er gegn, hversu 

mikið mat ákvæðið eftirlætur stjórnvöldum og hvort um er að ræða vísvitandi brot á samningsskuldbindingum sem 

leiddi til tjóns og hvort lögvilla var afsakanleg.  
80 Albert Sanchez-Graells, „You Can’t Be Serious: Critical Reflections on the Liability Threshold for Damages 

Claims for Breach of EU Public Procurement Law After the EFTA Court’s Fosen-Linjen Opinion“ (2018) 1 Nordic 

Journal of European Law 1, 3-5. Sjá einnig Hanna Schebesta (n. 78) 61-72.  
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umhverfisvernd og gæða, en hvor forsenda fyrir sig skyldi gilda 25%. Valforsendan sem 

varðaði umhverfisvernd byggðist einkum á væntanlegri olíunotkun fyrir ferjuleiðina. 

Samkvæmt útboðsgögnum var þátttakendum ekki gert skylt að sýna fram á hvernig olíunotkun 

var reiknuð eða tilgreina þær forsendur sem lágu þar að baki. Fyrirtækin sem tóku þátt í 

útboðinu gerðu athugasemdir við þessa valforsendu og hvernig AtB hygðist sannreyna gildi 

þeirra upplýsinga. Þrátt fyrir það var ekki brugðist við þeim athugasemdum. Þegar uppi var 

staðið lenti Fosen-Linjen í öðru sæti í útboðinu með 9.06 stig á eftir Norled AS („Norled“) sem 

hlaut 9.39 stig. Fosen-Linjen var lægstbjóðandi, hlaut jafn mörg stig fyrir gæði og Norled en 

hið síðarnefnda fyrirtæki var fremst í flokki þegar það kom að umhverfisvernd. Fosen-Linjen 

kvartaði yfir stigagjöfinni. Í kjölfarið var hún endurmetin en þá lækkaði stigafjöldi Norled niður 

í 9.16 stig. Forsen-Linjen stóð hins vegar í stað og fékk aftur 9.06 stig.   

  Fosen-Linjen bar lögmæti útboðsins í kjölfarið undir héraðsdómstól Sør-Trøndelag (n. 

Sør-Trøndelag tingrett) („héraðsdómstóllinn“) og krafðist þess að komið yrði í veg fyrir 

undirritun samnings milli AtB og Norled með bráðabirgðagerð, þar sem framkvæmd útboðsins 

hefði ekki verið í samræmi við lög. Bæði héraðsdómstóllinn og svo áfrýjunardómstóllinn féllust 

á þessa kröfu. Að fenginni niðurstöðu áfrýjunardómstólsins ákvað AtB að afturkalla útboðið og 

gaf þá skýringu að mistök hefðu átt sér stað við mat og sannprófun á tilboðinu sem Norled lagði 

fram. AtB gerði í kjölfarið samning við Norled um rekstur umræddrar ferjuleiðar fyrir styttra 

tímabil en auglýst hafði verið í útboðinu. Eftir undirritun þess samnings höfðaði Fosen-Linjen 

mál gegn AtB og krafðist aðallega efndabóta en vangildisbóta til vara. Héraðsdómstólinn leit 

svo á að brot AtB við mat á tilboðunum væru hvorki alvarleg né greinileg og hafnaði kröfum 

Fosen-Linjen með vísan til dóms Hæstaréttar Noregs í máli Rt-2001-1062 (Nucleus). Í 

tilvísuðum dómi var farið ítarlega yfir skilyrði skaðabótaskyldu og réttarþróun á 

Norðurlöndunum á sviði opinberra innkaupa. Þá var m.a. vikið að því hvernig EES-

samningurinn láti landsrétti það eftir að móta reglur um umfang skaðabóta vegna brota á 

útboðsreglum. Dómurinn var stefnumarkandi í norskri dómaframkvæmd og mótaði ákveðin 

viðmið við mat á skaðabótaábyrgð vegna tjóns sem rekja má til hagnaðarmissis. Fólu þau 

viðmið í sér tiltekið svigrúm til þess að meta tilboð og túlka reglur útboðsins, án þess að leiða 

til skaðabótaskyldu. Talið var að fyrirtæki gætu krafist skaðabóta vegna hagnaðarmissis fyrir 

alvarleg brot gegn reglum um opinber innkaup að almennum skilyrðum uppfylltum. Í dóminum 

kom fram að það ræðst af atvikum hverju sinni hvort að brot sé alvarlegt, en við mat á alvarleika 

ber m.a. að taka tillit til eðli þess og þeirra hagsmuna sem eru í húfi.  

  Fossen-Linjen áfrýjaði héraðsdóminum til áfrýjunardómstólsins og byggði m.a. á því að 

brot gegn innkaupalögunum af hálfu kaupanda skapaði skaðabótaábyrgð vegna tjóns sem rekja 
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mætti til hagnaðarmissis, að öðrum skilyrðum uppfylltum. Fosen-Linjen hélt því fram að 

áskilnaðurinn um alvarleg brot í skaðabótamálum bryti gegn tilskipuninni og markmiðs hennar 

um fljótvirk og skilvirk réttarúrræði, sbr. dóm Evrópudómstólsins í mál C-314/09 (Strabag). 

Áfrýjunardómstóllinn tók þá ákvörðun um að leggja sex spurningar fyrir EFTA-dómstólinn 

með tilliti til þess að málið varðaði túlkun á afleiddri löggjöf frá Evrópusambandinu. Fyrstu 

tvær spurningarnar vörðuðu skilyrði skaðabóta þegar um brot á EES-reglum af hálfu kaupanda 

væri að ræða.81 Dómstóllinn tók fram að tilskipun 89/665/EBE væri nátengd tilskipun 

2004/18/EB sem var ætlað að vernda hagsmuni fyrirtækja. Hinni fyrrnefndu tilskipun væri á 

hinn bóginn ætlað að veita fullnægjandi réttarúrræði sem tryggðu það að viðeigandi EES 

ákvæðum væri fylgt við gerð opinberra samninga. Að þessu virtu komst dómstóllinn að þeirri 

niðurstöðu að fyrirtæki sem hefðu ekki hlotið samning gætu leitað réttar síns fyrir dómstólum 

þegar um mögulegt brot á EES-reglum um opinber innkaup væri að ræða, jafnvel við aðstæður 

þar sem önnur úrræði sem kveðið er á um í tilskipuninni um úrræði væru útilokaðar. Þá var 

áréttað að til þess að skaðabótaábyrgð gæti talist raunhæfur valkostur, samanborið við önnur 

úrræði samkvæmt tilskipun 89/665/EBE, gæti skaðabótaábyrgð ekki verið háð sök kaupanda í 

ríkari mæli en önnur úrræði sem kveðið væri á um í tilskipuninni. Skaðabótum væri einkum 

ætlað að stuðla að þríþættu markmiði að mati dómstólsins, þ.e. að bæta tjón aðila, viðhalda 

trausti á skilvirkni þeirra reglna sem við ættu, og loks að hafa varnaðaráhrif. Þannig var talið 

að skertur réttur fyrirtækis til þess að krefjast skaðabóta gæti m.a. skapað hættu á því að 

kaupendur fylgdu ekki viðeigandi skilyrðum EES-reglna við framkvæmd útboða. Af þeim 

sökum taldi dómstóllinn að það myndi grafa undan markmiði tilskipunar 89/665/EBE um 

skilvirk réttarúrræði ef það væri gert að skilyrði að brot kaupenda þyrftu að vera af ákveðinni 

tegund eða umfangi svo hafa mætti uppi skaðabótakröfu. Slík skilyrði gætu þannig leitt til 

bótaábyrgðar í einu EES-ríki en ekki öðru, sem væri í andstöðu við markmið tilskipunar 

2004/18/EB, þ.e. að tryggja virka samkeppni og frjálsa vöruflutninga. Þar af leiðandi skipti 

hvorki saknæmi né alvarleiki brots máli við mat á því hvort hægt væri að krefjast skaðabóta 

vegna brots á EES-reglum um opinbera samninga, hvort sem um væri að ræða efnisvillu eða 

frávik frá réttlætanlegum ráðstöfunum. Dómstóllinn taldi þannig að einfalt brot á reglum um 

opinber innkaup nægði í sjálfu sér til þess að skapa kaupanda skaðabótaskyldu gagnvart þeim 

aðila sem yrði fyrir tjóni, sbr. grein c-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar, að öðrum skilyrðum 

uppfylltum.82  

  Úrlausn EFTA-dómstólsins var að mestu virt að vettugi í dómi áfrýjunardómstólsins, 

                                                           
81 Umfjöllunin mun einskorðast við fyrstu tvær spurningarnar sem varða einkum skaðabótaskyldu kaupanda. 
82 Mál E-16/16 Fosen-Linjen AS and AtB AS [2017] OJ C 186, mgr. 82. 
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sem kveðinn var upp 2. mars árið 2018, í máli nr. LF-2015-187242. Þess í stað lagði 

áfrýjunardómstóllinn til grundvallar fordæmi Hæstaréttar Noregs í máli Rt-2001-1062 

(Nucleus) við mat á bótaábyrgð, með vísan til þess að dómaframkvæmd Hæstaréttar Noregs 

væri í fullu samræmi við dómaframkvæmd Evrópudómstólsins. Áfrýjunardómstóllinn féllst því 

ekki á það að einfalt brot gegn reglum um opinber innkaup nægði til þess að varða 

skaðabótaskyldu vegna hagnaðarmissis. Áfrýjunardómstóllinn tók fram að engin orsakatengsl 

gætu verið til staðar milli kröfu Fosen-Linjen um efndabætur og brots AtB, með vísan til þess 

að útboðið braut gegn EES-reglum á sviði opinberra innkaupa. Af þeim sökum hefði verið 

ólögmætt að semja við Fosen-Linjen og efna samninginn. Að mati áfrýjunardómstólsins var 

hins vegar sýnt fram á skýr orsakatengsl milli kröfu Fosen-Linjen um vangildisbætur og brots 

AtB, enda hefði Fosen-Linjen aldrei tekið þátt í útboðinu ef fyrirtækið hefði vitað að 

framkvæmd þess væri ekki í samræmi við EES-reglur. AtB var því gert að greiða Fosen-Linjen 

vangildisbætur að fjárhæð 1.500.000 NOK. Dómi áfrýjunardómstólsins var í kjölfarið áfrýjað 

til Hæstaréttar Noregs sem óskaði eftir öðru áliti EFTA-dómstólsins til þess að fá úr því skorið 

hvort að einfalt brot gegn reglum um opinber innkaup nægir til til þess að skapa kaupanda 

skaðabótaskyldu, að öðrum skilyrðum uppfylltum. Dómsmálinu er því frestað um ótilgreindan 

tíma á meðan beðið er eftir seinna áliti EFTA-dómstólsins.   

  Samkvæmt ofangreindu er ljóst að EFTA-dómstóllinn telur að réttarframkvæmd í 

Noregi sé ekki í samræmi við tilgang og markmið tilskipunar 89/665/EBE en dómstóllinn hefur 

aldrei áður fjallað með jafn afdráttarlausum hætti um skilyrði skaðabóta samkvæmt tilskipun 

89/665/EBE. Dómurinn er athyglisverður fyrir þær sakir enda virðist EFTA-dómstóllinn gera 

tilraun til þess að binda endi á framangreinda réttaróvissu í Evrópurétti á sviði opinberra 

innkaupa, með því að byggja niðurstöðu sína að verulegu leyti á fordæmi Evrópudómstólsins í 

C-314/09 (Strabag). Þannig má velta því fyrir sér hvaða áhrif álitið gæti haft til lengri tíma á 

réttarframkvæmd aðildarríkjanna við mat á skaðabótaskyldu kaupenda við opinber innkaup, 

verði því ekki snúið við með seinna áliti dómstólsins. Þykir því rétt að gera stuttlega grein fyrir 

EFTA-dómstólnum og mögulegu fordæmisgildi álitsins hér á landi. 

4.1.2.2 Almennt um EFTA-dómstólinn  

Með lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið, var m.a. fullgiltur samningur EFTA-

ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls. Kveðið var á um stofnun EFTA-dómstólsins 

í 27. gr. samningsins og var honum jafnframt veitt heimild til þess að gefa dómstólum 

aðildarríkjanna ráðgefandi álit varðandi túlkun á EES-samningnum, sbr. 34. gr. samningsins. 

Ákvæðið sækir fyrirmynd sína í 267. gr. stofnsáttmála Evrópusambandsins, þar sem mælt er 

fyrir um heimild Evrópudómstólsins til þess að kveða upp forúrskurði um túlkun 
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Evrópusambandréttar. Sameiginlegur tilgangur greinanna tveggja er að tryggja samræmda 

beitingu og túlkun sambandsréttar með einsleitnismarkmiðið að leiðarljósi.83 Samkvæmt 1. 

mgr. 1. gr. laga nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins, er EES-samningurinn í þessum 

skilningi meginmál samningsins og öll sú löggjöf sem af honum leiðir, bókanir og viðaukar.84 

Hæstiréttur hefur í dómaframkvæmd sinni fjallað um hvaða áhrif ráðgefandi álit EFTA-

dómstólsins hefur við úrlausn á réttarágreiningu við túlkun á ákvæði EES-samningsins.  

  Í Hrd. 169/1998 (Fagtún) voru boðnar út framkvæmdir við byggingu Borgarholtsskóla. 

Lægstbjóðandi í verkið var fyrirtækið Byrgi en tilboð fyrirtækisins gerði ráð fyrir því að keyptar 

yrðu þakeiningar frá norskum framleiðanda í gegnum Fagtún. Tilboðinu var þó hafnað þar sem 

fram kom í verksamningi byggingarnefndar Borgarholtsskóla, sem kynntur var bjóðendum, að 

miðað skyldi við það að þakeiningarnar yrðu smíðaðar hérlendis. Fagtún höfðaði í kjölfarið 

skaðabótamál og krafðist bóta vegna hagnaðarmissis. Hæstiréttur óskaði eftir ráðgefandi áliti 

EFTA-dómstólsins sem komst að þeirri niðurstöðu að skilyrðið hefði brotið í bága við ákvæði 

EES-samningsins. Um áhrif álitsins segir Hæstiréttur í dómi sínum: 

Álit EFTA-dómstólsins eru ekki bindandi að íslenskum rétti, sbr. 1. gr. laga nr. 21/1994, 

en heimildir íslenskra dómstóla til að leita slíks álits eru til þess veittar að stuðla að 

samkvæmni og einsleitni í skýringum á ákvæðum EES-samningsins og þar með á 

samræmdri framkvæmd samningsins á öllu hinu Evrópska efnahagssvæði, en það er eitt 

af markmiðum samningsins … . Hafa Íslendingar skuldbundið sig til að gera allar 

viðeigandi ráðstafanir til að stuðla að þessum markmiðum, sbr. 3. gr. EES-samningsins. 

Af þessu leiðir að íslenskir dómstólar eiga að hafa hliðsjón af ráðgefandi áliti EFTA-

dómstólsins við skýringar á efni ákvæða EES-samningsins.  

Í ofangreindum dómi tekur Hæstiréttur skýrlega fram að Ísland hefur skuldbundið sig til að gera 

viðeigandi ráðstafanir til að stuðla að framangreindu markmiði um einsleitni í skýringum á 

ákvæðum EES-samningsins. Álit EFTA-dómstólsins fela í sér túlkun á ákvæðum EES-

samningsins og þess vegna ættu dómstólar aðildarríkjanna að hafa hliðsjón af þeim, nema í 

réttlætanlegum undantekningartilfellum.85 EFTA-dómstóllinn telur sig jafnframt bundinn af 

fyrri niðurstöðum sínum og vísar ítrekað til sinna fyrri fordæma sinna við úrlausn síðari mála, 

líkt og Evrópudómstóllinn en hlutverk þeirra eru um margt sambærileg. Þar sem EFTA-

dómstóllinn mun almennt fylgja fordæmum sínum, hlýtur sú skylda að liggja hjá dómstólum 

EFTA-ríkjanna að gera slíkt hið sama.86 Af þessu má draga þá ályktun að íslenskum dómstólum 

                                                           
83 Margrét Einarsdóttir, „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins - Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“ (2012) 2 Tímarit 

lögfræðinga 135, 136. 
84 Alþt. 1993 - 94, A-deild, þskj. 104–101. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta.  
85 Skúli Magnússon, „Fordæmi Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins: nokkur orð um dóm Hæstaréttar 25. október 

2001“ (2002) 2 Úlfljótur - tímarit laganema 191, 203. 
86 sama heimild, 203-204.  
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ber að hafa framangreint álit í máli Fosen-Linjen til hliðsjónar, en þá vakna ýmsar spurningar 

um fordæmisgildi álitsins. 

4.1.2.3 Fordæmisgildi Fosen-Linjen 

Álit EFTA-dómstólsins í máli Fosen-Linjen er vissulega athyglisvert fyrir margra hluta sakir. Í 

álitinu er talið að einfalt brot á reglum um opinber innkaup nægi til þess að baka kaupanda 

skaðabótaskyldu, að öðrum skilyrðum uppfylltum. Hvorki lögskýringargögn með OIL né 

úrlausnir íslenskra dómstóla benda til þess að skaðabótaskylda kaupanda sé takmörkuð við brot 

sem ná tilteknu alvarleikastigi en EFTA-dómstóllinn telur að slíkur áskilnaður sé til þess fallinn 

að grafa undan markmiði tilskipunar 89/665/EBE. Álit dómstólsins virðist því vera í nokkru 

samræmi við íslenska dómaframkvæmd.  

