
 

EØS-terskelverdier  

 
 

Forskrift av 7. april 2006 nr. 402 
om offentlig anskaffelser  

Tidligere EØS- 
terskelverdi 

Ny EØS-terskelverdi 

§ 2 - 2 (1) og § 23-1 (2)  
 
Statlige myndigheters  vare- og 
tjenestekjøp, herunder plan- og 
designkonkurranser  
 
 
Andre oppdragsgiveres vare- og 
tjenestekjøp, herunder plan- og 
designkonkurranser 
 

  
 

1 million 

  
 

1,1 millioner 

 
1,55 millioner 

 
1,75 millioner 

§ 2-2 (2) 
 
Statlige myndigheters kjøp av 
forsknings- og utviklingstjenester, 
uprioriterte tjenester og visse 
forsvarskontrakter 

 
 

1,6 millioner 

 
 

1,75 millioner 

§§ 2-2 (1), 24-1 (1) og (2), 24-2,  
25-1 (2) og (4) og § 25-2 (1) 
 
Alle oppdragsgivers bygge- og 
anleggskontrakter, herunder 
konsesjoner og kontrakter til 
sosiale formål 

 
 
 

39 millioner 

 
 
 

44 millioner 

§ 18-2 (3)  
 
Veiledende kunngjøring om 
vare- og tjenestekjøp  
 
 
Veiledende kunngjøring om  
bygge- og anleggskontrakter 

 
 

6 millioner 

 
 

6 millioner 

 
39 millioner 

 
44 millioner 

 

§ 2-2 (3)  
 
Delarbeid (tjenester) som kan 
unntas EØS-kunngjøring  
 
Delarbeid (bygg- og anlegg) som 
kan unntas EØS-kunngjøring 

 
 

600 000 
 

 
 

650 000 
 

 
8 millioner 

 
8,4 millioner 

  



  
Forskrift av 7. april 
2006 nr. 403 om 
innkjøpsregler i 
forsyningssektorene   

Tidligere EØS-terskelverdi Ny EØS-terskelverdi 

§ 2-3 (1) a og § 13-1 (1) a 
 
Vare- og tjenestekjøp, 
herunder plan- og  
designkonkurranser 
 

 
 

3,1 millioner 

 
 

3,5 millioner 

§ 2-3 (1) b 
 
Bygge- og 
anleggskontrakter 
 

 
 

39 millioner 

 
 

44 millioner 

§ 8-3 (1)  
 
Veiledende kunngjøring 
 om vare- og tjenestekjøp 
 
Veiledende kunngjøring      
om bygge- og   
anleggskontrakter 

 
 

6 millioner 

 
 

6 millioner 

 
39 millioner 

 
44 millioner 

§ 2-4 (6)  
 
Delarbeider (varer og  
tjenester) som kan unntas 
EØS-kunngjøring  
 
Delarbeider (bygge- og 
anlegg) som kan unntas 
EØS- kunngjøring 
 

 
 

600 000 

 
 

650 000 

 
8 millioner 

 
8,4 millioner 

§ 14-3 
 
Alternativ prosedyre - 
oppbevaring og angivelse 
av opplysninger 

 
3,1 millioner 

 

 
3,5 millioner 

 
39 millioner 

 

 
44 millioner 

 
 
 
  
  



Forskrift av 4. 
oktober 2013 nr. 1185 
om forsvars- og 
sikkerhetsanskaffelser  

Tidligere EØS-terskelverdi Ny EØS-terskelverdi 

§ 2-2 (1)  
 
Vare- og 
tjenestekontrakter  
 
 

Bygge- og 
anleggskontrakter 

 
 

3,1 millioner 

 
 

3,5 millioner 
 
 

 
39 millioner 

 
44 millioner 

§ 2-2 (2)  
 
Delarbeider (varer og 
tjenester) som kan 
unntas EØS- 
kunngjøring  
 

Delarbeider (bygg og 
anlegg) som kan unntas 
fra EØS-kunngjøring 
 

 
 

600 000 

 
 

650 000 

 
8 millioner 

 
8,4 millioner 

  
  
Forskrift av 8. 
februar 2008 nr. 112 
om lønns- og 
arbeidsvilkår  
i offentlige kontrakter  

Tidligere EØS-terskelverdi Ny EØS-terskelverdi 

§ 4 (1)  
 
Statlige myndigheters 
tildeling av 
tjenestekontrakter og 
bygge- og 
anleggskontrakter 
 
  

Andre oppdragsgiveres  
tildeling av 
tjenestekontrakter og 
bygge- og 
anleggskontrakter 
 

 
 
 

1 million 

 
 
 

1,1 millioner 

 
1,55 millioner 

 
1,75 millioner 

  


