
Nye terskelverdier i norske kroner av 12. februar 2020 

 

 

Anskaffelsesforskriften Tidligere nasjonal 

terskelverdi 

Ny nasjonal terskelverdi  

Nasjonal terskelverdi, 

inkludert for særlige 

tjenester  

 

1,3 millioner kroner  1,3 millioner kroner  

Anskaffelsesforskriften Tidligere EØS-terskelverdi Ny EØS-terskelverdi  

Statlige myndigheters vare- 

og tjenestekontrakter og 

plan- og designkonkurranser 

 

1,3 millioner kroner 1,3 millioner kroner 

Andre oppdragsgiveres1 

vare- og tjenestekontrakter 

 

2 millioner kroner 2,05 millioner kroner 

Alle oppdragsgiveres bygge- 

og anleggskontrakter  

 

51 millioner kroner 51,5 millioner kroner 

Helse- og sosialtjenester og 

særlige tjenester  

 

6,95 millioner kroner  7,2 millioner kroner 

Subsidierte bygge- og 

anleggskontrakter og 

tilknyttede tjenestekontrakter 

  

6,95 millioner kroner  

 

2 millioner kroner  

 

7,2 millioner kroner 

 

2,05 millioner kroner  

Delkontrakter om varer og 

tjenester som faller under 

del I av regelverket 

 

Delkontrakter om bygge- og 

anleggsarbeider som faller 

under del II av regelverket 

 

700 000 kroner 

 

 

 

9,25 millioner kroner  

750 000 kroner 

 

 

 

9,6 millioner kroner 

Begrensning av antallet ledd 

i leverandørkjeden for 

henholdsvis statlige 

myndigheter og andre2  

 

1,3 millioner kroner og  

 

2 millioner kroner 

1,3 millioner kroner og 

 

2,05 millioner kroner 

                                                
1 Inkludert kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer 
2 Særnorsk regel, som er knyttet opp mot EØS-terskelverdiene  



Oppdragsgivere som ikke er 

omfattet av offentleglova, 

skal gi innsyn i: 

- vare- og tjenestekontrakter 

 

- bygge- og 

anleggskontrakter 

 

 

 

 

9,25 millioner kroner 

 

92,5 millioner kroner 

 

 

 

9,6 millioner kroner 

 

96 millioner kroner  

 

 

Forsyningsforskriften Tidliger EØS-terskelverdi Ny EØS-terskelverdi 

Alle oppdragsgiveres vare- 

og tjenestekontrakter og 

plan- og designkonkurranser 

 

4,1 millioner kroner 4,1 millioner kroner 

Alle oppdragsgiveres bygge- 

og anleggskontrakter  

 

51 millioner kroner 51,5 millioner kroner 

Helse- og sosialtjenester og 

særlige tjenester  

 

9,25 millioner kroner  9,6 millioner kroner  

Delkontrakter om varer og 
tjenester  
 

Delkontrakter om bygge- og 

anleggsarbeider  

 

700 000 kroner 

 

 

9,25 millioner kroner 

750 000 kroner 

 

 

9,6 millioner kroner 

Begrensning av antallet ledd 

i leverandørkjeden3 

 

4,1 millioner kroner 4,1 millioner kroner 

Oppdragsgivere som ikke er 

omfattet av offentleglova, 

skal gi innsyn i: 

- vare- og tjenestekontrakter 

 

- bygge- og 

anleggskontrakter 

 

 

 

 

9,25 millioner kroner 

 

92,5 millioner kroner 

 

 

 

9,6 millioner kroner 

 

96 millioner kroner 

 

 

Konsesjonskontrakt-

forskriften 

Tidligere EØS-terskelverdi  Ny EØS-terskelverdi 

Alle konsesjonskontrakter 

 

51 millioner kroner 51, 5 million kroner 

                                                
3 Særnorsk regel, som er knyttet opp mot EØS-terskelverdiene 



 