  EFTA-dómstóllinn virðist leggja höfuðáherslu á markmið tilskipunarinnar sem er að 

tryggja fljótvirk og skilvirk réttarúrræði á sviði opinberra innkaupa fyrir fyrirtæki sem brotið er 

gegn. Dómstóllinn virðist einnig beita lögskýringaraðferð sem kallast markmiðsskýring. Með 

aðferðinni er leitast við að túlka lagaákvæði þannig að það nái því markmiði sem það stefnir 

að.87 Það er þó nauðsynlegt að taka afstöðu til þess hvert vægi þess skuli vera við túlkun 

ákvæðisins þegar dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og önnur lögskýringarsjónarmið hníga 

í aðra átt. Aðildarríkjunum var til að mynda veitt verulegt svigrúm til þess að innleiða 

skaðabótaúrræðið sem hafði það í för með sér að skilyrði skaðabóta voru eftir atvikum 

mismunandi í hverju þeirra fyrir sig.88 Í dómi Evrópudómstólsins í máli C‑570/08 (Symvoulio) 

var jafnframt vikið að því að það væri ekki markmið tilskipunar 89/665/EBE að samræma 

viðeigandi landslög um opinber innkaup.89 Þannig hefur þetta réttarsvið einkum mótast af 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og réttarframkvæmd aðildarríkjanna sem skýrir vel 

afstöðu norskra dómstóla til álitsins. Það má álykta að markmið dómstólsins var að móta ný 

viðmið á þessu sviði til þess að stuðla að samræmdri beitingu laga um opinber innkaup í 

aðildarríkjunum. Af lestri álitsins er þó ekki ljóst hvort að dómstóllinn er að fjalla um 

efndabætur, vangildisbætur eða hvort tveggja. Finn Arnesen og Halvard Fredriksen telja, 

samhengisins vegna, að dómstóllinn sé að fjalla um skilyrði efndabóta.90 Verður það að teljast 

rökrétt ályktun. Gerðar eru mismunandi kröfur til fyrirtækja eftir því hvort krafist er efndabóta 

eða vangildisbóta úr hendi kaupanda en auk þess eru markmiðin ólík. Var því fullt tilefni til 

                                                           
87 Róbert R. Spanó, „Markmiðsskýring“ (2007) 3 Úlfljótur – tímarit laganema 621, 627. 
88 Roberto Caranta, „Many Different Paths, but Are They All Leading to Effectiveness?“ í Steen Treumer og 

François Lichère (ritstj.), Enforcement of the EU Public Procurement Rules (DJØF Publishing 2011) 70. 
89 Mál C‑570/08 Symvoulio Apochetefseon Lefkosias [2010] ECR- I-10131, mgr. 37.  
90 Finn Arnesen og Halvard Haukeland Fredriksen, „Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene – etter 

EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen“ (2017) 3 Tidsskrift for forretningsjus, 169, 170.  
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þess að fjalla með nánari hætti um skilyrði skaðabótaábyrgðar kaupanda. Niðurstaða EFTA-

dómstólsins er með öðrum orðum ekki rökstudd með fullnægjandi hætti en af þeim sökum var 

álitið harðlega gagnrýnt meðal fræðimanna.91 Fordæmisgildi álitsins virðist því vera takmarkað 

vegna þessara annmarka og á meðan beðið er eftir seinna áliti EFTA-dómstólsins um skilyrði 

efndabóta, en þar gefst dómstólnum tækifæri til þess að skýra mál sitt. Samkvæmt framansögðu 

ber íslenskum dómstólum þó að hafa álitið til hliðsjónar við túlkun á reglum tilskipunar 

89/665/EBE en álitið gefur til kynna að það sé ekki þörf á breytingum hér á landi.  

4.1.3 Orsakatengsl og sennileg afleiðing 

Almennt skilyrði skaðabótaábyrgðar er að orsakatengsl séu á milli háttsemi og þess tjóns sem 

bóta er krafist fyrir, hvort sem ábyrgð er reist á reglum um hlutlæga ábyrgð eða sakarreglunni. 

Krafan um orsakatengsl felst ekki aðeins í því að tiltekin háttsemi hafi leitt til tjóns, heldur er 

auk þess gerð sú krafa að orsakatengsl þurfi að vera milli háttseminnar og alls þess tjóns sem 

tjónþoli verður fyrir.92 Í fræðilegri umfjöllun um skaðabótarétt er gjarnan fjallað um hugtökin 

orsakatengsl og sennilega afleiðingu í sömu andrá. Hér á landi er til að mynda almennt talið að 

reglurnar um sennilega afleiðingu séu sérstök viðbót við skilyrðið um orsakatengsl.93 Reglurnar 

um sennilega afleiðingu í skaðabótarétti fela í sér að sá sem valdið hefur tjóni með háttsemi 

sinni, sem er saknæm eða brýtur gegn bótareglum, eigi að bæta tjón sem telst sennileg afleiðing 

af háttseminni.94 Þannig er talið að reglurnar um sennilega afleiðingu setja skaðabótaábyrgð 

tiltekin mörk. Þeim mörkum hefur verið lýst með þeim hætti að takmarka verði ábyrgð við þær 

fyrirsjánlegar afleiðingar bótaskyldrar háttsemi.95 Matið á sennilegri afleiðingu er annars vegar 

hlutlægt og hins vegar huglægt. Það er hlutlægt að því leyti að almennu mati er beitt til þess að 

komast að niðurstöðu um það hvort tjón sé líkleg afleiðing háttsemi. Hið huglæga mat hlýtur 

að taka mið af því hvað sá bótaskyldi sá eða átti að sjá fyrir um afleiðingar háttsemi sinnar 

sökum þekkingar og reynslu.96 Þannig er eðlilegt að gera frekar þá kröfu að kaupandi sem hefur 

mikla þekkingu á tilteknu sviði sjái fyrir afleiðingar háttsemi sinnar, þ.e. fjártjón þess fyrirtækis 

sem brotið var gegn.  

  Við opinber innkaup ber kaupanda að semja við þann sem réttilega ætti að hljóta 

samninginn á grundvelli útboðsgagna. Aðrir þátttakendur í útboðinu fá því ekkert og verða 

                                                           
91 sama heimild, 171-187. Sjá einnig Albert Sanchez-Graells (n. 80) 8-21.  
92 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 345-347. 
93 sama heimild, 345-346. 
94 Viðar Már Matthíasson, „Um orsakatengsl og reglur um takmörkun á umfangi skaðabótaábyrgðar“ (2002) 4 

Tímarit lögfræðinga 311, 346. 
95 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 363-364. 
96 sama heimild, 369. 
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sjálfir að bera þann kostnað sem hlaust af þátttöku og tilboðsgerð. Þannig felur útboð ekki í sér 

skuldbindingu til þess að taka tilteknu tilboði. Þegar fyrirtæki gerir kröfu um efndabætur þarf 

það að sýna fram á að við það hefði verið samið ef réttarbrot kaupanda hefði ekki komið til og 

það hafi orðið fyrirtækinu á þennan hátt til tjóns.97 Álitaefni um orsakatengsl að þessu leyti 

eru öðru fremur tengd sönnun. Yfirleitt er ljóst hvort að orsakatengsl séu milli bótaskyldrar 

háttsemi og tjóns en í öðrum tilvikum getur það reynst erfitt að meta hvenær nægileg sönnun 

telst fram komin. Takist þessi sönnun ekki, verður kröfunni hafnað.98   

  Í dómi Hæstaréttar 26. febrúar 2004 í máli nr. 347/2003 (Nýherji gegn íslenska ríkinu) 

voru málavextir með þeim hætti að árið 1999 ákvað fjármálaráðuneytið að bókhalds-, og 

launakerfi ríkisins skyldu endurnýjuð. Í útboðsskilmálum kom fram að hagkvæmasta kerfið 

yrði valið að teknu tilliti til verðs, hæfni og gæða. Alls bárust átta tilboð en einungis lausnir 

Skýrr annars vegar og Nýherja hins vegar voru taldar fullnægjandi. Ríkið ákvað að ganga til 

samninga við Skýrr að tillögu stýrinefndar á vegum Ríkisbókhalds. Nýherji kærði útboðið til 

kærunefndar útboðsmála og byggði á því að jafnræðis bjóðenda hefði ekki verið gætt, að 

tilboðin hefðu ekki verið metin í samræmi við útboðsskilmála og að verulegur og óútskýrður 

mismunur væri á upphæð samningsins við Skýrr annars vegar og tilboði fyrirtækisins hins 

vegar. Úrskurður kærunefndar var á þá leið að íslenska ríkið hefði bakað sér skaðabótaskyldu 

gagnvart Nýherja við framkvæmd útboðsins. Í kjölfarið höfðaði Nýherji mál gegn íslenska 

ríkinu og krafðist þess m.a. að viðurkenndur yrði bótaréttur fyrirtækisins vegna hagnaðarmissis 

þess. Í dómi héraðsdóms var talið að vægi einstakra þátta hafi verið endanlega ákveðið eftir að 

einkunnir höfðu verið gefnar fyrir einstaka þætti í matinu. Var það talið afar óheppilegt og til 

þess fallið að vekja grundsemdir um að vægið hefði verið ákveðið með það í huga að niðurstaða 

matsins félli að ákvörðun sem þegar hafði verið tekin. Að því virtu var talið ósannað að 

niðurstaðan hefði verið óeðlileg eða efnislega ólögmæt þannig að um réttarbrot væri að ræða 

gagnvart Nýherja. Í dóminum var enn fremur vikið að því að umtalsverður munur var á 

tilboðunum en tilboð Nýherja var 31,5% hærra en tilboð Skýrr. Niðurstaða héraðsdóms var að 

það væri ósannað að tilboð Nýherja hefði verið metið hagstæðast ef óaðfinnanlega hefði verið 

staðið að framkvæmd útboðsins. Íslenska ríkið var því sýknað af öllum kröfum Nýherja. 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um sýknu með vísan til forsendna þar að lútandi.  

  Jóhannes Karl Sveinsson telur að þágildandi lög nr. 94/2001 um opinber innkaup hefðu 

                                                           
97 Elísabet Júlíusdóttir o.fl. (ritstj.) (n. 12) 115. Sjá einnig Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg 

og Sune Troels Poulsen, EU Udbudsretten (2. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011) 572. 
98 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 352-353. 
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ekki að geyma nægilega nákvæm ákvæði um nauðsyn þess að tilgreina fyrirfram innbyrðis vægi 

valforsendna. Sú háttsemi stýrinefndarinnar að búa til vægi valforsendna eftir á, væri því 

sennilega talið alvarlegra brot í dag.99 Önnur niðurstaða gæti gefið til kynna að brot gegn reglum 

um opinber innkaup hafi ekki endilega neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir kaupanda, sem 

stríðir gegn grundvallarreglum OIL.   

  Í Hrd. 182/2005 (Héðinsfjarðargöng I) hafnaði Vegagerðin öllum framkomnum 

tilboðum í gerð Héðinsfjarðarganga, vegna þensluástands í þjóðfélaginu. Í kjölfarið höfðuðu 

fyrirtækin Íslenskir aðalverktakar og NCC International AS mál gegn Vegagerðinni og kröfðust 

þess að réttur þeirra til skaðabóta yrði viðurkenndur vegna hagnaðarmissis af þeirri ákvörðun 

Vegagerðarinnar að hafna tilboði fyrirtækjanna. Áðurnefnd fyrirtæki skiluðu inn sameiginlegu 

tilboði og voru lægstbjóðendur en í útboðsskilmálum kom fram að samanburður tilboða yrði 

eingöngu fjárhagslegur. Í héraðsdómi var því slegið föstu að ákvörðun Vegagerðarinnar hefði 

verið ólögmæt. Að því virtu var talið að félögin hefðu hvorki fært sönnur á hagnaðarmissi né 

að samið hefði verið við þau ef brotið hefði ekki orðið. Í dómi Hæstaréttar var aftur á móti tekið 

fram að ekkert benti til þess að Vegagerðin hefði talið ástæðu til að hafna tilboði fyrirtækjanna 

vegna fjárhæðar þess. Að þessu leyti vísaði Hæstiréttur til þess að fjárhæð tilboðs fyrirtækjanna 

var rúmlega 3% yfir kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar, sem var sambærilegt lægsta tilboði, sem 

Vegagerðin tók nokkru áður í gerð Fáskrúðsfjarðarganga. Þá voru verktakarnir taldir hæfir, 

enda komust þeir í gegnum forval. Að þessu virtu og með hliðsjón af útboðslýsingunni taldi 

Hæstiréttur Vegagerðina bera sönnunarbyrði fyrir því að ekki hefði verið samið við fyrirtækin 

ef orðið hefði af verkinu. Þá sönnunarbyrði axlaði Vegagerðin ekki. Að þessu leyti var talið að 

skilyrðum fyrir skaðabótaskyldu væri fullnægt. Í dómi Hæstaréttar var enn fremur vikið að því 

að fyrirtækin hefðu lagt fram gögn varðandi forsendur þeirra fyrir útreikningi á tilboði þeirra í 

gerð Héðinsfjarðarganga, þar sem gert var ráð fyrir nánar tilgreindum hagnaði af verkinu. Þá 

var litið til þess að tilboðið hafi verið hærra en kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar sem hlyti að 

gera ráð fyrir því að væntanlegur verktaki hefði einhvern hagnað af framkvæmd verksins. 

Hæstiréttur taldi því að fyrirtækin hefðu leitt nægar líkur að því að þau hefðu orðið fyrir tjóni. 

Var því fallist á kröfu fyrirtækjanna að viðurkennd væri skaðabótaskylda Vegagerðarinnar. 

 Af framangreindum dómi má ráða að þegar fyrirtæki tekst að sýna fram á að tilboð þess 

hafi verið gilt og jafnframt hagkvæmast miðað við kröfur útboðsgagna, getur komið til greina 

að snúa sönnunarbyrðinni við. Kaupandi þarf þá að sanna að ekki hefði verið samið við 

                                                           
99 Jóhannes Karl Sveinsson, „Skaðabætur vegna brota á útboðsreglum“ í Helgi Birgisson o.fl. (ritnefnd) Afmælisrit. 

Viðar Már Matthíasson sextugur 16. ágúst 2014 (Bókaútgáfan Codex 2014) 351-352. 
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viðkomandi fyrirtæki, þrátt fyrir að það uppfyllti framangreind skilyrði. Nánar verður vikið að 

þessum skilyrðum í næstu undirköflum.   

4.1.3.1 Gilt tilboð 

Til þess að tilboð komi til efnislegrar skoðunar skv. 1. mgr. 66. gr. OIL um val tilboðs þarf það 

í fyrsta lagi að vera í samræmi við útboðsskilmála eða fela í sér gilt frávikstilboð og hafa borist 

innan fresta. Meginreglan um fresti er lögfest í 1. mgr. 57. gr. OIL. Þar kemur fram að frestur 

til að skila tilboði skal vera nægjanlega langur til að bjóðendur geti undirbúið tilboð. 

Nauðsynlegt er að meta það hverju sinni hvað sé hæfilegt í þessum málum með tilliti til þess 

hversu flókin fyrirhuguð innkaup eru. Tilboðsfrestur í almennu útboði yfir innlendum 

viðmiðunarfjárhæðum skal vera í hið minnsta 15 almanaksdagar frá því að útboðsauglýsing er 

birt nema annað sé tekið fram, sbr. 1. mgr. 58. gr. OIL. Berist tilboð að liðnum fresti ber 

kaupanda að öllu jöfnu að vísa því frá. Það kann að leiða til skaðabótaábyrgðar ef kaupandi 

lætur það hjá líða. Í annan stað verður það að hafa borist frá bjóðanda sem var ekki útilokaður 

skv. 68. gr. OIL en þar er kveðið á um heimildir og skyldur kaupanda til að útiloka bjóðanda 

frá þátttöku í útboði við tilteknar aðstæður. Gerðar eru ríkar kröfur til rökstuðnings fyrir 

útilokun fyrirtækis og almennt má gera ráð fyrir því að kaupandi beri sönnunarbyrðina fyrir því 

að honum hafi verið heimilt að útiloka viðkomandi fyrirtæki.   

  Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 10. febrúar 2016 í máli nr. 21/2015 (Hnit 

verkfræðistofa gegn Vegagerðinni og Verkís) var deilt um hvort að Vegarðinni hefði verið 

heimilt að útiloka Hnit frá þátttöku í hinu kærða útboði á þeim grundvelli að fyrirtækið hefði 

ekki uppfyllt kröfur útboðsins um hæfi. Byggði Vegagerðin á því að fyrirtækið hefði boðið fram 

tvo starfsmenn sem lykilmenn í hinu kærða útboði sem voru einnig lykilmenn í öðrum samningi 

við Vegagerðina um eftirlit í Norðfjarðargöngum og að fyrirtækinu hefði ekki verið heimilt að 

taka umrædda starfsmenn úr eftirliti Norðfjarðarganga, auk þess að þeim hefði ekki verið unnt 

að sinna eftirliti í báðum verkum samtímis. Kærunefndin taldi að kaupandi bæri almennt 

sönnunarbyrðina fyrir því að honum hefði verið heimilt að útiloka tiltekin bjóðanda frá útboði 

og tók fram að ríkar kröfur yrðu gerðar til þess að Vegagerðin sýndi fram á að fyrirtækið hefði 

ekki getað staðið við tilboð sitt í hinu kærða útboði. Að áliti nefndarinnar var ekki talið að 

Vegagerðin hefði axlað þá sönnunarbyrði með viðhlítandi hætti og var því fallist á að hún væri 

skaðabótaskyld gagnvart fyrirtækinu.  

  Í þriðja lagi verður tilboðið að hafa borist frá fyrirtæki sem uppfyllir almennar 

hæfiskröfur skv. 69-72. gr. OIL og var valið til þess að leggja fram tilboð, ef um forval var að 

ræða. Með öðrum orðum þarf tilboð fyrirtækis að vera gilt. Tilboð er aftur á móti talið ógilt skv. 

82. gr. OIL ef það berst of seint eða ef það hefur ekki tengsl við fyrirhugaðan samning og dugir 
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bersýnilega ekki, án verulegra breytinga, til að mæta þörfum kaupanda eða kröfum eins og þær 

eru tilgreindar í útboðsgögnum.100 Eins og áður segir er það eitt helsta skilyrði efndabóta að 

fyrirtæki sanni að samið hefði verið við það ef brot kaupanda hefði ekki komið til. Forsenda 

þess er að tilboð fyrirtækisins uppfyllti framangreind skilyrði og var talið gilt. Ef fyrirtæki tekst 

ekki að sýna fram á gildi tilboðs þess leiðir það til sýknu af kröfum vegna hagnaðarmissis. 

