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Høringsuttalelse til forslag om ny forskrift om innkjøpsregler for 
forsyningssektorene 
 
Vi viser til høringsbrev av 08.06.2005 om innkjøpsregler for forsyningssektorene (vann- og 
energiforsyning, transport og posttjenester). Statkraft har følgende merknader: 
 
1. De grunnleggende kravene 
 
Statkraft støtter forslaget om tydeliggjøring av kravet om at de grunnleggende prinsipper i lov om 
offentlige anskaffelser skal etterleves fra null kroner. Se for øvrig kommentar under pkt 5 i dette brev. 
 
2. Terskelverdier 
 
Støttes som en positiv forenkling. 
 
3. Elektroniske anskaffelser 
 
Ad §11-4(4) 
 
”Oppdragsgiver som beslutter å avholde elektroniske auksjoner, skal angi dette i kunngjøringen.” 
 
Statkrafts merknad: 
Samtidig bør det være åpning for å la være å benytte elektroniske auksjoner i de tilfeller hvor 
oppdragsgiver ser at dette ikke er hensiktsmessig - etter å ha mottatt og evaluert tilbudene. 
 
Se for øvrig flytdiagram nederst på denne siden til Office of Government Commerce (OGC):  
http://www.ogc.gov.uk/index.asp?id=1001034 
Her blir endelig avgjørelse om bruk av elektroniske auksjoner tatt først etter at tilbud er mottatt og 
evaluert.  
 
4. Prioritering/vekting av tildelingskriteriene 
 
Ingen spesielle merknader. 
 
5. Adgang til å søke fritak fra regelverket 
 
Statkraft er positiv til innføring av muligheten for å søke fritak fra regelverket.  
 
For en oppdragsgiver som innvilges fritak fra regelverket kan de potensielle konsekvensene ved ikke å 
etterleve de grunnleggende kravene foreløpig synes uklare. Vil en virksomhet for eksempel kunne 
innklages til KOFA for brudd på grunnleggende krav hvis man er unntatt regelverket?  
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Utover overnevnte har Statkraft ingen merknader til høringsbrevet av 08.06.2005.  
 
Det opplyses for øvrig om at utkastet til ny Forsyningsforskrift har vært behandlet samlet i 
Statkraftkonsernets ”Lederforum for Anskaffelser”. Denne høringsuttalelse er følgelig på vegne av 
Statkraft AS, Trondheim Energiverk AS og Skagerak Energi AS.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Statkraft AS 
 
 
 
Svein Olsen (sign) 
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