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OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - GJENNOMFØRING AV CPV FORORDNING OG 
PÅLEGG OM BRUK AV KUNNGJØRINGSSKJEMAER 
 
Det vises til vedtak i EØS- komiteen 4. juni d.å., hvor forordning vedrørende CPV 
nomenklatur besluttes gjennomført i EFTA-landene. Tilsvarende ble det i 2003 fattet vedtak 
om endring av anskaffelsesdirektivene, som innebærer obligatorisk bruk av nye 
kunngjøringsskjemaer.  
 
Etter vedtagelse i EØS- komiteen har norske myndigheter plikt til gjennomføre beslutningene, 
samt notifisere dette til ESA. Begge rettsakter er  i praksis allerede implementert i Norge ved 
at de nye skjemaene er tatt i bruk, samt at CPV kode må fylles ut før kunngjøringen kan 
videreformidles til EUs database for kunngjøringer. 
Informasjonen om departementsvedtaket nedenfor er således av mer formell karakter, og uten 
nye praktiske konsekvenser for oppdragsgivere.  
  
CPV-koder 
CPV (Common Procurement Vocabulary) er EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder, 
som skal brukes i de offisielle kunngjøringsskjemaene for tildeling av kontrakter som 
omfattes av EF-direktivene. Dette får å gjøre det lettere for leverandører å vite hva som skal 
anskaffes, samt tilrettelegge for bedre søk i kunngjøringsdatabasen.  Forordningen er i praksis 
gjennomført av Norge, ved at Norsk lysningsblad har oversatt nomenklaturet og at disse må 
benyttes ved utfyllelese ved EU-skjemaene.  
 
Kunngjøringsskjemaer over terskelverdiene (EØS/GPA) 
Endringsdirektivet 2001/78/EF, innebærer endringer i gjeldende vare-, tjeneste- og 
bygg/anleggsdirektiv , samt endringsdirektiv for disse (97/52 og 98/4). Ved sistnevnte 
endringsdirektiv ble kunngjøringsmodellene tatt ut av selve anskaffelsesdirektivene og puttet 
inn i direktivenes vedlegg. Direktivets 12 skjemaer er oversatt til norsk og kan lastes ned fra 
www.doffin.no .  
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Vedtak 
Følgende vedtak ble fattet av Nærings- og handelsdepartementet 22 september 2004:  
 
Det vises til lov om offentlige anskaffelser § 11, forskrift om offentlige anskaffelser §§  3-11 
og 6-4, samt om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport 
og telekommunikasjon § 18. Bestemmelsene forutsetter at departementet skal godkjenne de 
kunngjøringsskjemaer som benyttes for kunngjøring av anskaffelser etter regelverket og gir 
departementet myndighet til å gi de pålegg som anses som nødvendige for å overholde 
internasjonale forpliktelser på anskaffelsesområdet.  
 
Det påligger norske myndigheter å notifisere EFTAs Overvåkningsorgan at Norge har 
implementert forordning bruk av CPV nomenklatur som EØS- komiteen vedtok. 4. juni. 
Komiteens beslutning  innebærer at et bestemt nomenklatur (CPV) skal benyttes i forbindelse 
med innsendelse av kunngjøringsskjemaer til Official European Journal/TED. Det bemerkes i 
denne sammenheng at Norge i praksis allerede har implementert forordningen ved at Statens 
forvaltningstjeneste v/NL har tatt i bruk CPV nomenklaturet og godkjenner kun kunngjøringer 
hvor disse er benyttet.    
 
Med hjemmel i lov og overnevnte forskrifter, beslutter departementet at forordningen skal ha 
umiddelbar virkning. Dette innebærer at det CPV nomenklaturet som følger vedlegg til CPV 
forordning med eventuelle endringer som foretas av EU-kommisjonen, skal benyttes i den 
grad dette er nødvendig for å tilfredstille de krav som anskaffelsesdirektivene stiller til et 
korrekt utfylt skjema som skal oversendes Official Journal of the European Union. 
Tilsvarende besluttes det at det er kun skjemaer som tilfredsstiller kravene i direktiv 
2001/78/EF, som  kan benyttes ved kunngjøring av anskaffelser o.l. som overstiger EØS/WTO 
terskelverdier. 
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