 Í dómi Hæstaréttar 15. janúar 2015 í máli nr. 370/2014 (Hringiðan gegn íslenska 

ríkinu) höfðaði fyrirtækið Hringiðan mál gegn íslenska ríkinu og krafðist þess að viðurkenndur 

yrði réttur fyrirtækisins til skaðabóta vegna hagnaðarmissis af þeirri ákvörðun Ríkiskaupa að 

hafna tilboði þess í útboði um háhraðanettengingar. Samkvæmt útboðsskilmálum skyldi 

bjóðandi leggja fram með tilboði yfirlýsingu frá banka um að hann ætti kost á nánar tilgreindum 

bankatryggingum vegna samningsefnda. Fyrirtækið lagði fram viljayfirlýsingu frá banka sem 

var þó háð ýmsum skilyrðum. Yfirlýsingin var því talin ófullnægjandi en fyrirtækinu var veittur 

viðbótarfrestur til þess að leggja fram fullnægjandi gögn um fjárhagslegt hæfi. Fyrirtækið brást 

ekki við þeirri gagnabeiðni og fullnægði því ekki skilmálum útboðsins við opnun þess. 

Hæstiréttur taldi því að Ríkiskaup hefðu með réttu mátt meta tilboðið ógilt á því tímamarki.  

  Af dómaframkvæmd má ráða að ákvörðun kaupanda um gildi tilboðs verði endurskoðuð 

í skaðabótamáli vegna opinberra innkaupa. Dómstólum ber þá að meta hvort að ákvæði 

útboðsganga og túlkun kaupanda standist þær kröfur sem OIL gerir til opinberra innkaupa.101 

  Í Hrd. 450/2007 (Hópbílaleigan I) var deilt um hvort Vegagerðinni hefði verið heimilt 

að hafna tilboði Hópbílaleigunnar á þeim forsendum að fyrirtækið hefði ekki fjárhagslega og 

tæknilega burði til að standa við tilboðið. Í dómi héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með 

vísan til forsendna hans, var farið með skipulögðum hætti yfir ákvæði þágildandi ákvæði laga 

um opinber innkaup, um hæfi bjóðenda, val tilboðs og skilyrði útboðsgagna. Héraðsdómur taldi 

að útboðsgögnin gerðu ekki kröfu um að bjóðandi þyrfti að eiga þær bifreiðar sem hann hugðist 

nota til verkefnisins. Þá taldi dómurinn að skýra bæri skilyrði útboðsgagna um reynslu af 

sambærilegu verki, samkvæmt orðanna hljóðan. Héraðsdómur komst þannig að þeirri 

niðurstöðu að Hópbílaleigan hefði sýnt fram á það að tilboð fyrirtækisins hefði fullnægt þeim 

kröfum sem fram komu í útboðsgögnum um fjárhagslegt og tæknilegt hæfi til að sinna þeim 

verkefnum sem fyrirtækið bauð í. Var því viðurkenndur réttur fyrirtækisins til skaðabóta vegna 

hagnaðarmissis.  

                                                           
100 Alþt. 2015-16 (n. 9) um 82. gr. 
101 Jóhannes Karl Sveinsson (n. 99) 348-349. 
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4.1.3.2 Hagkvæmasta tilboðið 

Eins og áður segir þarf fyrirtæki að sýna fram á að við það hefði verið samið ef réttarbrot 

kaupanda hefði ekki hefði komið til. Það er einkum gert með því að leiða í ljós að tilboð 

fyrirtækisins hafi verið hagkvæmast miðað við kröfur útboðsgagna. Kaupanda er heimilt 

samkvæmt 1. mgr. 79. gr. OIL að ákveða forsendur fyrir vali á fjárhagslega hagkvæmasta 

tilboðinu út frá þremur þáttum, þ.e. lægsta verði, minnsta kostnaði eða besta hlutfalli milli verðs 

og gæða. Í almennum athugasemdum með frumvarpi því er varð að OIL var lögð áhersla á 

hagkvæm innkaup en til þess að hvetja til meiri áherslu á gæði var tekin ákvörðun um að gefa 

kostnaði og verði minna vægi við mat á því hvaða tilboð er fjárhagslega hagkvæmast eftir því 

sem við á. Af þessum sökum er það tilboð sem lægst er að fjárhæð ekki ávallt hagkvæmast 

nema það endurspegli jafnframt besta hlutfallið milli verðs og gæða, sbr. 79. gr. OIL. Við mat 

á því hlutfalli skal kaupandi ákvarða viðmið sem tengjast efni samningsins, sbr. 3. mgr. 79. gr. 

OIL. Með það í huga er það tilboð hagkvæmast sem lægst er að fjárhæð eða fullnægir þörfum 

kaupanda best á annan hátt samkvæmt þeim forsendum sem fram koma í útboðsgögnum.102 

Hafi útboðsgögn ekki að geyma aðrar valforsendur en lægsta verð getur verið einfalt að skera 

úr um það hvaða tilboð hafi verið hagkvæmast. Öðru máli gegnir þegar kaupandi hefur sett 

flóknari eða fjölbreyttari valdforsendur tilboðs. Þá getur það reynst fyrirtækjum örðugt að sýna 

fram á að mat kaupandans hafi verið háð annmörkum og að samið hefði verið við það ef brotið 

hefði ekki komið til.103  

4.1.4 Tjón  

Fyrirtækjum verða aðeins dæmdar skaðabætur vegna ólögmætrar háttsemi kaupanda ef það 

liggur fyrir sönnun þess að tjón hafi hlotist af háttseminni.104 Tjón vegna hagnaðarmissis hefur 

ákveðna sérstöðu samanborið við hefðbundið tjón í skaðabótarétti sem getur valdið ýmsum 

vandkvæðum þegar sakarreglunni og almennum reglum skaðabótaréttar er beitt. Áður hefur 

komið fram að markmið efndabóta er að gera fyrirtæki eins sett fjárhagslega og ef samningur 

hefði verið gerður og efndur að fullu. Af því leiðir að ávinningur af tjóni skuldajafnast við tjónið 

sjálft í samræmi við meginreglu skaðabótaréttar um compensatio lucri cum damno. Þegar 

bótafjárhæðin er ákvörðuð er því nauðsynlegt að bera saman raunverulega atburðarás eins og 

hún varð í tilefni vanefndar annars vegar, og ímyndaða atburðarrás sem miðaðast við að 

samningur hefði verið réttilega efndur hins vegar. Ef framangreindur samanburður reynist 

kröfuhafa í óhag eiga efndabætur að bæta þann mismun. Hafi vanefnd á hinn bóginn í för með 

                                                           
102 sama heimild, 350. 
103 Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Sune Troels Poulsen (n. 97) 573. 
104 Þorgeir Örlygsson o.fl. (n. 22) 260. 



42 

 

sér einhvern ávinning fyrir kröfuhafa, ber að draga slíkan ávinning frá við ákvörðun fjárhæðar 

efndabóta. Ávinningur kröfuhafa getur ýmist verið beinn, t.d. rekstrarsparnaður eða óbeinn, t.d. 

verðmætaaukning. Samkvæmt reglunni ber að draga ávinninginn frá, hvort sem hann er beinn 

eða óbeinn.105 Hvert mál verður þó að skoða fyrir sig og ekki er hægt að alhæfa um alla þá liði 

sem koma til skoðunar.   

  Þegar krafa er gerð um efndabætur þarf fyrirtæki að gera grein fyrir tjóninu, þ.e.a.s. þeim 

hagnaði sem það fór á mis við, ef réttar efndir hefðu farið fram, að teknu tilliti til kostnaðar af 

efndum samningsins. Dómkrafa um efndabætur skal af þeim sökum miða að því að bæta 

raunverulegt tjón. Að öðrum kosti er talsverð hætta á ósamræmi milli dómkröfunnar og þeim 

lagagrundvelli sem hún er reist á. Slíkur annmarki á málatilbúnaði leiðir almennt til frávísunar.  

  Í dómi Hæstaréttar 10. mars 2015 í máli nr. 149/2015 (Fíton I) var tekist á um 

rammasamningsútboð sem hafði þann tilgang að jafna ástíðasveiflu í komu ferðamanna til 

Íslands með því að koma á samningi um markaðsefni. Á grundvelli rammasamningsútboðsins 

samdi Íslandsstofa annars vegar við Fíton og hins vegar Íslensku auglýsingastofuna um að veita 

þjónustu vegna tiltekinnar markaðsherferðar. Öll kaup Íslandsstofu voru í gegnum Íslensku 

auglýsingastofuna en engum viðskiptum var beint til Fíton. Þá var samningurinn við Íslensku 

auglýsingastofuna framlengdur í tvígang. Að endingu höfðaði Fíton mál gegn Íslandsstofu og 

íslenska ríkinu til heimtu skaðabóta vegna vanefnda Íslandsstofu á rammasamningnum 

gagnvart fyrirtækinu. Aðalkrafa Fíton var að fjárhæð 86.696.315 kr. en í stefnu kom fram að 

krafist væri efndabóta. Fjárhæð stefnukröfunnar var helmingur af 173.392.630 kr. sem var 

samtala allra viðskipta Íslandsstofu við Íslensku auglýsingastofuna á grundvelli 

rammasamningsins. Í stefnu var m.a. byggt á því að Fíton hefði mátt gera ráð fyrir því að 

helmingur af veltu samningsins á gildistíma hans félli fyrirtækinu í skaut með vísan til þess að 

gerður var rammasamningur við tvo aðila. Til vara krafðist Fíton þess að viðurkenndur yrði 

réttur fyrirtækisins til skaðabóta vegna hagnaðarmissis en viðurkenningu á rétti þess til 

vangildisbóta til þrautvara. Hæstiréttur taldi að Fíton hefði með málatilbúnaði sínum ekki sýnt 

fram á hvernig stefnufjárhæð málsins samrýmdist því að vera reist á efndabótagrundvelli. Þá 

var ekki heldur talið að Fíton hefði gert viðhlítandi grein fyrir því á hvaða grundvelli fyrirtækið 

gæti átt rétt til viðurkenningar á þeim efndum sem það gerði kröfu um samkvæmt varakröfu 

sinni. Aftur á móti voru engir slíkir annmarkar á þrautvarakröfu fyrirtækisins sem vörðuðu 

frávísun þeirrar kröfu. Var því staðfestur úrskurður héraðsdóms um að vísa frá dómi aðal- og 

varakröfu Fítons en lagt fyrir héraðsdómara að taka til efnismeðferðar þrautvarakröfuna.   

                                                           
105 sama heimild, 277-278. 
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 Tjónið skal afmarkað á þann hátt sem frekast er unnt. Það getur verið einstaklega erfitt 

að afmarka tjónið þegar krafa er gerð um efndabætur vegna brots við innkaup á opinberum 

þjónustusamningi. Í slíkum samningum er gjarnan að finna heimild til þess að framlengja 

gildistíma samningsins eftir nánara samkomulagi samningsaðila. Varast ber að líta svo á að 

fyrirtækið sem brotið var gegn hefði fengið slíka framlengingu, ef samið hefði verið við það í 

kjölfar upphaflegs útboðs. Af dómaframkvæmd má ráða að fyrirtækjum ber við þær aðstæður 

að afmarka tjón sitt við upphaflegan gildistíma þjónustusamningsins þar sem almennt þarf 

meira að koma til ef samningssambandið ætti að vara til lengri tíma.  

  Í dómi Hæstarétt 2. júní 2016 í máli nr. 600/2015 (Hópbílaleigan III) krafðist 

Hópbílaleigan hagnaðarmissis vegna áranna 2009 og 2010, en í útboðsskilmálum var mælt fyrir 

um „heimild til framlengingar um tvö ár ef um semst á milli verkkaupa og verktaka.“ Fyrirtækið 

byggði mál sitt á því að Hæstiréttur hefði staðfest niðurstöðu héraðsdóms um viðurkenningu á 

bótaskyldu íslenska ríkisins í Hrd. 450/2007 (Hópbílaleigan I) sem og dæmt íslenska ríkið til 

greiðslu skaðabóta vegna hagnaðarmissis sem fyrirtækið varð fyrir á árunum 2006 til og með 

2008 í dómi Hæstaréttar 12. desember 2013 í máli nr. 436/2013 (Hópbílaleigan II). Fyrirtækið 

óskaði eftir dómkvaðningu matsmanna til að meta hverjar rekstrartekjur fyrirtækisins hefðu 

orðið á tímabilinu 2009 til 2010. Í dómi héraðsdóms, sem skipaður var sérfróðum 

meðdómsmönnum, var talið að Hópbílaleigan hefði með matsgerðinni fært sönnur á að 

fyrirtækið hefði orðið fyrir tjóni á þessu tímabili vegna hinna ólögmætu ákvarðana kaupanda. Í 

dómi Hæstaréttar var talið að hin bótaskylda háttsemi miðaðist við árið 2005 þegar kaupandi 

tók ákvörðun um að hafna tilboðum H, en ekki árið 2008 þegar samningurinn við Kynnisferðir 

var framlengdur um tvö ár. Þá var talið að ákvæði útboðsskilmála um heimild til framlengingar 

hefði ekki verið svo afdráttarlaust að Hópbílaleigan hefði mátt reikna með því að gengið yrði 

til samninga við fyrirtækið þremur árum síðar. Vegna óvissu um tjón Hópbílaleigunnar af 

þessum sökum og möguleika fyrirtækisins til að takmarka það með svo löngum fyrirvara var 

talið að skort hefði á að skilyrðum skaðabótaskyldu um saknæmi vegna síðara tímabilsins og 

sennilega afleiðingu hefði verið fullnægt við slíkar aðstæður. Íslenska ríkið var því sýknað af 

kröfu fyrirtækisins.  

4.1.4.1 Sönnunarfærsla um fjárhæð tjóns vegna hagnaðarmissis 

Samkvæmt 1. mgr. 46. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála (hér eftir eml.) er forræði á 

sönnunarfærslu í höndum málsaðila. Í ljósi þessa er það í hans höndum hvaða sönnunargögn 

hann leitast við að leggja fram. Málsforræðisreglan felur m.a. í sér að það sé í verkahring aðila 
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að afla sönnunargagna og leggja þau fyrir dóm.106 Fjallað er um sönnun og sönnunargögn í 2. 

þætti eml. Í lögunum er gert ráð fyrir fjórum tegundum sönnunargagna, þ.e. skýrslugjöf aðila 

(VII. kafli), munnlegar vitnaskýrslur fyrir dómi (VIII. kafli), matsgerð dómskvadds matsmanns 

og munnleg skýrsla hans fyrir dómi (IX. kafli) og að lokum skjöl og önnur sýnileg 

sönnunargögn (X. kafli). Eitt helsta sönnunargagn sem fyrirtæki kann að styðjast við til þess að 

færa fram sönnun á tjóni sínu eru matsgerðir dómskvaddra matsmanna. Með matsgerð er átt við 

rökstudda og sérfræðilega álitsgerð matsmanns, eins eða fleiri, sem dómkvaddir eru að kröfu 

aðila.107 Matsgerð er að jafnaði eina leiðin sem er málsaðilum fær þegar afla þarf mats eða 

skoðunar sérfróðs aðila í einkamáli, til þess að leiða í ljós hin hlutrænu atvik máls. Samkvæmt 

2. mgr. 60. gr. eml. leggur dómari mat á þau atriði sem krefjast almennrar þekkingar og 

menntunar eða lagaþekkingar. Dómari metur jafnframt sönnunargildi matsgerða í samræmi við 

meginregluna um frjálst sönnunarmat dómara, sbr. 2. mgr. 66. gr. eml. Hér á landi hefur 

matsgerð ríkt sönnunargildi í dómsmálum, sbr. dóm Hæstaréttar 5. febrúar 2009 í máli nr. 

223/2008 en þar kom fram að hið ríka sönnunargildi matsgerða sé byggt á þeirri forsendu að 

reglum um form og efni við dómkvaðningu og framkvæmd matsstarfa sé fylgt. Leiti málsaðili 

aftur á móti til utanaðkomandi sérfræðinga án aðkomu réttarins er hætta á því að hagsmunir 

gagnaðila verði fyrir borð bornir. Við mat á sönnunargildi framlagðra gagna verður því ávallt 

litið til þess hvort þeirra hafi verið aflað með dómkvaðningu matsmanna og hvort að báðir 

málsaðilar hafi haft tök á að koma að sjónarmiðum sínum að við vinnslu þeirra, sbr. Hrd. 

169/1998 (Fagtún). Það getur reynst erfitt að sýna fram á tjón vegna hagnaðarmissis en 

sönnunarbyrði um fjárhæð tjóns hvílir að jafnaði á tjónþola. Þrátt fyrir að matsgerðir séu 

mikilvægt sönnunargagn í dómsmálum þá hefur Hæstiréttur gert kröfu um að fyrirtæki leggi 

auk þess fram nákvæm gögn sem eru til þess fallin að styðja kröfur þeirra og málatilbúnað. Af 

framangreindri dómaframkvæmd má ráða að það er algengt að fyrirtæki reyni að axla 

sönnunarbyrði sína með því að leggja fram kostnaðaráætlun sem liggur til grundvallar tilboði 

ásamt hliðsjónargögnum um venjubundinn hagnað fyrirtækisins á viðkomandi sviði eða 

upplýsingum um hagnað fyrirtækisins af sambærilegu verki. Ef fyrirtæki leggur ekki fram 

fullnægjandi sönnunargögn fyrir því tjóni sem það telur sig hafa orðið fyrir, er meginreglan sú, 

að krafan verði ekki tekin til greina.108  

  Í dómi Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 553/2005 (Iceland Excursion 

                                                           
106 Eiríkur Tómasson, „Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat“ (2007) 3 Úlfljótur-tímarit laganema, 481, 

487. 
107 Páll Sigurðsson (ritstj.) Lögfræðiorðabók: með skýringum (Bókaútgáfan Codex 2008) 278.  
108 Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Hjelmborg og Sune Troels Poulsen (n. 49) 385-386.  
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Allrahanda I) var skaðabótakröfu vegna hagnaðarmissis vísað sjálfkrafa frá sökum vanreifunar. 

