Spørsmål og svar vedrørende endringer i regelverket om offentlige anskaffelser som trer
i kraft 1. juli 2015
Ved kongelig resolusjon av 12. juni 2015 ble det vedtatt enkelte endringer i forskrift 7. april
2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser og forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i
forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester). Endringene trer i
kraft 1. juli 2015. Den kongelige resolusjonen er tilgjengelig her.
Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt henvendelser med spørsmål om rekkevidden av
enkelte av forskriftsendringene. Etter departementets vurdering er dette spørsmål som må
antas å ha interesse for mange brukere av anskaffelsesregelverket. Departementet har derfor
funnet det hensiktsmessig å avklare disse spørsmålene i et felles dokument som er tilgjengelig
for alle interesserte.
1. Hvilke anskaffelser gjelder forskriftsendringene for?
Forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2015. Det betyr at forskriftsendringene vil gjelde for
anskaffelser som blir kunngjort etter dette tidspunktet. For anskaffelser som ikke blir
kunngjort, vil endringene gjelde dersom kontrakt blir inngått etter 1. juli 2015.
2. Hvilke regler gjelder for anskaffelser under 100 000 kroner?
Fra 1. juli 2015 vil anskaffelser under 100 000 kroner være unntatt fra hele
anskaffelsesregelverket. Anskaffelser i klassisk sektor vil være unntatt fra lov og forskrift om
offentlige anskaffelser, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 annet ledd bokstav l.
Anskaffelser i forsyningssektorene vil være unntatt fra lov om offentlige anskaffelser og
forsyningsforskriften, jf. forsyningsforskriften § 1-6 annet ledd bokstav o.
Selv om unntaksbestemmelsene er plassert i forskriftene, og ikke i loven, er det understreket i
den kongelige resolusjonen at bakgrunnen for og hensikten med unntakene er at anskaffelser
under 100 000 kroner ikke skal være underlagt anskaffelsesregelverket overhodet.
3. Må tilbud lukkes og merkes?
Kravet om at leverandørene skal lukke og merke tilbudene sine i konkurranser etter forskrift
om offentlige anskaffelser del II og III, oppheves, jf. §§ 11-2 første ledd og 20-2 første ledd.
Tilsvarende oppheves kravet om lukking og merking i forsyningsforskriften del II, jf. § 10-3
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første ledd. Det betyr at leverandørene ikke lenger vil ha en plikt til å lukke og merke
tilbudene sine etter anskaffelsesregelverket. Det betyr også at oppdragsgiver ikke lenger vil ha
rett eller plikt til å avvise tilbud som ikke er lukket eller merket.
Reglene om kommunikasjon, jf. forskrift om offentlige anskaffelser §§ 7-1 og 16-1 og
forsyningsforskriften § 7-1, medfører ikke at leverandørene likevel vil ha en plikt til å lukke
og merke tilbudene sine.
En annen sak er at oppdragsgiver på eget initiativ kan velge å stille nærmere krav til
utformingen av tilbud i konkurransegrunnlaget, og at manglende oppfyllelse av slike krav vil
kunne gi oppdragsgiver rett eller plikt til å avvise tilbudet.
4. Kan oppdragsgiver kreve fremlagt HMS-egenerklæring, eller kreve fremlagt
skatteattest for anskaffelser under 500 000 kroner?
Med virkning fra 1. juli 2015 oppheves forskrift om offentlige anskaffelser §§ 3-4, 8-8 og
17-15. Det betyr at oppdragsgiver ikke lenger vil ha plikt til å kreve at leverandørene
fremlegger HMS-egenerklæring ved anskaffelser som overstiger 100 000 kroner.
Beløpsgrensen for når oppdragsgiver skal kreve fremlagt skatteattest fra leverandørene, heves
fra 100 000 kroner til 500 000 kroner, jf. forskrift om offentlige anskaffelser §§ 3-3, 8-7 og
17-14. Det betyr at plikten inntrer først ved anskaffelser med en anslått verdi som overstiger
500 000 kroner.
Endringene betyr at oppdragsgiver ikke lenger vil ha plikt til å kreve fremlagt HMSegenerklæring, eller skatteattest ved anskaffelser under 500 000 kroner. Endringene er
imidlertid ikke til hinder for at oppdragsgivere som finner det hensiktsmessig, kan velge å
stille slike krav på eget initiativ.
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