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Høringsuttalelse om ny forskrift om offentlige anskaffelser 
 

NVE er på generell basis positive til at det gjøres forenklinger i regelverket om offentlige anskaffelser 
og mener det i det nye direktivet og forslaget til ny forskrift er gjort grep som vil føre til raskere og 
mindre ressurskrevende anskaffelser. 

NVE ønsker å gi tilbakemelding på følgende punkter i høringsnotatet:  

Punkt 2.6.1:  

NVE er enig i at regler som får anvendelse for alle forskriftens deler bør stå i del I, men mener at det 
samme prinsippet gjelder dersom reglene får anvendelse for mer enn én del og mener derfor at også 
bestemmelsene om rådgiverhabilitet og innkjøpssentraler bør stå i del I, da disse i utgangspunktet kan få 
anvendelse både på del II og del III. 

Punkt 2.6.2: 

NVE har i stor grad praktisert å kunngjøre kontraktsvilkår i lengre tid og mener det kan være grunnen til 
lite problemer og diskusjoner med valgte leverandør i kontraktsfasen, da denne allerede har sett og er 
klar over hvilke vilkår som vil ligge til grunn for oppdraget/anskaffelsen. 

Punkt 3.1: 

NVE er positive til at del III struktureres etter anskaffelsesprosessens løp, og mener også det er positivt 
med underoverskrifter som leder brukere av forskriften til riktige bestemmelser.  

Punkt 3.2.5: 

Vi mener det er fornuftig med egen bestemmelse for tilfeller der oppdragsgiver kan gå direkte til kun én 
leverandør og mener også at den foreslåtte bestemmelsen er tilstrekkelig streng. 

Punkt 3.2.9: 



 Side 2 

 
 

 

NVE er svært positive til å innføre et egenerklæringsskjema slik at leverandørene slipper å sende inn 
masse dokumentasjon selv om de kanskje ikke får oppdraget og også til at oppdragsgiver slipper å bruke 
tid på å sjekke dokumentasjon fra mange leverandører som ikke vil få oppdraget.  

 

Punkt 3.3.5: 

NVE mener det er fornuftig å utvide adgangen til avklaring og ettersendelse av dokumentasjon da vi 
med jevne mellomrom opplever at vi må avvise leverandører fordi det mangler noe i tilbudet som det 
ikke er tillatt å spørre om eller adgang til å få avklart.  
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