Í dómi Hæstaréttar var talið að þrátt fyrir að það kynni að vera erfiðleikum bundið að færa 

nákvæmar sönnur á tjónsfjárhæð fyrirtækisins hefði því verið í lófa lagið að leggja fram ítarlegri 

gögn sem viðhlítandi grunn að mati á fjártjóninu. Þar sem það var ekki gert var hvorki ljóst 

hvort fyrirtækið hefði orðið fyrir tjóni vegna aðgerða íslenska ríkisins, né hvaða fjárhæð tjónið 

hefði numið.  

4.1.4.2 Aðferðafræði við ákvörðun bótarfjárhæðar vegna hagnaðarmissis 

Hér á landi er það hlutverk dómstóla að dæma um skaðabótakröfur vegna brota við innkaup. 

Hæstiréttur hefur í dómaframkvæmd sinni fjallað um hvaða aðferðafræði ber að leggja til 

grundvallar við ákvörðun bótarfjárhæðar vegna hagnaðarmissis.   

 Í dómi Hæstaréttar 20. september 2012 í máli nr. 416/2011 (Héðinsfjarðargöng II) var 

vísað til þess að Hæstiréttur hafði áður viðurkennd skaðabótaskyldu Vegagerðarinnar við 

fyrirtækin Íslenska aðalverktaka og NCC International AS í Hrd. 182/2005. 

(Héðinsfjarðargöng I). Ekki náðust sáttir um skaðabætur og fór svo að fyrirtækin höfðuðu mál 

gegn íslenska ríkinu til greiðslu skaðabóta. Aðalkrafa fyrirtækjanna var að fjárhæð 

478.868.309 kr. en við útreikning kröfunnar höfðu fyrirtækin áætlað hver kostnaðar þeirra hefði 

orðið við verkframkvæmdina, en síðan reiknað út verklaun. Aðalkrafan var þannig mismunur 

heildartekna annars vegar og áætlaðs verkkostnaðar hins vegar. Varakrafa fyrirtækjanna 

byggðist á matsgerð dómkvaddra matsmanna. Annars vegar var óskað álits á því hvort verklaun 

væru raunhæf og eðlilega reiknuð miðað við útboðsgögn, en hins vegar hvort verkkostnaður 

teldist raunhæfur og eðlilega reiknaður miðað við forsendur útboðsgagna. Matsmennirnir 

byggðu niðurstöðu sína á sömu gögnum og fyrirtækin sjálf. Verkostnaður var því hvorki 

endurmetinn né tilboðið endurreiknað. Það vakti athygli að í upphafi matsgerðarinnar bentu 

matsmenn á að mismunandi leiðir væru færar til þess að sýna fram á hagnaðarmissi á sviði 

verklegra framkvæmda, en það var þó lögð sérstök áhersla á tvær leiðir sem höfðu mótast í 

Danmörku. Annars vegar sú leið að reikna út tapaða framlegð sem mismun á tilboðsupphæð og 

framkvæmdakostnaði, en hins vegar að reikna aðeins út þann hluta framlegðar sem var áætlaður 

sem nettóhagnaður, þegar frá hefur verið dregin framlegð úr öðrum verkum sem fyrirtækið 

vinnur, í stað þess verks sem það fór á mis við. Þar sem matsspurningar miðuðu aftur á móti 

við fyrri aðferðina, tóku matsmenn ekki afstöðu til þess hvor aðferðin kynni að eiga betur við. 

Niðurstaða matsmanna var sú að framlegð fyrirtækjanna af verkinu hefði numið samtals 

258.955.156 kr. Báðar kröfurnar voru þannig úr garði gerðar að miðað var við framlegðarmissi, 

sem fyrirtækin byggðu á að þau hefðu orðið fyrir vegna ákvörðunar Vegagerðarinnar um að 

hafna tilboði þeirra í gerð Héðinsfjarðarganga. Í dómi Hæstaréttar var tekið fram að það kæmi 
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tvennt til skoðunar við ákvörðun bótafjárhæðar. Annars vegar að meta tjónið út frá 

framlegðarmissi eða hins vegar missi hreins hagnaðar. Í dómi Hæstaréttar segir meðal annars:  

Í málinu stendur ágreiningur meðal annars um hvort þetta leiði til þess að tjón áfrýjenda 

verði talið svara til tapaðrar framlegðar þeirra af verkinu, það er mismunarins á 

verklaunum annars vegar og breytilegum kostnaði við framkvæmd verksins hins vegar, 

eða hreins hagnaðar, sem orðið hefði af verkinu, þannig að til frádráttar verklaunum komi 

auk breytilegs kostnaðar hlutfall af föstum kostnaði, svo sem fyrningu fastafjármuna, 

föstum launakostnaði og kostnaði við yfirstjórn auk tekjuskatts. … Þótt stefndi hafi 

réttilega bent á að takmarkaðra upplýsinga njóti við í málinu um einstök verkefni 

áfrýjandans NCC International AS er ekki varhugavert að draga þá ályktun af 

framangreindu að ekki séu líkur til annars en að áfrýjendur hefðu getað framkvæmt verkið 

við gerð Héðinsfjarðarganga samhliða öðrum verkefnum, sem þeir unnu að á þeim tíma. 

Er þá einnig litið til þess að innan vissra marka eiga verktakafyrirtæki almennt auðvelt 

með að auka við eða draga úr starfsemi sinni eftir verkefnastöðu. Í ljósi þessa er óhætt að 

slá því föstu að tjón áfrýjenda vegna missis hagnaðar af verkinu samsvari þeirri framlegð, 

sem það hefði skilað til reksturs þeirra.  

Niðurstaða Hæstaréttar var að rétt væri að miða við framlegðarmissi við mat á tjóni 

fyrirtækjanna, þ.e. mismunarins á verklaunum annars vegar og hins vegar þeim breytilega 

kostnaði, sem þau hefðu haft af framkvæmd verksins. Var því fallist á varakröfu fyrirtækjanna 

um skaðabætur að fjárhæð 258.955.156 kr. Sömu meginafstöðu má jafnframt lesa út úr Hrd. 

436/2013 (Hópbílaleigan II). Eiríkur Elís Þorláksson telur rökstuðning Hæstaréttar ekki ýkja 

sannfærandi og að það sé ekki rétt aðferðafræði við mat á tjóni að reikna tapaða framlegð af 

verki og setja samasemmerki þar á milli. Hann bendir á að vel rökstudd niðurstaða héraðsdóms 

virðist vera í betra samræmi við almennar reglur en þar var talið að ákvæði 2. mgr. 84. gr. 

þágildandi laga um opinber innkaup nr. 94/2001 ætti við hreinan hagnað, en ekki alla framlegð 

af verkinu.109 Rökstuðningur héraðsdóms var svohljóðandi:  

Fjárhæð aðalkröfunnar svarar til um 9,7% af áætluðum heildartekjum stefnenda, … . 

Byggja þeir á því að sú álagningarprósenta svari til þess hagnaðar sem þeir telja sig hafa 

farið á mis við vegna ákvörðunar stefnda um að hafna tilboði þeirra. Ef litið er hins vegar 

til yfirlits yfir samandreginn verkkostnað, … sést að sú fullyrðing þeirra fær ekki staðist. 

Í lok þess yfirlits er að finna sérstakan lið sem nefndur er „Tender Gross Margin“, eða 

„framlegð“ á íslensku. Liðurinn samanstendur af nokkrum undirliðum, m.a. 

stjórnunarkostnaði, áhættu og hagnaði. Þar er stjórnunarkostnaður metinn sem 0,3%, 

áhætta sem 0,2% og hagnaður 9%. Samtals er liðurinn áætlaður sem 9,7% af 

heildartekjum við verkframkvæmdina og var samkvæmt ofansögðu bætt ofan á 

raunkostnað og skipt á verkliði. Ljóst er því að krafa stefnenda felur ekki aðeins í sér 

missi hagnaðar, heldur einnig nokkra aðra liði sem felldir eru undir framlegð af verkinu. 

Sú framsetning er í andstöðu við ákvæði 2. mgr. 84. gr. þágildandi laga um opinber 

innkaup nr. 94/2001, en í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til þeirra laga kemur 

fram að bjóðandi þurfi að færa sönnur á umfang tjóns síns, svo sem að hann hefði hagnast 

                                                           
109 Eiríkur Elís Þorláksson, „Tjón vegna missis hagnaðar við verkframkvæmdir. Um dóm Hæstaréttar 

20. september 2012 í máli nr. 416/2011“ (2013) 1 Tímarit Lögréttu 33, 41. 
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á samningi við kaupanda. Þar sem markmið ákvæðisins var að gera bjóðanda eins settan 

og ef samningur hefði verið gerður við hann, verður ákvæðið ekki skilið öðruvísi en svo 

að hér sé átt við hreinan hagnað, en ekki alla framlegð af verkinu. 

Þetta er rökrétt ályktun hjá Eiríki. Eins og áður segir skulu efndabætur svara raunverulegu 

fjártjóni fyrirtækis, þ.e.a.s. þeim hagnaði sem það hefði aflað sér með framkvæmd verksins. 

Framlegð er aftur á móti yfirgripsmikið hugtak sem hefur verið skilgreint sem tekjur að 

frádregnum breytilegum kostnaði. Með öðrum orðum má segja að framlegð er framlag frá 

rekstri til að greiða fastan kostnað.110 Framlegð gefur því ekki til kynna hvort um hagnað eða 

tap er að ræða og getur af þeim sökum ekki verið nákvæmt viðmið við ákvörðun bóta vegna 

hagnaðarmissis. Með þeirri aðferðafræði er hætta á því að fyrirtæki fái tjón sitt annaðhvort  

van-, eða ofbætt sem fer þvert gegn markmiði 2. mgr. 119. gr. OIL. Hæstiréttur hefur þó nýlega 

breytt um stefnu í þessum málum og vikið frá fyrri dómaframkvæmd.   

  Í Hrd. 619/2016 (Strætó II) var vísað til þess að Hæstiréttur hafði áður komist að þeirri 

niðurstöðu í Hrd. 485/2016 (Strætó I) að Strætó hefði við útboð um akstur almenningsvagna 

brotið gegn meginreglunni um jafnræði bjóðenda og gagnsæi við innkaupin. Var jafnframt talið 

saknæmt og ólögmætt af hálfu Strætó að taka tilboði Hagvagna, þar sem fyrirtækið bauð ekki 

fram vagnkost sem fullnægði áskilnaði forvals og útboðs. Þá var talið að orsakatengsl væru 

milli háttsemi Strætó og þess að tilboði Allrahanda GL hefði verið hafnað svo og að fyrirtækið 

hefði orðið fyrir fjártjóni sem væri sennileg afleiðing háttseminnar. Var því talið að Allrahanda 

GL ætti rétt á greiðslu skaðabóta úr hendi Strætó. Fyrirtækið aflaði tveggja matsgerða í því 

skyni að færa sönnur fyrir skaðabótakröfu sinni vegna hagnaðarmissis. Af sama tilefni aflaði 

Strætó yfirmatsgerðar. Í dómi hins fjölskipaða og sérfróða héraðsdóms, sem var staðfestur um 

fjárhæð skaðabóta, var yfirmatsgerðin mestmegnis lögð til grundvallar. Héraðsdómur taldi rétt 

að líta svo á að um heildstætt fjárfestingarverkefni væri að ræða. Tiltekin fjárfesting var 

forsenda þess að fyrirtækið hefði getað tekið verkið að sér og því var talið nauðsynlegt að líta 

á fjárfestinguna sem hluta af kostnaði af verkinu. Með hliðsjón af því taldi héraðsdómur við 

hæfi að færa fjárfestinguna og fjármagnskostnað vegna hennar að fullu til gjalda á 

verktímabilinu og gera ráð fyrir að fjármögnunarsamningur hefði verið greiddur upp að fullu á 

þeim tíma. Samkvæmt því hefði framlegð fyrirtækisins verið 1.399 milljónir kr., að frádregnum 

fjármagnskostnaði alls að fjárhæð 1.298 milljónum kr. Þá taldi héraðsdómur að 2,7% væri 

eðlilegt hagnaðarhlutfall að teknu tilliti til eðlis og áhættu verkefnisins. Að álitum var því talið 

að tjón fyrirtækisins hefði numið 100 milljónum kr.   

  Í dómi hins fjölskipaða og sérfróða héraðsdóms var lagt til grundvallar að tjón 

                                                           
110 Ágúst Einarsson, Rekstrarhagfræði (Mál og menning 2005) 338. 
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Allrahanda GL, vegna hagnaðarmissis af verkinu, samsvaraði þeirri framlegð sem það hefði 

skilað til rekstursins að teknu tilliti til fjármagnskostnaðar, þ.e. afborgunum af lánum, 

vaxtakostnaði og afskriftum. Í yfirmatsgerðinni sem myndaði grunninn að niðurstöðu 

héraðsdóms, kom fram að rekstrartekjur fyrirtækisins fyrir samningstímabilið hefðu orðið 

3.733.420.039 kr., rekstrarkostnaður 2.334.274.265 kr., framlegð 1.399.145.774 kr., vextir og 

afskriftir samtals 1.109.848.959 kr. og að hagnaður hefði numið 289.296.815 kr. Héraðsdómur 

gerði ekki athugasemd við þær forsendur sem lágu að baki útreikningum yfirmatsgerðarinnar á 

heildartekjum en þær miðuðust annars vegar við verð tengd vagnstjórum og verð tengd öðrum 

breytilegum kostnaði margfaldað með raunaksturstímum og hins vegar við verð tengt vögnum 

margfaldað með fjölda vagna. Þessi verð tóku síðan breytingum á þriggja mánaða fresti 

samkvæmt sérstakri vísitölu. Í yfirmatsgerðinni var fjárfesting í 23 vögnum talin nema um 

1.035 milljónum kr. Var þá miðað við að verð á vagn samsvaraði 45 milljónum kr. Á þessa 

fjárhæð voru reiknaðar áfallnar verðbætur og eftirstöðvar höfuðstóls hverju sinni og frá dregnar 

verðbættar afborganir. Þá var miðað við að vextir og verðbætur hefðu numið 387 milljónum kr. 

á verðlagi hvers árs en afborganir hefðu numið 723 milljónum kr. Samtals hefðu vextir og 

afskriftir numið um 1.110 milljónum kr. og hreinn hagnaður samkvæmt því verið um 289 

milljónir kr. Héraðsdómur gerði þá athugasemd við útreikning fjármagnsgjalda í 

yfirmatsgerðinni að verðbætur voru tvífærðar til gjalda, annars vegar sem áfallnar verðbætur og 

hins vegar sem verðbætt afborgun. Enn fremur taldi héraðsdómur að útreikningur á lækkun 

höfuðstóls væri ekki rétt reiknaður. Af þeim sökum var ekki byggt á því mati á 

fjármagnskostnaði, þ.e. vöxtum og afskriftum, sem fram kom í yfirmatsgerðinni. Ekki var 

heldur talin ástæða til að huga að mögulegum hagnaði, eða tapi af sölu vagnanna, eins og þeir 

hefðu verið seldir í lok rekstrartímans, enda sú niðurstaða vart tæk að reikna tekjur eða gjöld til 

hækkunar eða lækkunar á meintum hagnaðarmissi af viðskiptum sem ekki fóru fram. Var því 

talið við hæfi að meta verðbætta vexti á 168 milljónir kr. og verðbættar afborganir um 1.130 

milljónum kr. eða alls 1.298 milljónir kr. Samkvæmt þessum forsendum var talið að hagnaður 

fyrirtækisins hefði verið um 100 milljónir kr. að álitum, þ.e. framlegð að fjárhæð 1.399  

milljónir kr. að frádregnum fjármagnskostnaði, alls að fjárhæð 1.298 milljónir kr.  

  Af ofangreindu má draga þá ályktun að það sé rétt að miða við raunverulegt tjón 

fyrirtækis við ákvörðun bóta vegna hagnaðarmissis, skv. 2. mgr. 119. gr. OIL. Er þá átt við 

hagnað af verkinu en ekki framlegðina eins og hún leggur sig, eins og eldri dómaframkvæmd 

gefur til kynna. Það virðist aftur á móti vera matsatriði hverju sinni hvernig sú fjárhæð er fundin. 

Fjölbreytileikinn í þessum efnum er mikill enda er hvert verk einstakt, og fyrirtæki eru, eins og 

gefur að skilja, mismunandi að stærð og misvel í stakk búin til þess að taka verk að sér. Í 
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ofangreindu máli þurfti fyrirtækið Allrahanda GL t.d. að fjárfesta talsvert til þess að standa við 

samningsskuldbindingar sínar. Að teknu tilliti til þess var talið eðlilegt að líta á fjárfestinguna 

sem hluta af verkkostnaðinum. Það er aftur á móti spursmál hvernig dómstólar hefðu metið 

tjónið ef fyrirtækið hefði getað staðið við skuldbindingar sínar án frekari fjárfestinga. Álykta 

má að við þær aðstæður yrði litið til þess hvort fyrirtækið hefði þurft að gangast undir annars 

konar skuldbindingar eða kostnað, eins og fastan kostnað, atvika máls í heild sinni og efni 

útboðsins miðað við þær forsendur.   

  Í úrskurði kærunefndar Danmerkur 19. nóvember 2015 í máli nr. 2014-7709 var vikið 

að því hvernig skyldi ákvarða fjárhæð efndabóta. Í úrskurðinum var talið nauðsynlegt að gera 

m.a. grein fyrir óvissunni um möguleg viðbótarverk, áhættustýringu og hvort tjónþoli gat með 

réttu átt von á áætluðum hagnaði, með hliðsjón af föstum kostnaði. 

