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Oversikt over terskelverdiene 

Anskaffelsesforskriften 

Nasjonale terskelverdier 

Terskelverdi Type anskaffelse Henvisning til 

anskaffelsesforskriften 

100.000  Alle anskaffelser som er omfattet av 

forskriften 

§ 1-1 (og anskaffelseslovens § 2) 

1,1 millioner  Anskaffelser av varer, tjenester og bygge- 

og anleggsarbeid 

§ 5-1 (2) bokstav a 

1,1 millioner Særlige tjenester § 5-1 (2) bokstav b 

 

EØS-terskelverdier 

Terskelverdi Type anskaffelse Henvisning til 

anskaffelsesforskriften 

1,1 millioner 

 

 

Statlige myndigheters vare- og 

tjenestekjøp og plan- og 

designkonkurranser   

§ 5-3 (1) bokstav a 

 

1,75 millioner Andre oppdragsgiveres vare- og 

tjenestekjøp og plan- og 

designkonkurranser 

§ 5-3 (1) bokstav b 

 

44 millioner Bygge- og anleggskontrakter § 5-3 (1) bokstav c 

6,3 millioner Kontrakter om helse- og sosialtjenester 

Kontrakter om særlige tjenester  

§ 5-3 (2) 

650 000 

 

Delkontrakter (varer og tjenester) som kan 

unntas EØS-kunngjøring  

§ 5-4 (8) 

8,4 millioner Delkontrakter (bygg- og anlegg) som kan 

unntas EØS-kunngjøring 

§ 5-4 (8) 

1,1 millioner Statlige myndigheters varekontrakter på 

forsvars- og sikkerhetsområdet  

(Varer angitt i WTO-avtalen om offentlige 

anskaffelser tillegg I, Norges vedlegg 4, 

punkt 2) 

§ 5-3 (3) 

1,75 millioner 

 

Statlige myndigheters varekontrakter på 

forsvars- og sikkerhetsområdet (øvrige 

varer) 

§ 5-3 (3) 
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Forsyningsforskriften 

Terskelverdi Type anskaffelse Henvisning til 

forsyningsforskriften 

100.000  Alle anskaffelser som er omfattet av 

forskriften 

§ 1-1 (og anskaffelseslovens § 2) 

3,5 millioner Vare- og tjenestekontrakter og plan- og 

designkonkurranser 

§ 5-2 (1) bokstav a 

44 millioner Bygge- og anleggskontrakter  § 5-2 (1) bokstav b 

8,4 millioner Kontrakter om helse- og sosialtjenester  

Kontrakter om særlige tjenester 

§ 5-2 (2) 

650 000 Delkontrakter (varer og tjenester) som kan 

unntas EØS-kunngjøring 

§ 5-3 (8) 

8,4 millioner Delkontrakter (bygg- og anlegg) som kan 

unntas EØS-kunngjøring 

§ 5-3 (8) 

Konsesjonskontraktforskriften 

Terskelverdi Type anskaffelse Henvisning til 

konsesjonskontraktforskriften 

100.000 Alle anskaffelser som er omfattet av 

forskriften.  

§ 1-1 (og anskaffelseslovens § 2) 

44 millioner Konsesjonskontrakter (bygge- og 

anleggsarbeider og tjenester, unntatt 

særlige tjenester og helse- og 

sosialtjenester) 

§ 5-1 (2) 

 44 millioner Konsesjonskontrakter om særlige 

tjenester og helse- og sosialtjenester  

§ 5-1 (3) 

 

 

 

 


