Klassisk sektor:
Forskrift om offentlige
anskaffelser
Sentrale statlige etaters vare- og
tjenestekjøp
Forskriftens § 2 – 2 (2)
Andre oppdragsgivers vare- og
tjenestekjøp1
Forskriftens § 2 – 2 (1)
Årlig veiledende kunngjøring om
planlagte vare- og tjenestekjøp
Forskriftens § 6 – 1 (1)
Delarbeid (tjenester) som kan
unntas EØS-kunngjøring
Forskriftens § 2 – 2 (3)
Alle oppdragsgiveres bygg- og
anleggsprosjekter
Forskriftens § 2 – 2 (1)
Årlig veiledende kunngjøring for
bygge- og anleggsarbeider
Forskriftens § 6 – 1 (2)
Delarbeid (bygg og anlegg) som
kan unntas EØS-kunngjøring
Forskriften § 2 – 2 (3)

1

Terskelverdi 2006

1100000

1700000

6150000

650000

41250000

41250000

8250000

Terskelverdi for enkelte forsknings- og utviklingstjenester som nevnt i §2-4 kategori 8 (forsknings- og
utviklingstjenester) eller som nevnt i CPC-ref. 7524, 7525 og 7526 under §2-4 kategori 5 (teletjenester), samt for
etterfølgende kunngjøring av uprioriterte tjenester (jf § 2-5 og 6-3) er 1,65 millioner kroner.

Forsyningssektoren:

Forskrift om innkjøpsregler for
oppdragsgivere innen vannenergiforsyning, transport og
telekommunikasjon
Vare- og tjenestekjøp foretatt av
oppdragsgivere innen transport (sporveier
og buss, m.v.), drikkevanns- og
elektrisitetsforsyning, samt terminalanlegg
(sjø, elv og luft)2

Terskelverdi
2006

3450000

Forskriftens §§ 11 (1)b nr 1, 4a nr 1 og 2, 4b
nr 2 og 4c nr 1
Oppdragsgivere innen transport (sporveier
og buss, m.v.), drikkevanns- og
elektrisitetsforsyning samt terminalanlegg
(sjø, elv og luft), ved kjøp av uprioriterte
tjenester som nevnt i § 7 tredje ledd,
forsknings- og utviklingstjenester som nevnt
i § 7 annet ledd kategori 8 (forsknings- og
utviklingstjenester) eller som nevnt i CPCref. 7524, 7525 og 7526 under § 7 annet
ledd kategori 5 (teletjenester).
Forskriftens §§ 11 (1)b nr 2, 4a nr 1 og 2, 4b
nr 2 og 4c nr 1
Bygg og anleggskontrakter som inngås av
oppdragsgivere innen transport (sporveier
og buss, m.v.), drikkevanns- og
elektrisitetsforsyning, samt terminalanlegg
(sjø, elv og luft).

3300000

43500000
Forskriftens §§ 11(1)b nr 3, 4a nr 1 og 2, 4b
nr 2 og, 4c nr 1
Tilsvarende terskelverdi gjelder for
veiledende kunngjøring (§ 19 1b).
Vare- og tjenestekjøp av oppdragsgivere
innen telesektoren.
4950000
Forskriftens §§ 11 (1)a og 4d

2

Terskelverdien gjelder for de tjenester som er listet § 7 (2), med unntak av kategori 8 (forsknings- og
utviklingstjenester) eller som nevnt i CPC-ref. 7524, 7525 og 7526 under kategori 5 (teletjenester), samt
kunngjøring av tildeling kontrakt for uprioriterte tjenester i § 7 (3).

Vare- og tjenestekjøp foretatt av
oppdragsgivere innen energiforsyning (gass,
varme og olje) og jernbanesektoren.3
3300000
Forskriftens §§ 11 (1)c nr 1, 4a nr 3, 4b nr 1
og 4c nr 2.
Oppdragsgivere innen telesektoren,
energiforsyning (gass, varme og olje) og
jernbanesektoren ved inngåelse av byggeog anleggskontrakter.

41250000

Forskriftens §§ 11 (1)a og c nr 2, 4a nr 3, 4b
nr 1, 4c nr 2 og 4d.
Tilsvarende terskelverdi gjelder for
veiledende kunngjøring § 19 (1)b.

41250000

Årlig veiledende kunngjøring for alle
oppdragsgivere, om planlagte vare- og
tjenestekjøp (prioriterte).

6150000

Forskriftens § 19 (1) a og c
Delarbeid (bygg- og anlegg) som kan unntas
EØS-kunngjøring.

8250000

Forskriftens § 12 (11)

3

For oppdragsgivere som kan benytte alternativ prosedyre (jf forskriftens §§ 37-39) har terskelverdiene for
rapporteringsplikten for kontrakter i § 39 (2) blitt endret til 41,25 millioner kroner og i § 39 (3) til 3,30 og opptil
41,25 millioner kroner. Verdiene er ekskl. mva.