4.1.4.3 Vextir af skaðabótakröfum  

Lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu gilda um vexti af skaðabótakröfum á sviði opinberra 

innkaupa. Þannig bera skaðabótakröfur vexti frá þeim degi er hið bótaskylda atvik átti sér stað, 

sbr. 8. gr. laganna. Upphafstími vaxta getur því verið álitaefni sem tengist eðli brotsins. Til 

dæmis má nefna að Hæstiréttur hefur miðað við það tímamark sem kaupandi hefur tilkynnt 

fyrirtæki sem brotið var gegn skriflega að kominn væri bindandi samningur við annað fyrirtæki, 

sbr. Hrd. 619/2016 (Strætó II). Samkvæmt 9. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu 

skulu skaðabótakröfur bera dráttarvexti skv. 1. mgr. 6. gr. að liðnum mánuði frá þeim degi er 

kröfuhafi sannanlega lagði fram þær upplýsingar sem þörf var á til að meta tjónsatvik og 

fjárhæð bóta. Í niðurlagi 9. gr. kemur fram að dómstólar geta þó, ef sérstaklega stendur á, 

ákveðið annan upphafstíma dráttarvaxta en þá heimild eiga þeir ekki að nýta nema í 

undantekningartilfellum.111 Þessi heimild dómara er til staðar til þess að koma í veg fyrir að 

annar hvor málsaðilinn hafi hag af því að tefja málið.112 Auk þess er ætíð heimilt samkvæmt 4. 

mgr. 5. gr. að reikna dráttarvexti frá og með þeim degi er dómsmál er höfðað um kröfu, sbr. þó 

9. gr. laganna. Nokkuð misræmi hefur verið í dómaframkvæmd Hæstaréttar við ákvörðun 

dráttarvaxta í skaðabótamálum vegna opinberra innkaupa. Eiríkur Elís Þorláksson hefur vakið 

athygli á því að niðurstaða Hæstaréttar í máli nr. 416/2011 (Héðinsfjarðargöng II) að dæma 

dráttarvexti frá málshöfðun án nokkurs rökstuðnings, sé í beinni andstöðu við 9. gr. laga nr. 

38/2001, sbr. einnig 4. mgr. 5. gr. laganna.113 Eftir þingfestingu málsins var matsgerð lögð fram 

                                                           
111 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 707. 
112 Þorgeir Örlygsson o.fl. (n. 22) 418. 
113 Eiríkur Elís Þorláksson (n. 109) 44. 
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en almennt er talið rétt að miða upphafsdag dráttarvaxta við að mánuður sé liðinn frá því að 

matsgerð er lögð fram í dómi.114 Íslenska ríkinu var þannig gert að greiða dráttarvexti í rúm tvö 

ár áður en fullnægjandi upplýsingar voru lagðar fram svo hægt væri að taka afstöðu til 

bótafjárhæðar í skilningi 9. gr. laga nr. 38/2001. Eiríkur ályktar réttilega að slík niðurstaða fáist 

ekki staðist áskilnað lagagreinarinnar. Í nýlegri dómaframkvæmd hefur Hæstiréttur talið að rétt 

sé að miða upphafstíma dráttarvaxta við þann dag er mánuður er liðinn frá því að kaupandi gat 

sannanlega kynnt sér efni þeirrar matsgerðarinnar sem lögð er til grundvallar við ákvörðun 

skaðabóta og tekið afstöðu til hennar.  

  Í Hrd. 436/2013 (Hópbílaleigan II) var vísað til þess að bótaskylda Vegagerðarinnar 

gagnvart Hópbílaleigunni var viðurkennd af Hæstarétti í Hrd. 450/2007 (Hópbílaleigan I) 

vegna hagnaðarmissis sem síðarnefnda fyrirtækið kynni að hafa notið, ef ekki hefði komið til 

ákvarðana Vegagerðarinnar um að hafna tilboðum fyrirtækisins við útboð á áætlunar- og 

skólaakstri á tilteknum landsvæðum. Í málinu var lagt til grundvallar að tjón Hópbílaleigunnar 

vegna hagnaðarmissis af verkinu samsvaraði þeirri framlegð sem það hefði skilað til 

rekstursins, þ.e. mismunarins á verklaunum annars vegar og hins vegar breytilegum kostnaði 

við framkvæmd verksins. Í málinu var aflað tveggja matsgerða um tjón Hópbílaleigunnar. 

Undirmatsgerðin var lögð fram 3. desember 2010 en samkvæmt henni nam tjón fyrirtækisins 

288.827.448 kr. Niðurstaða yfirmatsgerðar 12. október 2012, sem íslenska ríkið aflaði, var að 

tjónið væri rúmlega 248.762.900 kr. eða um 40.000.000 minna en undirmatsgerðin sagði til um. 

Í Hæstarétti var ákvörðun skaðabótafjárhæðar vegna hagnaðarmissis reist á yfirmatsgerðinni og 

dráttarvextir ákveðnir frá 12. nóvember 2012 en þann dag var mánuður liðinn frá því að 

yfirmatsgerðin var lögð fram.   

  Af dómi þessum má ráða að dagsetning matsgerðar kann að marka upphafstíma 

dráttarvaxta að því tilskyldu að hún hafi að geyma fullnægjandi upplýsingar til að meta 

tjónsatvik og fjárhæð bóta svo kaupanda sé kleift að bregðast við kröfugerð fyrirtækisins, sbr. 

9. gr. laga nr. 38/2001. Ef yfirmatsgerð er aftur á móti lögð til grundvallar við ákvörðun 

skaðabóta, má gera ráð fyrir því að upphafstími dráttarvaxta sé miðaður við þann dag er 

mánuður var liðinn frá því að yfirmatsgerðin var lögð fram. Að þessu leyti er þó enn til staðar 

tiltekið misræmi í dómaframkvæmd. 

Í Hrd. 619/2016 (Strætó II) óskaði fyrirtækið Allrahanda GL eftir því að matsmaður yrði 

dómkvaddur til að meta tjón fyrirtækisins vegna hagnaðarmissis sem rekja mætti til ólögmætrar 

háttsemi Strætó við útboð á akstri almenningsvagna. Hinn dómkvaddi matsmaður skilaði 

                                                           
114 Þorgeir Örlygsson o.fl. (n. 22) 418. 
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matsgerðinni 29. október 2012 og þar var komist að þeirri niðurstöðu að hagnaðarmissir 

fyrirtækisins hefði numið 529.956.375 kr. Í kjölfarið höfðaði fyrirtækið mál gegn Strætó þann 

14. desember 2012. Með matsbeiðni 14. febrúar 2014 óskaði fyrirtækið að nýju eftir 

dómkvaðningu matsmanns sem skilaði matsgerð sinni 23. júní 2014. Var það niðurstaða hans 

að hagnaðarmissir fyrirtækisins hefði numið 534.725.942 kr. Þá óskaði Strætó eftir yfirmati 

með beiðni 24. nóvember 2014 og var henni skilað 9. mars 2015. Töldu yfirmatsmenn að 

hagnaðarmissir fyrirtækisins á samningstímabilinu hefði numið 289.296.815 kr. 

Yfirmatsgerðin myndaði grunninn að niðurstöðu sérfróðs héraðsdóms sem ákvað bætur til 

handa fyrirtækisins. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um fjárhæð skaðabóta og 

álagningu dráttarvaxta mánuði eftir þingfestingu málsins með vísan til forsendna þar að lútandi. 

Í forsendum héraðsdóms kom fram að kæra til kærunefndar útboðsmála skapaði ekki rétt til að 

krefjast dráttarvaxta að liðnum mánuði frá þeim degi, enda lá engin matsgerð fyrir í málinu á 

þeim tíma eða gögn sem gáfu ótvírætt til kynna hvert hugsanlegt tjón fyrirtækisins væri. Þá var 

vísað til þess að fyrri undirmatsgerð málsins var ekki kynnt Strætó fyrr en við málshöfðun. Var 

því litið svo á að það hafi verið fyrst við höfðun málsins sem fyrirtækið gaf Strætó sannanlega 

færi á því að kynna sér upplýsingar sem hann þurfti til að meta fjárhæð kröfunnar og bregðast 

við kröfugerð fyrirtækisins. Að því virtu var það niðurstaða héraðsdóms að ákveða upphafstíma 

dráttarvaxta mánuði síðar eða 14. janúar 2013, sbr. 9. gr. laga nr. 38/2001.   

  Í ofangreindum dómi var upphafstími dráttarvaxta miðaður við að mánuður var liðinn 

frá því að fyrri undirmatsgerðin var lögð fram sem var við þingfestingu málsins. Það var gert 

þrátt fyrir að yfirmatsgerðin væri lögð til grundvallar við ákvörðun skaðabóta. Strætó var þannig 

gert að greiða dráttarvexti í tvö ár áður en lagðar voru fram fullnægjandi upplýsingar til að meta 

tjónsatvik og fjárhæð bóta, sbr. 9. gr. laga nr. 38/2001. Það verður að teljast jafn gagnrýnivert 

og úrlausn Hæstaréttar um upphafsdag dráttarvaxta í Hrd. 416/2011 (Héðinsfjarðargöng II). 

4.1.4.4 Viðurkenning á bótaskyldu 

Almennt leita fyrirtæki sem brotið er gegn fyrst til kærunefndar útboðsmála, í því skyni að fá 

brotið leiðrétt eða til þess að fá álit nefndarinnar á skaðabótaskyldu kaupanda. Eins og áður 

segir eru álit nefndarinnar óbindandi fyrir málsaðila en þrátt fyrir það er ekki hægt að útiloka 

að málsaðilar leita sátta ef nefndin telur að skilyrði fyrir skaðabótaskyldu séu fyrir hendi. Náist 

ekki sátt um þá niðurstöðu er algengt að fyrirtæki höfði þá mál fyrir dómstólum til 

viðurkenningar á skaðabótaskyldu kaupanda, sbr. 2. mgr. 25. gr. eml., m.a. með vísan til 

úrskurðar nefndarinnar. Í slíku máli er ekki deilt um fjárhæð skaðabótakröfunnar heldur 

einungis hvort skaðabótaskylda sé fyrir hendi.   

  Í dómi Hæstaréttar 8. maí 2008 í máli nr. 450/2007 (Hópbílaleigan I) efndu Ríkiskaup 
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f.h. Vegagerðarinnar og fleiri aðila til útboðs um áætlunar-, og skólaakstur á fimm 

þjónustusvæðum sem skiptust í nánar tilgreindar leiðir. Hópbílaleigan var lægstbjóðandi í S2 

hluta útboðsins og átti næstlægsta tilboðið í S1 hluta þess. Þrátt fyrir það var ekki gengið til 

samninga við fyrirtækið. Í kjölfarið kærði Hópbílaleigan ákvörðun kaupanda um að hafna 

tilboði fyrirtækisins til kærunefndar útboðsmála. Stuttu síðar kom í ljós að lægstbjóðandi í S1 

hluta útboðsins hugðist ekki standa við tilboð sitt í verkið. Samningsumleitanir áttu sér stað 

milli kaupanda og Hópbílaleigunnar en þeim bar ekki saman um þá málavexti. Hópbílaleigan 

kvað að kaupandi hefði m.a. sett það skilyrði að tiltekinn undirvertaki myndi ábyrgjast verkið 

þar sem kaupandi taldi að Hópbílaleigan hefði engar forsendur til að standa við skuldbindingar 

útboðslýsingar án aðkomu undirverktakans. Fyrirtækið afturkallaði kæru sína til kærunefndar 

útboðsmála og lagði m.a. fram yfirlýsingu undirverktakans og taldi sig með því hafa staðið við 

þau skilyrði sem sett hafi verið fyrir því að gengið yrði til samninga við fyrirtækið. Þrátt fyrir 

það taldi kaupandi að yfirlýsingin væri ófullnægjandi þar sem undirverktakinn væri ekki með 

beina og skuldbindandi aðkomu að verkinu. Í kjölfarið var Hópbílaleigunni tilkynnt að 

kaupandi liti svo á að fyrirtækið hefði ekki uppfyllt skilyrði um fjárhagslega og tæknilega getu 

til að sinna verkefninu. Þá höfðaði Hópbílaleigan mál gegn íslenska ríkinu til viðurkenningar á 

skaðabótaskyldu vegna hagnaðarmissis. Í dómi héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með 

vísan til forsendna hans, var talið að Hópbílaleigunni hefði tekist sönnun um að fyrirtækið hefði 

uppfyllt skilyrði útboðsins um fjárhagslegt og tæknilegt hæfi. Fyrirtækið var þannig með 

hagstæðasta tilboðið og kaupanda var því óheimilt að hafna tilboði þess á þeim forsendum að 

það hafði ekki fjárhagslega og tæknilega burði til að standa við tilboðið. Auk þess var talið að 

skilyrði kaupanda um að undirverktaki gengi inn í samning aðila með skuldbindandi hætti væri 

í ósamræmi við útboðsgögn. Orðrétt segir í forsendum niðurstöðu héraðsdóms:  

Stefnandi hefur lagt fram einhliða útreikning sinn um áætlaðan hagnaðarmissi vegna 

umrædds útboðs og hefur útreikningur þessi af þeim sökum takmarkað sönnunargildi. 

Hins vegar liggur fyrir að tilboð stefnanda í umrædd verk er hærra en nam 

kostnaðaráætlun verkkaupa en gera má ráð fyrir að í henni hafi verið gengið út frá því að 

væntanlegur verktaki hefði einhvern hagnað af framkvæmd verksins. Með því þykir 

stefnandi hafa leitt nægar líkur að því að hann hafi orðið fyrir tjóni og er því fullnægt 

skilyrðum fyrir skaðabótaskyldu stefnda samkvæmt 2. mgr. 84. gr. laga nr. 94/2001 en 

með því er þá aðeins leyst úr um lögmæti aðgerða Vegagerðarinnar án þess að nokkru sé 

slegið föstu um í hvaða mæli þær aðgerðir hafi leitt til tjóns fyrir stefnanda. Að þessu 

virtu verður því fallist á kröfu stefnanda um viðurkenningu á skaðabótaskyldu stefnda 

vegna missis hagnaðar sem hann kunni að hafa notið ef ekki hefði komið til ákvarðana 

Vegagerðarinnar að hafna tilboðum hans. 
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Í dómi Hæstaréttar 9. september 2013 í máli nr. 435/2013 (Hýsir) höfðaði Hýsir mál til 

viðurkenningar á skaðabótaskyldu vegna þátttöku í þremur lyfjaútboðum á vegum Ríkiskaupa. 

Í dómi Hæstaréttar var vísað til þess að fyrirtækinu væri heimilt að leita dóms um viðurkenningu 

á skaðabótaskyldu íslenska ríkisins gagnvart sér en sú heimild væri háð þeim skilyrðum að sá, 

sem málið höfðar, leiði nægar líkur að því að hann hafi orðið fyrir tjóni af nánar tilteknu tilefni, 

geri grein fyrir því í hverju tjónið felist og hver tengsl þess séu við atvik máls. Þá var talið að 

héraðsdómsstefna málsins væri vanreifuð en þar var hvorki fjallað um lagagrundvöll málsins 

né gerð grein fyrir því tjóni sem fyrirtækið taldi sig hafa orðið fyrir. Var því kröfugerð og 

málatilbúnaður fyrirtækisins talin vera í andstöðu við 1. mgr. 80. gr. eml. Af þeim sökum var 

frávísunarúrskurður héraðsdóms staðfestur.  

  Í dómi Hæstaréttar 24. ágúst 2015 í máli nr. 448/2015 (Íslenska gámafélagið I) krafðist 

Íslenska gámafélagið viðurkenningar á rétti til skaðabóta vegna hagnaðarmissis, sem fyrirtækið 

hefði notið, hefði kaupandi ekki ákveðið að semja við Gámaþjónusta Vesturlands í kjölfar 

útboðs á sorphirðu á Seltjarnarnesi. Í úrskurði héraðsdóms var talið að fyrirtækið hefði ekki 

fært viðhlítandi rök fyrir því að það hefði orðið fyrir fjárhagslegu tjóni sem rekja mætti til 

ákvörðunar kaupanda en við þingfestingu málsins voru eingöngu lagðir fram einhliða 

útreikningar á arðsemi fyrirtækisins. Var því ekki talið að það lægi fyrir að fyrirtækið hefði 

lögvarða hagsmuni af því að fá leyst úr viðurkenningarkröfu sinni, sbr. 2. mgr. 25. gr. eml., og 

var málinu því vísað frá dómi. Fyrir Hæstarétti lagði fyrirtækið fram frekari gögn sem vörðuðu 

efni málsins með kæru sinni en þessi síðbúna gagnaöflun gat engu breytt um það að Hæstiréttur 

staðfesti hinn kærða úrskurð með vísan til forsendna hans.  

  Í dómi Hæstaréttar 5. september 2016 í máli nr. 554/2016 (Íslenska gámafélagið II) 

höfðaði Íslenska gámafélagið nýtt mál á hendur kaupanda og byggði á sömu málsástæðum og 

í því fyrra. Í frávísunarúrskurði héraðsdóms, sem staðfestur var með vísan til forsendna hans í 

Hæstarétti, var talið ljóst að fyrirtækið fullnægði ekki kröfum útboðsgagna um fjárhagslegt hæfi 

til að hljóta verkið í kjölfar útboðsins þar sem eigið fé þess var þá neikvætt. Þá var einnig vikið 

að því að tilboð fyrirtækisins hefði verið umtalsvert hærra en tilboð Gámaþjónustu Vesturlands. 

Að þessu virtu var það niðurstaða héraðsdóms að fyrirtækið hefði ekki leitt nægar líkur að því 

að það hefði orðið fyrir tjóni af völdum ákvörðunar kaupanda og hafði því ekki lögvarða 

hagsmuni af því að fá leyst úr viðurkenningarkröfu sinni fyrir dómi.  

  Í Hrd. 485/2016 (Strætó I) krafðist fyrirtækið Teitur Jónsson þess að viðurkenndur yrði 

réttur fyrirtækisins til skaðabóta vegna hagnaðarmissis og vegna kostnaðar við þátttöku í útboði 

um akstur almenningsvagna á höfuðborgarsvæðinu. Kaupandinn hélt því fram að 

réttarfarsreglur kæmu í veg fyrir að fyrirtækið gæti í senn krafist viðurkenningar á bótaskyldu 
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vegna hagnaðarmissis og kostnaðar við að taka þátt í útboðinu. Var það með vísan til þess að 

fyrirtækið gæti ekki bæði gert kröfu um bætur fyrir hagnaðarmissis og vegna kostnaðar við að 

bjóða í verkið, enda hefði fyrirtækið þurft að bera slíkan kostnað til að fá þann ávinning sem í 

verkinu fólst. Hæstiréttur taldi aftur á móti að fyrirtækinu væri heimilt að leita dóms um 

bótaskyldu á mismunandi grundvelli, afla í kjölfarið gagna um fjárhæð tjónsins og haga 

kröfugerð sinni eftir því sem það taldi best þjóna hagsmunum sínum.   

  Vissulega er ekki hægt að krefjast efnda-, og vangildisbóta samtímis.115 Það er því 

áhugavert að Hæstiréttur telji að fyrirtækjum sé heimilt að leita dóms um viðurkenningu á 

bótaskyldu á mismunandi grundvelli en þau þurfi þó á endanum að taka afstöðu til þess hvort 

þau hyggjast gera kröfu um efndabætur eða vangildisbætur. Auðvitað er þetta fyrirtækjum í 

landinu til hagsbóta í ljósi þess að almennt er hægt að krefjast vangildisbóta þegar skilyrði 

efndabóta eru fyrir hendi.116 Í einstökum tilfellum kann að vera þess virði að fá frekar dæmdar 

vangildisbætur, t.d. ef væntanlegur hagnaður er ekki verulegur en kostnaður við þátttökuna var 

hár. Það á sérstaklega við um flókna samninga á sviði þar sem virk samkeppni ríkir.117  

  Af framangreindum dómum má ráða að heimild fyrirtækis til þess að höfða 

viðurkenningarmál, sbr. 2. mgr. 25. gr. eml. er háð tilteknum skilyrðum, þ.e. að viðkomandi 

fyrirtæki leiði nægar líkur að því að það hafi orðið fyrir tjóni af nánar tilteknu tilefni og geri 

grein fyrir í hverju tjónið felist og hver tengsl þess séu við atvik málsins. Ef sönnun tekst ekki 

um þessi atriði leiðar það að öllu jöfnu til frávísunar. Eðli málsins samkvæmt er það matsatriði 

hverju sinni hvenær fyrirtæki hefur fært nægar sönnur á að það hafi orðið fyrir tjóni sem 2. mgr. 

119. gr. OIL tekur til. Fjölbreytileikinn í þessum efnum er mikill, enda hvert mál sérstakt, þrátt 

fyrir að margt geti verið líkt með þeim. Fyrirtæki verða þó að horfast í augu við að björninn er 

ekki unninn þegar skaðabótaskylda kaupanda er viðurkennd af Hæstarétti. Í viðurkenningarmáli 

er engu slegið föstu um hversu miklu tjóni fyrirtæki hafi orðið fyrir og þess vegna verður 

fyrirtækið að færa sönnur á umfang þess í öðru máli til innheimtu fjárkröfu sinnar ef ekki semst 

um skaðabætur eftir að viðurkenningardómur liggur fyrir.   

4.1.4.5 Skylda tjónþola til þess að takmarka tjón sitt 

Það er meginregla skaðabótaréttar að tjónþola er skylt að takmarka það tjón sem hann verður 

fyrir. Geri hann ekki það sem sanngjarnt er að ætlast til af honum í þeim efnum, fær hann ekki 

bætt það tjón sem af því leiðir.118 Þegar krafa er gerð um skaðabætur vegna útlagðs kostnaðar 

                                                           
115 Þorgeir Örlygsson o.fl. (n. 22) 190. 
116 sama heimild, 306-307. 
117 Steen Treumer (n. 34) 571. 
118 Viðar Már Matthíasson (n. 41) 597. 
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er t.d. mikilvægt að fyrirtæki hafi ekki lagt í óþarfa kostnað og hagað tilboðsgerð í samræmi 

við útboðskilmála.119 Það á einkum við ef fyrirtæki telur að tiltekið útboð sé ólögmætt og það 

hyggst krefjast ógildingar á því, sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 17. ágúst 2001 í máli nr. 

4/2001 (Netverslun Íslands gegn Ríkiskaupum). Algengt er að á þetta álitaefni reyni í málum 

vegna hagnaðarmissis en í slíkum málum er torvelt að sýna fram á hvaða ráðstafanir voru tækar 

til þess að takmarka tjón í þessum skilningi. Af dómaframkvæmd má ráða að fyrirtækjum ber 

að kanna möguleika sína á að takmarka tjón sitt ef ráðrúm gefst til. Ef fyrirtæki sinnir ekki þeirri 

skyldu með löngum fyrirvara, kann það að leiða til takmörkunar eða brottfalls bótaábyrgðar 

kaupanda, sbr. Hrd. 600/2015 (Hópbílaleigan III). Þá verður einnig litið til möguleika fyrirtækis 

á að auka við eða draga úr starfsemi sinni eftir verkefnastöðu til þess að takmarka tjón sitt, sbr. 

Hrd. 416/2011 (Héðinsfjarðargöng II). 

4.1.4.6 Fyrning  

Skaðabótakröfur innan samninga fyrnast eftir almennum reglum en almennur fyrningarfrestur 

kröfuréttinda er fjögur ár, sbr. 3. gr. laga nr. 150/2007 um fyrningu kröfuréttinda. 

Fyrningarfrestur kröfu reiknast frá þeim degi er kröfuhafi gat fyrst átt rétt til efnda, sbr. 1. mgr. 

2. gr. laganna. Í athugasemdum með frumvarpinu sem varð að lögunum kemur fram að það beri 

að túlka orðalag ákvæðisins þannig að miða skal upphaf fyrningarfrests við það tímamark þegar 

kröfuhafi átti þess fyrst kost að setja fram kröfu um efndir.120 Miðað við það má gera ráð fyrir 

því að fyrningarfrestur skaðabótakrafna vegna opinberra innkaupa byrjar að líða þegar fyrirtæki 

vissi eða mátti vita um ákvörðun eða athöfn kaupanda sem það telur brjóta gegn réttindum 

sínum. 

4.2 Bætur vegna útlagðs kostnaðar  

Eins og að ofan greinir miðast bótafjárhæð skv. 1. mgr. 119. gr. OIL við þann kostnað sem féll 

til við undirbúning og þátttöku fyrirtækis í útboði. Ákvæðið á rætur að rekja til 1. mgr. 84. gr. 

laga nr. 94/2001 um opinber innkaup. Í athugasemdum með frumvarpinu sem varð að lögunum 

kemur fram að ákvæðið er í samræmi við 7. mgr. 2. gr. tilskipunar nr. 92/13/EBE og skýringu 

Hæstaréttar Íslands í Hrd. 169/1998 (Fagtún)121 á 27. gr. laga nr. 63/1970, sbr. 2. gr. laga nr. 

55/1993. Markmið ákvæðisins er að veita fyrirtækjum virkt réttarúrræði til þess að bregðast við 

                                                           
119 Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Hjelmborg og Sune Troels Poulsen (n. 49) 396. 
120 Alþt. 2007-08, A-deild, þskj. 67 - 67. mál, um 2. gr. 
121 Í dómnum segir: „Með tilliti til þess sem hér er rakið verður að skýra ákvæði 27. gr. laga nr. 63/1970, sbr. 2. 

gr. laga 55/1993, á þann veg að það mæli fyrir um bætur til verktaka, sem brotið er gegn áður en tilboð frá bjóðanda 

hefur verið samþykkt, og eigi að auðvelda honum sönnun fyrir tjóni, óháð því hvort hann geti sýnt fram á að hann 

hefði orðið af verki.“ 
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ætluðum brotum kaupanda gegn reglum um opinber innkaup og fá tjón sitt bætt með nokkuð 

auðveldum hætti.122 Til þess að hljóta bætur vegna útlagðs kostnaðar þarf fyrirtæki að sanna að 

það hafi átt raunhæfa möguleika á að verða valið af kaupanda og möguleikar þess hafi skerts 

við brotið. Þá er sönnunarbyrðinni snúið við og kaupandi verður að sanna að brotið hafi ekki 

haft áhrif á niðurstöðu innkaupaferlisins.123  

  Í dómi Hæstaréttar 19. júní 2013 í máli nr. 98/2013 (J&L gegn íslenska ríkinu) voru 

atvik þau að iðnaðarráðherra skipaði starfshóp til þess að annast markaðssetningu á ferðalögum 

til Íslands í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli. Leitað var eftir tillögum að markaðsátaki frá 

auglýsingastofum, en ekkert formlegt innkaupaferli var viðhaft. Tillögur bárust frá öllum 

auglýsingastofum sem leitað var til og kynntu þær tillögurnar fyrir starfshópnum. Ríkiskaup 

gerðu athugasemdir við framkvæmd útboðsins en stofnunin benti starfshópnum á að kaup á 

slíkri þjónustu væri almennt útboðsskyld ef kaupandi væri opinber aðili. Var þá tekin ákvörðun 

um að semja við tvær auglýsingastofur. Í kjölfarið krafðist auglýsingastofan J&L þess að 

íslenska ríkinu yrði gert að greiða útlagðan kostnað vegna vinnu við tillögu að útfærslu á 

markaðsátaki í ferðaþjónustu. Hæstiréttur taldi að starfshópurinn hefði í raun beitt aðferð við 

innkaup sem ættu sér enga stoð í ákvæðum eldri laga nr. 84/2007 um opinber innkaup. Fól þessi 

háttsemi því í sér brot á þeim lögum. Í dómi Hæstaréttar segir meðal annars: 

Að því er varðar þau skilyrði þessa lagaákvæðis fyrir rétti til skaðabóta að fyrirtæki þurfi 

einungis að sanna að það hafi átt raunhæfan kost á að verða valið af kaupanda og að hann 

hafi skerst sökum brots kaupandans verður að gæta að því að starfshópurinn valdi 

áfrýjanda í þessu skyni samhliða fjórum öðrum auglýsingastofum og bar starfshópurinn 

jafnframt lof á afrakstur vinnu áfrýjanda … . Stefndi hefur ekki leitast við að skýra hvað 

ráðið hafi þegar upp var staðið vali á auglýsingastofum til að sinna verkefninu, sem um 

ræðir í málinu, og hefur ekkert lagt fram um hugmyndir og kostnaðaráætlanir þeirra. Að 

þessu virtu verður að líta svo á að fullnægt sé hér áðurnefndum skilyrðum 1. mgr. 101. 

gr. laga nr. 84/2007 fyrir skaðabótaskyldu stefnda við áfrýjanda. 

Samkvæmt framansögðu þarf fyrirtæki að uppfylla tvö skilyrði til þess að hljóta bætur vegna 

útlags kostnaðar. Í fyrsta lagi þarf fyrirtæki að sýna fram á brot gegn reglum um opinber 

innkaup. Athyglisvert er að samkvæmt úrskurðarframkvæmd dönsku kærunefndarinnar er 

áskilið að fyrirtækið hafi ekki vitað eða mátt vera kunnugt um lögbrotið.  

  Í úrskurði kærunefndar Danmerkur 25. júní 2015 í máli nr. 2014-8314 var talið að 

kaupandi hefði brotið gegn innkaupalögum með því að nýta óviðeigandi valforsendur við val á 

hagkvæmasta tilboðinu. Í kjölfarið gerði kærandi kröfu um efndabætur en vangildisbætur að 

álitum til vara. Í seinni úrskurði kærunefndarinnar, þann 23. maí 2016 í sama máli, tók hún fram 

                                                           
122 Alþt. 2000-01 (n. 1) um 84. gr. 
123 Elísabet Júlíusdóttir o.fl. (ritstj.) (n. 12) 114. 
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að kaupandi hefði ekki átt þess kost að breyta valforsendunum án þess að brjóta gegn 

meginreglunum um gagnsæi og jafnræði. Útboðið var því ólögmætt frá upphafi. Að því virtu 

var talið að engin orsakatengsl væru til staðar milli brots kaupanda og meints tjóns kæranda. 

Því næst var vikið að varakröfu kæranda um vangildisbætur að álitum en hann lagði ekki fram 

nein frekari gögn til stuðnings kröfu sinni. Kærunefndin taldi enn fremur að kærandi hefði vitað 

eða mátt vera kunnugt um ólögmæti valforsenda útboðsins og af þeim sökum væru ekki til 

staðar orsakatengsl milli lögbrots kaupanda og tjóns kæranda. Þar með var skilyrðum 

vangildisbóta heldur ekki fullnægt.   

  Hingað til hefur ekki reynt á þessi sjónarmið í íslenskri dómaframkvæmd um 

skaðabótaábyrgð vegna brota á sviði opinberra innkaupa. Að því virtu má álykta að íslenskir 

dómstólar myndu leysa úr slíku álitaefni með sambærilegum hætti, enda er það almennt viðhorf 

í kröfurétti að samningar sem kröfuhafi gerir í vondri trú eða í grandsemi um annmarka gefa 

honum ekki færi á að fara fram á skaðabætur fyrir tjóni því tengdu.124  

  Í öðru lagi þarf fyrirtæki að sanna að það hafi átt raunhæfa möguleika á að verða valið 

af kaupanda og möguleikar þess hafi skerst við brotið. Af sönnunarreglu ákvæðisins leiðir að 

fleiri fyrirtæki geti gert líklegt að þau hafi átt raunhæfa möguleika og gætu því átt rétt á bótum 

vegna sömu ólögmætu ákvörðunar kaupanda.125  

  Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 6. apríl 2018 í máli nr. 25/2017 (Klíníkin Ármúla 

gegn Sjúkratryggingum Íslands og Myndgreiningarrannsóknarstöð Hjartaverndar) kærði 

Klíníkin Ármúla samning um kaup á myndgreiningarþjónustu sem auglýst var á Evrópska 

efnahagssvæðinu og krafðist þess m.a. að nefndin veitti álit sitt á skaðabótaskyldu. Óumdeilt 

var að innkaupin féllu undir VIII. kafli OIL sem mælir fyrir um sérreglur um félagsþjónustu og 

aðra sértæka þjónustu. Var því talið að kaupandinn hefði brotið gegn skýrum fyrirmælum 1. 

mgr. 92. gr. OIL og reglugerð nr. 955/2016, með því að greina hvorki frá því hvaða 

innkaupaaðferð laganna yrði lögð til grundvallar að fengnum tilkynningum um þátttöku né 

helstu þáttum útboðsferlisins. Þannig var ekki gætt að kröfum innkaupareglnanna um jafnræði 

og gagnsæi. Rökstuðningur kaupanda fyrir því að hefja viðræður við annan bjóðanda var í fyrsta 

lagi byggður á því að töluverður tími myndi líða þar til Kliníkin Ármúla gæti sinnt þjónustunni 

með fullum afköstum. Af gögnum málsins var á hinn bóginn ráðið að Hjartavernd gæti heldur 

ekki sinnt þjónustunni með fullum afköstum allan samningstímann. Hvorugt fyrirtækjanna var 

því fært um að uppfylla ítrustu kröfur forauglýsingarinnar. Fullt tilefni þótti því til að 

endurskoða þær kröfur sem kaupandinn lagði til grundvallar vali tilboðs í fyrirhuguðu 

                                                           
124 Þorgeir Örlygsson o.fl. (n. 22) 284. 
125 Alþt. 2000-01 (n. 1) um 84. gr. 
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innkaupaferli þannig að jafnræði og gagnsæi væri tryggt. Jafnframt skorti verulega á að fyrir 

lægju þær forsendur um hæfi bjóðenda og tæknilegar kröfur sem kaupandinn hugðist leggja til 

grundvallar ákvörðun sinni. Í öðru lagi byggði kaupandinn á því að samningur við Hjartavernd 

yrði hagkvæmari. Var það mat kaupanda að réttara væri að semja við það fyrirtæki sem boðið 

hefði fastan afslátt óháð umfangi. Sú ákvörðun kaupanda var ekki talin eiga sér stoð í skilmálum 

eða valforsendum sem kynntar höfðu verið bjóðendum til þess að tryggja jafnræði og gagnsæi 

við innkaupin. Að mati nefndarinnar var innkaupaferlið verulegum annmörkum háð og sannað 

þótti að brotið hafi verið gegn Klíníkinni Ármúla við ákvörðun um val á samningsaðila. Var 

talið ljóst að fyrirtækið átti raunhæfa möguleika á því að verða valið til samningsgerðar miðað 

við þær takmörkuðu forsendur sem lágu fyrir á þessu stigi innkaupanna og skertu brot kaupanda 

þá möguleika. Þannig komst kærunefndin að þeirri niðurstöðu að kaupandi væri 

skaðabótaskyldur gagnvart fyrirtækinu.    

  Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 17. maí 2016 í máli nr. 29/2015 

(Hópferðamiðstöðin gegn Hafnarfjarðarbæ) var tilboði Hópferðamiðstöðvarinnar í skólaakstur 

metið samstundis ógilt af þeirri ástæðu að upplýsingar um vottuð gæðakerfi fylgdu ekki 

tilboðinu. Í kjölfarið kærði Hópferðamiðstöðin útboð Hafnafjarðarbæjar og krafðist þess 

aðallega að tilteknir skilmálar útboðsganga sem lutu að gæða- og umhverfisvottun yrðu felldir 

niður í heild sinni, en til vara að þeir yrðu felldir niður að hluta. Þá krafðist fyrirtækið þess að 

kærunefndin gæfi álit sitt á skaðabótaskyldu. Fyrirtækið byggði á því að skilmálar útboðsgagna 

um umhverfis- og gæðavottun væru andstæðir lögum um opinber innkaup. Kærunefnd taldi að 

Hafnafjarðarbæ hefði borið að leggja mat á tilboð fyrirtækisins og taka afstöðu til þess hvort 

fyrirtækið uppfyllti engu að síður kröfur útboðsganga, þrátt fyrir að það lagði ekki fram þær 

vottanir vegna gæða- og umhverfisstaðla sem áskildar voru í útboðsgögnum. Í útboðsgögnunum 

kom aftur á móti ekki fram á hvaða forsendum val tilboða myndi grundvallast en af því leiddi 

að Hafnarfjarðarbæ bar að velja það tilboð sem var lægst að fjárhæð. Óumdeilt var að fyrirtækið 

átti ekki lægsta tilboðið í verkið og það byggði ekki á því að lægsta tilboðið hafi verið ógilt. Þar 

sem ekki tókst sönnun á því að brot Hafnafjarðarbæjar hafði skert möguleika fyrirtækisins voru 

skilyrði skaðabótaskyldu ekki uppfyllt.  

4.3 Bætur vegna óvirkni 

Í aðfararorðum tilskipunar 2007/66/EB er mælt fyrir um skyldu aðildarríkjanna til að tryggja 

öflug viðurlög í þeim tilvikum þar sem skuldbindingar sem leiða af óvirkum samningi hafa 

þegar verið uppfylltar að hluta eða öllu leyti. Auk þess var kveðið á um skyldu aðildarríkjanna 

að ákvarða í landslögum mögulega endurheimt allra fjárhæða, sem kunna að hafa verið 
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greiddar.126 Tilskipunin veitti aðildarríkjum talsvert svigrúm til þess að útfæra óvirknisúrræðið 

með tilliti til þess að markmið úrræðisins er að hætt verði við að framfylgja og standa við réttindi 

og skyldur samkvæmt samningi. Í tilskipuninni er að finna dæmi um mismunandi útfærslur en 

aðildarríkin gátu valið á milli þess að mæla fyrir um afturvirka óvirkni (ex tunc) eða takmarka 

gildissvið hennar við þær skuldbindingar sem hafa ekki enn verið uppfylltar (ex nunc). Hér á 

landi takmarkast óvirkni við þær greiðslur sem enn hafa ekki farið fram, sbr. 1. mgr. 115. gr. 

OIL. Aðfararorð tilskipunarinnar höfðu greinileg áhrif á frumvarp til breytingarlaga nr. 

58/2013. Í athugasemdum með frumvarpi laganna kemur eftirfarandi fram:  

Við það að samningur er lýstur óvirkur rís upp spurningin hvort og að hvaða marki 

viðsemjandi kaupanda geti átt bótarétt. Samkvæmt almennum reglum er ekki hægt að 

útiloka að viðsemjandi kaupanda geti átt rétt á efndabótum, enda hefur hann gert samning 

sem er formlega gildur án tillits til óvirkni hans. Þótt vera kunni að viðsemjandi sé 

grandlaus um ástæður óvirkni þykja samningar sem þessir vera þess eðlis að þeim beri 

ekki að veita réttarvernd á við gilda samninga að þessu leyti. Er lagt til í frumvarpinu að 

lögfest verði sú regla að viðsemjandi kaupanda verði skaðlaus af samningi, með tilliti til 

undirbúnings og framkvæmdar samnings að því marki sem hún hefur farið fram, en eigi 

hins vegar ekki rétt á bótum fyrir missi hagnaðar.127 

Sambærileg sjónarmið er að finna í athugasemdum um 18. gr. sem fylgdu með frumvarpi því 

sem varð að þágildandi dönskum lögum nr. 492 um framkvæmd reglna um opinber innkaup 

o.fl.128 Þar kemur fram að sú staðreynd að samningur sé lýstur óvirkur kemur ekki í veg fyrir 

skaðabótaskyldu að því tilskyldu að almenn skilyrði skaðabóta séu uppfyllt.129 Það er því 

athyglisvert að í breytingarlögum nr. 58/2013 á lögum nr. 84/2007 um opinber innkaup sem 

samþykkt voru á Alþingi 26. mars 2013, var hvergi vikið að bótarétti vegna óvirkni. Af 

ofangreindu og orðum frumvarpanna að öðru leyti má ráða að almennar reglur gildi um bótarétt 

viðsemjanda vegna óvirkni. Samkvæmt almennum reglum getur viðsemjandi annað hvort 

krafist efndabóta eða vangildisbóta úr hendi kaupanda. Sigurður Snædal Júlíusson telur að 

viðsemjandi sem er grandlaus um lögbrot kaupanda, gæti að öllu jöfnu sótt efndabætur úr hendi 

kaupanda, að almennum skilyrðum uppfylltum ef ske kynni að samningur þeirra á milli yrði 

lýstur óvirkur með stoð í 115. gr. OIL.130 Það gæti þó reynst fyrirtækjum erfitt að uppfylla 

framangreind skilyrði. Steen Treumer telur að það séu einkum þrjár ástæður fyrir því að það sé 

ólíklegt að fyrirtæki gætu þurft að greiða efndabætur vegna óvirkni. Í fyrsta lagi þarf 

                                                           
126 Sjá 21. tl. aðfararorða tilskipunar 2007/66/EB. 
127 Alþt. 2012-13 (n. 13) bótaréttur viðsemjanda kaupanda. 
128 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne, 2009/1 LSF 110, til § 18.  
129 Í frumvarpinu segir: „At en kontrakt må anses for uden virkning udelukker ikke, at den leverandør, der har 

indgået en kontrakt, som bringes til ophør som følge af, at kontrakten erklæres for uden virkning, kan få erstatning 

fra ordregiveren, hvis dansk rets almindelige betingelser for erstatning er opfyldt.“ 
130 Sigurður Snædal Júlíusson (n. 21) 23-25.  



60 

 

viðsemjandi að vera grandlaus um lögbrot kaupanda. Í þessu sambandi hljóta líkurnar á því 

viðsemjandi sé grandlaus að vera hverfandi ef um er að ræða reynslumikið fyrirtæki sem ætti 

að vita betur. Í annan stað væri að öllum líkindum erfitt fyrir viðsemjanda að sýna fram á að 

skilyrðið um orsakatengsl sé uppfyllt en það á sérstaklega við ef samningur er gerður 

heimildarlaust án auglýsingar. Þá eru engin útboðsgögn fyrir hendi eða tilboð annarra 

þátttakenda sem viðsemjandi gæti borið sig saman við, til þess að sýna fram á að hann hefði 

fengið samninginn ef lögbrot kaupanda hefði ekki komið til. Af danskri réttarframkvæmd má 

jafnframt ráða að engin slík orsakatengsl séu til staðar ef útboðið var ólögmætt frá upphafi, sbr. 

úrskurð kærunefndar Danmerkur 25. júní 2015 í máli nr. 2014-8314. Í þriðja lagi er líklegt að 

dómstólar muni hafa tilhneigingu til þess að túlka tiltekin atriði kaupanda í vil.131   

  Réttur til vangildisbóta fæli aftur á móti í sér útlagðan kostnað vegna þátttöku í útboði 

auk kostnaðar við að uppfylla samningsskyldur að því tímarki sem samningur er lýstur 

óvirkur.132 Íslenskur réttur sækir gjarnan fyrirmynd sína til Norðurlandanna en danska 

kærunefndin hefur áður komist að þeirri niðurstöðu að kaupandi kann að bera skaðabótaábyrgð 

gagnvart viðsemjanda ef samningur er lýstur óvirkur, að öðrum skilyrðum uppfylltum.  

  Í úrskurði kærunefndar Danmerkur 12. apríl 2018 í máli nr. 17/01401 var 

rammasamningur um húsgögn fyrir dagvistunarheimili, dags. 14. ágúst 2017, lýstur óvirkur frá 

og með 1. maí 2018 með vísan til þess að kaupandi hefði brotið gegn meginreglunum um 

gagnsæi og jafnræði við mat á tilboðum og hafnað tilboði kæranda með ólögmætum hætti. 

Kaupanda láðist að senda tilkynningu um val tilboðs en í kjölfar ákvörðunar um val tilboðs var 

samningur gerður á biðtíma samningsgerðar. Kærandi átti því ekki kost á því að leita réttar síns 

áður en samningur komst á. Brotin voru enn fremur talin alvarleg og til þess falinn að hafa áhrif 

á samningsmöguleika kæranda. Var því ekkert því til fyrirstöðu að lýsa samninginn óvirkan. Í 

kjölfarið hafði kærandi uppi kröfu um vangildisbætur að fjárhæð 235.775,53 DKK, samkvæmt 

yfirliti yfir útlagðan kostnað. Í seinni úrskurði kærunefndarinnar þann 3. júlí 2018 í sama máli, 

var talið að almenn skilyrði skaðabóta væru uppfyllt. Við ákvörðun bóta var þó talið ómögulegt 

að styðjast við framlagt yfirlit kæranda gegn mótmælum kaupanda, með tilliti til þess að 

kærandi lagði ekki fram nauðsynleg gögn til þess að sannreyna tjón sitt. Voru því 

vangildisbætur dæmdar að álitum.  

 Eins og áður segir hefur kærunefnd útboðsmála hingað til aldrei lýst samning óvirkan. 

Spurningunni sem varpað var fram í frumvarpi til breytingarlaga nr. 58/2013 um bótarétt 

viðsemjanda hér á landi vegna óvirkni er því enn ósvarað. Auk þess geta einstök álitaefni komið 

                                                           
131 Steen Treumer (n. 37) 290-291.  
132 Sigurður Snædal Júlíusson (n. 21) 24. 
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til skoðunar í skaðabótamálum sem varða óvirkni. Til dæmis eru skiptar skoðanir um það hvort 

kaupandi gæti fræðilega séð þurft að greiða tveimur fyrirtækjum efndabætur þegar samningur 

er lýstur óvirkur, annars vegar viðsemjanda og hins vegar fyrirtæki sem telur sig hafa átt 

hagkvæmasta tilboðið. Steen Treumer telur að það standist ekki skoðun þar sem aðeins annað 

fyrirtækið gæti í raun sýnt fram á að kaupandi hefði samið við það ef kaupin hefðu farið fram í 

samræmi við þær reglur sem gilda um opinber innkaup.133 Simon Hjelmborg o.fl. telja hins 

vegar að kaupanda ber að greiða báðum fyrirtækjum efndabætur við þessar aðstæður.134 Slík 

niðurstaða væri án efa til þess fallinn að styrkja varnaðaráhrif óvirkniúrræðisins. Á heildina litið 

væri ekki hægt að útiloka að við þessar aðstæður gætu fyrirtækin bæði gert kröfur um 

efndabætur, skv. 2. mgr. 119. gr. OIL. Samningur sem er lýstur óvirkur er enn formlega gildur, 

eins og vikið var að hér að ofan og gæti þar af leiðandi veitt viðsemjanda rétt til efndabóta 

samkvæmt almennum reglum. Þá má einnig gera ráð fyrir því að bótaréttur viðsemjanda styrkist 

hafi kostnaður fallið til við að uppfylla umsamdar skyldur og gæðakröfur áður en samningur er 

lýstur óvirkur.135   

4.4 Bætur að álitum 

Það getur komið til skoðunar að dæma bætur að álitum í skaðabótamálum vegna opinberra 

innkaupa sökum þess hve lítið er oft af gögnum til að styðjast við. Það á einkum við þegar 

bótagrundvöllur er fyrir hendi og tjón þykir sannað, en óvissa ríkir um hver bótafjárhæð skuli 

vera.136 Skaðabætur að álitum eru, eðli málsins samkvæmt, ákveðnar að áliti dómara. Hér á 

landi hafa bætur verið dæmdar að álitum fyrir hagnaðarmissi, sbr. dóma Hæstaréttar í málum 

nr. 169/1998 (Fagtún) og nr. 619/2016 (Strætó II). Heimild dómara til þess að ákveða bætur að 

álitum í skaðabótamálum vegna opinberra innkaupa greiðir án efa götu margra fyrirtækja við 

að fá tjón sitt bætt vegna örðugleika við nákvæma sönnun á fjárhæð tjóns en það er í samræmi 

við varnaðarhlutverk skaðabótareglna.  

4.5 Takmörkun á bótaábyrgð kaupanda 

Í stöðluðum samningsskilmálum tíðkast ákvæði sem takmarka ábyrgðargrundvöllinn, fjárhæð 

bóta eða útiloka bætur fyrir óbeint tjón.137 Reglan um samningsfrelsið er ein af 

                                                           
133 Steen Treumer (n. 37) 289-290. 
134 Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Sune Troels Poulsen (n. 97) 560. 
135 Martin Burgi, „EU Procurement Rules – A Report about the German Remedies System“ í Steen Treumer & 

François Lichère (ritstj.), Enforcement of the EU Public Procurement Rules (DJØF Publishing 2011) 

148. 
136 Þorgeir Örlygsson o.fl. (n. 22) 262. 
137 Eyvindur G. Gunnarsson, „Samningar um vanefndaafleiðingar“ (2011) 1 Tímarit lögfræðinga 59, 67. 
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grundvallarreglum íslensks fjármunaréttar en reglan felur m.a. í sér að aðilum samnings er 

almennt heimilt að semja um réttindi sín og skyldur á þann veg sem þeir kjósa. Það frelsi nær 

einnig til vanefnda og afleiðinga þeirra, t.d. um undanþágu bótaábyrgðar eða takmörkun 

hennar.138 Til þess að slík samningsákvæði geti öðlast gildi verða þau að hafa komist á með 

bindandi hætti eftir reglum samningaréttar. Þegar metið er hvort viðsemjandi hafi samþykkt 

samningsákvæði sem takmarkar ábyrgð þarf að gera strangar kröfur. Ef ákvæðið hefur ekki 

verið skýrlega samþykkt, verður því ekki beitt í lögskiptum aðila.139 Í norrænum rétti er hefð 

fyrir því að ákvæði sem undanþiggja skuldara ábyrgð beri að túlka með hliðsjón af 

andskýringarreglunni. Óljós eða villandi samningsákvæði ættu því almennt að skýra hinum 

opinbera aðila í óhag, enda er hann að jafnaði í yfirburðarstöðu og hefur gjarnan staðið að 

samningu ákvæðanna í stöðluðu formi.140 Þá er mikilvægt að hafa í huga að fyrirtæki getur látið 

reyna á gildi samningsákvæða fyrir dómstólum, sem það telur brjóta gegn réttindum sínum 

samkvæmt almennum reglum samningaréttar. Þannig getur verið unnt að víkja til hliðar í heild 

eða að hluta reglum samnings um undanþágu eða takmörkun bótaábyrgðar opinbers aðila 

samkvæmt 36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, ef það yrði 

talið ósanngjarnt að bera þau fyrir sig. Slík samningsákvæði geta átt rétt á sér við tilteknar 

aðstæður en það yrði háð mati dómstóla hverju sinni hvort að þau gætu leitt til ósanngjarnar 

niðurstöðu.141 

5. Er réttarstaða fyrirtækja viðunandi hér á landi eða er úrbóta þörf? 

Hið íslenska regluverk á sviði opinberra innkaupa byggist einkum á eftirlitstilskipunum 

89/665/EBE og 92/13/EBE, eins og þeim var breytt með tilskipun 2007/66/EB. Með þeirri 

tilskipun bættust við reglur um biðtíma, óvirkni og önnur viðurlög. Tilskipunin breytti aftur á 

móti ekki skaðabótaúrræðinu og það var heldur ekki útfært með nánari hætti í tilskipuninni. 

Aðildarríkjunum var með þessum tilskipunum gert skylt að innleiða skilvirk og fljótvirk úrræði 

og tryggja að fyrirtæki gætu sótt skaðabætur ef ske kynni að þau yrðu fyrir tjóni vegna misferlis 

við innkaupaferlið. Eftirlitstilskipanirnar höfðu þó ekki að geyma nákvæma útlistun á því við 

hvaða aðstæður kaupandi gæti orðið skaðabótaskyldur eða hvernig ætti að ákvarða bætur, sbr. 

dóm Evrópudómstólsins í máli C-568/08 (Spijker).142 Aðildarríkin höfðu því talsvert svigrúm 

til þess að innleiða skaðabótaúrræðið. Hér á landi var sú leið farin að tryggja rétt fyrirtækja til 

                                                           
138 Þorgeir Örlygsson o.fl. (n. 22) 298. 
139 Eyvindur G. Gunnarsson (n. 137) 68. 
140 Páll Sigurðsson (n. 50) 166. 
141 sama heimild, 326-327.  
142 Mál C-568/08 Combinatie Spijker and others [2010] ECR I-12655, mgr. 86.  
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efndabóta með almennum reglum. Ákvæði 2. mgr. 119. gr. OIL hefur þannig staðið efnislega 

óbreytt frá gildistöku laga nr. 94/2001 um opinber innkaup. Af þeim sökum vaknar óneitanlega 

sú spurning hvort nauðsynlegt sé að setja sérreglur um efndabætur vegna slíkra brota eða hvort 

almennar reglur veiti eftir atvikum nægilega réttarvernd.  

  Af dómaframkvæmd má ráða hvers er ætlast af fyrirtækjum sem krefjast skaðabóta 

vegna hagnaðarmissis. Samkvæmt almennum reglum þarf sá sem krefst skaðabóta að sanna að 

hann hafi orðið fyrir fjárhagstjóni, að tjónið sé afleiðing af háttsemi sem er skaðabótaskyld að 

lögum og að orsakatengsl séu milli hinnar bótaskyldu háttsemi og tjónsins. Almennar reglur, 

sbr. 2. mgr. 119 gr. OIL veita fyrirtækjum ekkert sönnunarhagræði eins og 1. mgr. sömu greinar. 

Hingað til hefur Hæstiréttur ekki gert óhóflegar kröfur til fyrirtækja við sönnun á tjóni eða 

orsakatengslum milli ólögmætrar háttsemi kaupanda og tjónsins. Hæstiréttur hefur jafnvel 

gengið svo langt að láta kaupanda bera sönnunarbyrðina fyrir því að ekki hefði verið samið við 

fyrirtæki ef orðið hefði af verkinu, sbr. Hrd. 182/2005 (Héðinsfjarðargöng I). Auk þess hefur 

Hæstiréttur slakað á sönnunarkröfum upp að vissu marki og dæmt efndabætur að álitum við 

tilteknar aðstæður, sbr. Hrd. 169/1998 (Fagtún) og Hrd. 619/2016 (Strætó II). Samkvæmt öllu 

framansögðu er ljóst að fyrirtæki fá dæmdar efndabætur úr hendi kaupanda að almennum 

skilyrðum uppfylltum. Það sýnir að um virkt og áhrifaríkt réttarúrræði er að ræða. Aðra sögu er 

að segja af réttarstöðu fyrirtækja í Evrópurétti en þar er enn deilt um skilyrði skaðabóta 

samkvæmt tilskipun 89/665/EBE. Í þessu sambandi ber að hafa í huga að tilskipun 89/665/EBE 

kveður á um lágmarkskröfur til aðildarríkjanna um málsmeðferð og virk réttarúrræði, sbr. dóm 

Evrópudómstólsins í máli C-327/00 (Santex).143 Aðildarríkin geta því tekið upp hagstæðari 

ákvæði til verndar hagsmunum fyrirtækja við opinber innkaup. Að öllu þessu virtu virðast 

almennar reglur veita fyrirtækjum ríkari réttarvernd en leiða má af tilskipuninni.  

  Aftur á móti má deila um hvort skaðabótaúrræði OIL sé nægilega fljótvirkt, eins og 

kveðið er á um í tilskipun 89/665/EBE. Fyrirtæki þurfa að verja miklum tíma og fjármunum í 

málarekstur til að leita réttar síns sem hefst almennt hjá kærunefnd útboðsmála. Ef nefndin telur 

að skaðabótaskylda sé fyrir hendi höfða fyrirtæki gjarnan mál fyrir dómstólum til 

viðurkenningar á skaðabótaskyldu kaupanda, sbr. 2. mgr. 25. gr. eml. Í slíku máli er ekki deilt 

um fjárhæð skaðabótakröfunnar heldur einungis hvort skaðabótaskylda sé fyrir hendi. Almennt 

sjá fyrirtæki hag sínum best borgið með því að höfða fyrst viðurkenningarmál til þess að fá úr 

því skorið um tilvist umrædds skaðabótaréttar áður en þau fara að afla matsgerðar um meint 

tjón með tilheyrandi kostnaði. Fari svo að dómstólar viðurkenna skaðabótaskyldu kaupanda 

                                                           
143 Mál C-327/00 Santex [2003] ECR- I-01877, mgr. 47.  
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þurfa fyrirtæki að höfða annað mál fyrir dómstólum til innheimtu fjárkröfunnar ef ekki semst 

um skaðabætur eftir að viðurkenningardómur liggur fyrir.  

  Eins og áður segir leita fyrirtæki sem brotið er gegn almennt fyrst til kærunefndar 

útboðsmála, í því skyni að fá brotið leiðrétt eða til þess að fá álit nefndarinnar á skaðabótaskyldu 

kaupanda. Á árunum 2013 til 2018 bárust nefndinni að meðaltali 26 kærur árlega, en 

meðalafgreiðslutími hennar var rúmlega 60 dagar að framkomnum lokaathugasemdum 

kæranda.144 Það verður að teljast til fyrirmyndar en aðra sögu er að segja af málsmeðferð 

þessara mála fyrir almennum dómstólum. Málarekstur fyrir dómstólum er þó nauðsynlegur 

hluti af skaðabótaúrræðinu þar sem kærunefnd útboðsmála kveður ekki upp aðfararhæfa 

úrskurði. Sem nýlegt dæmi má nefna Hrd. 450/2007 (Hópbílaleigan I) og Hrd. 436/2013 

(Hópbílaleigan II). Hið fyrrnefnda viðurkenningarmál var höfðað fyrir Héraðsdómi 

Reykjavíkur 23. júní 2006 en dómur var kveðinn upp í málinu 13. apríl 2007. Í kjölfarið var 

málinu skotið til Hæstaréttar 27. ágúst 2007 sem kvað upp dóm 8. maí 2008. Síðarnefnda málið 

var höfðað 13. september 2011 til innheimtu kröfunnar. Undir rekstri málsins var matsgerð 

aflað og svo yfirmatsgerðar um ætlað tjón. Dómsuppkvaðning í héraðsdómi átti sér stað 27. 

mars 2013. Málinu var svo áfrýjað til Hæstaréttar sem kvað upp endanlegan dóm þann 12. 

desember 2013. Málið var því til meðferðar hjá dómstólum í rúmlega fjögur ár. Til samanburðar 

má nefna Hrd. 619/2016 (Strætó II). Það mál var höfðað fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur 14. 

desember 2012 en málið var dómtekið eftir aðalmeðferð sem fram fór 3. maí 2016. Þá dróst að 

kveða upp dóm fram til 16. júní 2016. Aðaláfrýjandi skaut málinu í kjölfarið til Hæstaréttar 

þann 8. september 2016 en gagnáfrýjandi áfrýjaði héraðsdómi fyrir sitt leyti 9. nóvember 2016. 

Málið var svo leitt til lykta með dómi Hæstaréttar 12. september 2017. Þannig var 

skaðabótamálið eitt og sér til meðferðar hjá dómstólum í ríflega fjögur ár. Af þessu má ráða að 

málsmeðferðartími dómstóla er verulegur þegar kemur að málum er lúta að skaðabótum vegna 

opinberra innkaupa. Eðli málsins samkvæmt er oft örðugt um sönnun í slíkum málum. 

Dómkvaddir matsmenn eru því yfirleitt fengnir til þess að meta ætlað tjón en matsferlið er oft 

á tíðum ákaflega tímafrekt. Þrátt fyrir það er matsferlið óhjákvæmilegt vegna sönnunargildi 

þess um tjón vegna hagnaðarmissis. Jafnframt er nauðsynlegt að endurskoða innkaupaferlið og 

gæta að öllum ofangreindum form- og efniskröfum en þessi langi málsmeðferðartími verður þó 

að teljast óæskilegur. Hann er til þess fallinn að takmarka aðgengi að skaðabótaúrræðinu.145 

                                                           
144 Alþt. 2018–19, A-deild, þskj. 969 - 426. mál, svar fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Birni Leví 

Gunnarssyni um kærur og málsmeðferðartíma. 
145 Málsmeðferðartími getur takmarkað aðgengi að dómstólum. Sjá Sigurður Tómas Magnússon, „Aðgangur að 

dómstólum á sviði einkamála“ (2005) 2 Tímarit Lögfræðinga 133, 169.  
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Þannig má gera ráð fyrir því að það sé ekki á allra færi að fara dómstólaleiðina með kröfu um 

efndabætur, jafnvel þegar kærunefnd útboðsmála telur að skaðabótaskylda sé fyrir hendi. Það 

hlýtur því að vera forgangsverkefni að leita leiða til þess að stytta þann tíma sem málsmeðferð 

tekur hjá dómstólum en með tilkomu Landsréttar er hætta á að hún lengist enn frekar.146  

  Það er vert að líta til Danmerkur í þessum efnum. Þar var tekist á við þetta vandamál 

með því að styrkja stoðir kærunefndar útboðsmála og gera henni kleift að kveða upp 

aðfararhæfa úrskurði. Þegar eldri lög um opinber innkaup nr. 84/2007 voru endurskoðuð með 

tilliti til aukinnar skilvirkni í meðferð kærumála með lögum nr. 58/2013, var einkum litið til 

danskrar lagasetningar. Þá var talið að mat á fjárhæðum kallaði á málsmeðferð sem ætti best 

heima hjá almennum dómstólum. Ekki er tilefni til að hnekkja mati löggjafans að þessu leyti 

og fyrir því eru margvíslegar ástæður. Þar á meðal má nefna að danska fyrirkomulagið kallar 

m.a. á gjörbreytta málsmeðferð hjá kærunefnd útboðsmála, til að viðeigandi sönnunarfærsla 

gæti farið fram fyrir nefndinni um fjárhæð tjónsins. Sú breyting væri til þess fallinn að lengja 

málsmeðferðartíma nefndarinnar sem færi þvert gegn lögbundnu hlutverki hennar, þ.e. að leysa 

með skjótum hætti úr kærum fyrirtækja. Í þessu sambandi ber jafnframt að líta til þeirra 

markmiða sem liggja að baki álitsgerðum nefndarinnar um skaðabótaskyldu, þ.e. að vera 

grundvöllur sátta og draga úr líkum á dómsmálum. Eins og áður segir virðast álit nefndarinnar 

þjóna þeim markmiðum vel með tilliti til málafjölda fyrir nefndinni annars vegar og dómstólum 

hins vegar. Það er aftur á móti óljóst hvort að dómsmálum myndi fækka ef nefndin gæti kveðið 

upp aðfararhæfa úrskurði um fjárhæð skaðabóta. Þannig er ekki hægt að slá því föstu að slíkar 

breytingar væru æskilegar til þess að bæta málsmeðferð þessara mála.  

  Auk þess er vert að leita leiða til þess að draga enn frekar úr líkum á dómsmálum af 

þessari tegund með viðurkenndum aðferðum sem nota má til að leita sátta í almennum 

ágreiningsmálum. Þá gæti m.a. komið til skoðunar hvort æskilegt væri að innleiða sáttaumleitun 

við meðferð mála um skaðabótaskyldu hjá kærunefnd útboðsmála. Markmiðið með 

sáttaumleitan er einkum að finna vinsamlegri lausn í ágreiningsmálum. Ágreiningur um 

skaðabótaskyldu vegna opinberra innkaupa fellur því vel að sáttaumleitun þar sem málsaðilar 

hafa hagsmuni af því að hafa góð samskipti sín á milli. Í íslenskri löggjöf er víða að finna reglur 

um sáttaumleitan. Hér má t.d. nefna að óbyggðanefnd sem er einnig sjálfstæð úrskurðarnefnd á 

stjórnsýslustigi, ber skylda til þess að leita sátta með aðilum nema telja verði að sáttatilraun 

                                                           
146 Vinnuhópur um millidómstig, „Skýrsla vinnuhóps um millidómstig” (Innanríkisráðuneytið júní 2011) 52 

<https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2011/06/24/Telja-full-rok-til-ad-stofna-

millidomstig/> skoðað 20. mars 2019. 
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verði árangurslaus, sbr. 1. mgr. 15. gr. laga nr. 58/1998 um þjóðlendur o.fl. Sambærileg ákvæði 

er að finna í 15. kafla eml. Þar kemur fram að dómari leiti sátta nema hann telji víst að 

sáttatilraun verði árangurslaus, sbr. 1. mgr. 106. gr. eml. Það má í raun líta svo á að dómara sé 

skylt að leita sátta.147 Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar leitar dómari að jafnaði sátta eftir að 

stefndi hefur lagt fram greinargerð sína en þó er heimilt að leita sátta fyrr, svo og við 

aðalmeðferð eða eftir að flutningi máls er lokið. Þannig væri unnt að setja inn samsvarandi 

ákvæði í OIL sem veittu kærunefnd útboðsmála sérstaka heimild til þess að leita sátta með 

aðilum með viðeigandi hætti. Það gæti ef til vill hvatt aðila til þess leita frekar sátta, sem myndi 

draga enn frekar úr líkum á dómsmálum.  

6. Niðurstöður 

Skaðabætur samkvæmt 119. gr. OIL skiptast annars vegar í vangildisbætur, sbr. 1. mgr., og hins 

vegar efndabætur, sbr. 2. mgr. sömu greinar. Kærunefnd útboðsmála getur gefið álit sitt á 

skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda, en tjáir sig ekki um fjárhæð bóta. Nefndin tekur 

því ekki afstöðu til þess hvort að skilyrði 2. mgr. 119. gr. OIL kunna að vera til staðar. 

Samanburður á fjölda mála fyrir kærunefnd útboðsmála og dómstólum bendir til þess að 

málsaðilum tekst almennt að ljúka málum sín á milli án afskipta dómstóla. Það má álykta að 

flestum málum ljúki með greiðslu vangildisbóta eða annarri sambærilegri fjárhæð eftir nánara 

samkomulagi aðila, þegar nefndin telur að varnaraðili sé skaðabótaskyldur gagnvart kæranda. 

Markmið ákvæðisins er að veita fyrirtækjum virkt réttarúrræði til þess að bregðast við ætluðum 

brotum kaupanda og fá tjón sitt bætt með nokkuð auðveldum hætti. Ákvæðið virðist þjóna þeim 

tilgangi enda felur það í sér tiltekið sönnunarhagræði sem hefur reynst vel í framkvæmd.  

  Um efndabætur gilda almennar reglur og er þá vísað til reglna kröfu- og skaðabótaréttar. 

Af dómaframkvæmd má ráða að fyrirtæki fá dæmdar efndabætur úr hendi kaupanda að 

almennum skilyrðum uppfylltum. Skilyrði efndabóta á þessu sviði hafa einkum mótast í 

dómaframkvæmd en þau verða seint talin íþyngjandi eða óyfirstíganleg með tilliti til þeirra 

hagsmuna sem deilt er um. Þetta fyrirkomulag hefur verið við lýði frá gildistöku eldri laga um 

opinber innkaup nr. 94/2001. Það hefur einnig reynst vel í framkvæmd og virðist vera í 

samræmi við þær kröfur sem EFTA-dómstóllinn gerir til sinna aðildaríkja um skilvirk 

réttarúrræði á þessu sviði. Annað er uppi á teningnum í Evrópurétti en þar ríkir tiltekið 

óvissuástand um þessar mundir um skilyrði skaðabóta samkvæmt tilskipun 89/665/EBE. Af 

þessu má álykta að fyrirtæki geti treyst því að almennar reglur veiti þeim nægilega réttarvernd 

hér á landi og að um virkt réttarúrræði sé að ræða. Þannig bendir ekkert til þess að aðkallandi 

                                                           
147 Markús Sigurbjörnsson, Einkamálaréttarfar (2. útg., Háskólinn í Reykjavík 2003) 211.  
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þörf sé á breytingum til verndar hagsmunum fyrirtækja við opinber innkaup að þessu leyti. Það 

þarf þó að gæta þess að skaðabótaúrræðið sé aðgengilegt og að málshraði sé viðhlítandi. 

Vandinn er augljós en lausnin aftur á móti ekki. Vert er að líta til réttarþróunar í Danmörku í 

þessum efnum þrátt fyrir að það sé ekki talið æskilegt að innleiða danska fyrirkomulagið hér á 

landi. Auk þess er vert að leita leiða til þess að draga enn frekar úr líkum á dómsmálum af 

þessari tegund með viðurkenndum aðferðum eins og sáttaumleitan.  

  Aðferðafræði Hæstaréttar við ákvörðun bótarfjárhæða vegna hagnaðarmissis hefur verið 

nokkuð á reiki undanfarin ár. Í eldri dómaframkvæmd, þar sem skaðabótamál vegna opinberra 

innkaupa voru til umfjöllunar, var lagt til grundvallar að tjón fyrirtækis vegna hagnaðarmissis 

samsvaraði þeirri framlegð sem verkið hefði skilað til rekstursins, sbr. Hrd. 416/2011 

(Héðinsfjarðargöng II). Líta ber til þess að markmið efndabóta skv. 2. mgr. 119. gr. OIL er að 

gera fyrirtæki eins sett fjárhagslega og ef samningur hefði verið gerður og efndur að fullu. Af 

þeim sökum verður ákvæðið ekki skilið öðruvísi en svo að hér sé átt við hagnaðinn af verkinu, 

en ekki framlegðina alla. Nýlegur dómur Hæstaréttar, Hrd. 619/2016 (Strætó II) markar betri 

stefnu í þessum málum. Þar var lagt til grundvallar að tjón fyrirtækis vegna hagnaðarmissis 

samsvaraði hagnaðinum af verkinu, en það virðist vera í betra samræmi við almennar reglur. 

Það virðist þó vera matsatriði hverju sinni hvernig sú fjárhæð er fundin. Áhugavert verður að 

sjá hvort Hæstiréttur muni héðan í frá útfæra þessa aðferðafræði með nánari og skýrari hætti. 

Úrlausn Hæstaréttar um upphafsdag dráttarvaxta í áðurnefndum Hrd. 619/2016 (Strætó II) er 

þó gagnrýniverð. Þar voru dráttarvextir dæmdir frá því að fyrri undirmatsgerðin var lögð fram 

sem var við þingfestingu málsins, þ.e.a.s. tveimur árum áður en fullnægjandi upplýsingar sem 

þörf var á til að meta tjónsatvik og bótafjárhæð voru lagðar voru fram, sbr. áskilnað 9. gr. laga 

nr. 38/2001 en það virðist vera í beinni andstöðu við lagagreinina. Verður að telja að fordæmi 

Hæstaréttar í Hrd. 436/2013 (Hópbílaleigan II) sé í betra samræmi við þau 

grundvallarsjónarmið og reglur um álagningu dráttarvaxta. Hæstiréttur taldi í þeim dómi að rétt 

væri að leggja yfirmatsgerð málsins til grundvallar við ákvörðun bótafjárhæðar. Upphafstími 

dráttarvaxta var því miðaður við þann dag er mánuður var liðinn frá því að yfirmatsgerðin var 

lögð fram. Að öllu framangreindu virtu telur höfundur að dómaframkvæmd Hæstaréttar, er lýtur 

að skaðabótum og ákvörðun dráttarvaxta vegna brota við opinber innkaup er enn ábótavant. 

Með hliðsjón af þeim ríku hagsmunum málsaðila sem geta verið í húfi varðandi úrlausn 

dómstóla um réttindi þeirra og skyldur verður að koma þessum málum í fastari skorður.  
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