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NYE REGLER

Gjelder fra 1. januar 2017

Nye terskelverdier

ESPD over EØS

Nye prosedyrer

KOFA har igjen gebyrmyndighet

Krav om KGV fra 1. juli 2018



TERSKELVERDIER KOMMUNE

Under 100.000,- er nå unntatt lov og forskrift

100.000 – 1.300.000 -> Del I

Over 1.300.000 -> Del II

Over EØS -> Del III



TERSKEL FOR DEL III (EØS-TERSKEL)

Tjenester: 2 millioner

Bygge- og anleggsanskaffelser: 51 millioner

Særlige tjenester: 6.95 millioner

Helse og sosialtjenester

Særlige tjenester

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9'
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8


FORSYNINGSSEKTOR

Del I og Del II

Varer og tjenester: 4.1 millioner

Bygge- og anleggsanskaffelser: 51 millioner

Særlige tjenester: 9,25 millioner

Helse og sosialtjenester

Særlige tjenester

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9'
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8


Del I, Alminnelige bestemmelser (§ 1-7) Se FOA § 2 for unntak og § 7 for grunnleggende krav 

• Spør minst 3. Kan bruke epost (LOA §4: «konkurranse», ingen krav om KGV)

• Dokumentasjonsplikt. Lag anskaffelsesprotokoll (FOA §7-1)

• Skatteattest over 500.000,- (FOA §7-2)

Del II, Anskaffelser under EØS/ 

særlige tjenester (§8-11)

• Kunngjøres på Doffin (§8-17)

• Må bruke KGV fra 2018 (§8-20)

• Kan forhandle (§9-3)

• Begrunnelsesplikt (§10-1)

• Rimelig karenstid (§10-2)

Særlige tjenester: se FOA vedl.2

Del III, Anskaffelser over EØS 

terskelverdiene (§12-29)

• Må bruke KGV fra 2018 (§22)

• Egenerklæring (FOA §17)

• Frist 30/35 dager (§20-2)

• Forhandling må begrunnes særlig 
(FOA §13-2)

• Karensperiode 10 dager

• Kunngjøres også på TED

• Krav om å kunngjøre hvem som 
fikk kontrakt

Særlige tjenester under 6,95 millioner 

og bygge- og anleggsanskaffelser under 

51 millioner følger Del II.

Lov om offentlige anskaffelser: 

LOA §4: Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Fra 2 millioner eks mva (FOA § 5-3)
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Loven og forskriften

Fra 100.000,- eks mva

Fra 1.300.000 eks mva (FOA § 5-1(2))



DEL I – INGEN KUNNGJØRING

Fra 100.000 – 1.300.000

Kan bruke epost, spør minst 3

Ingen karensperiode

Ingen begrunnelse

Ingen tildelingskriterier/vekting

Ingen KOFA-gebyr

Artikler:

Vage nye verden

Er det så innmari vanskelig da?

Ulovlig hvafornoe?

Ressurser:

Difis forslag til mal

Departementets veiledning

http://www.anbud365.no/hva-slags-kofa-straff-venter-de-som-bryter-konkurransekravet-ny-terskelverdi/
http://www.innkjopskontoret.no/vage-nye-verden/
http://www.innkjopskontoret.no/er-det-sa-innmari-vanskelig-da/
http://www.innkjopskontoret.no/ulovlig-hvafornoe/
https://www.anskaffelser.no/verktoy/konkurransegrunnlag-offentlige-anskaffelser-under-11-mill-kroner-ekskl-mva
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/gjennomforing-av-del-i-anskaffelser/id2525566/


DEL II – NASJONAL KUNNGJØRING

Fra 1.300.000 – 2 / 6.95 / 51 mill

Må kunngjøres på Doffin

Rimelig karensperiode

Begrunnelsesplikt

Må angi tildelingskriterier

Kan få KOFA-gebyr

Artikler:

Vage nye verden

Er det så innmari vanskelig da?

Ressurser:

Departementets veiledning

http://www.anbud365.no/hva-slags-kofa-straff-venter-de-som-bryter-konkurransekravet-ny-terskelverdi/
http://www.innkjopskontoret.no/vage-nye-verden/
http://www.innkjopskontoret.no/er-det-sa-innmari-vanskelig-da/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/nye-prosedyrer-i-del-2/id2518817/


DEL II – NASJONAL KUNNGJØRING

Fra 1.300.000 – 2 / 6.95 / 51 mill

Nye konkurranseformer:

Åpen tilbudskonkurranse

Begrenset tilbudskonkurranse

Dialog med markedet

Artikler:

For dyrt å forhandle?

Ressurser:

Departementets veiledning

http://www.innkjopskontoret.no/dyrt-a-forhandle/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/nye-prosedyrer-i-del-2/id2518817/


DEL III – EØS-KUNNGJØRING

Fra 2 / 6.95 / 51 mill

Lettere å forhandle (ikke «hyllevare»)

Må ikke kvalifisere først

Må bruke ESPD

30 i stedet for 40 dager

Skatteattest kun fra vinner

Artikler:

Åpenbare feil

Egenerklæring og kvalifisering

Ressurser:

Departementets veiledning

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/vilkar-for-bruk-av-konkurranse-med-forhandling-og-konkurransepreget-dialog/id2526086/
https://ec.europa.eu/tools/espd
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§7-2
http://www.innkjopskontoret.no/apenbare-feil/
http://www.innkjopskontoret.no/egenerklaering/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/vilkar-for-bruk-av-konkurranse-med-forhandling-og-konkurransepreget-dialog/id2526086/


DEL III – FORHANDLING

§13-2

a) oppdragsgiverens behov ikke kan oppfylles 
uten at det foretas tilpasninger i allerede 
tilgjengelige løsninger;

b) anskaffelsen inkluderer design eller 
innovative løsninger;

c) anskaffelsens karakter, kompleksitet, 
rettslige eller finansielle sammensetning eller 
tilknyttede risiko gjør det nødvendig å 
forhandle;

Artikler:

Åpenbare feil

Egenerklæring og kvalifisering

Ressurser:

Departementets veiledning

http://www.innkjopskontoret.no/apenbare-feil/
http://www.innkjopskontoret.no/egenerklaering/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/vilkar-for-bruk-av-konkurranse-med-forhandling-og-konkurransepreget-dialog/id2526086/


DEL III - FORHANDLING

30 dagers prekvalifisering

Husk: kunngjør så raskt som mulig!

ESPD skal inn her

 Ikke plikt til å avvise for sent leverte søknader

25/10 dagers tilbudsfrist

Kun inviterte leverandører



ESPD

Electronic Single Procurement Document-ESPD

Avvisningsgrunner (inhabil, barnearbeid, terror, 
etc. etc. etc)

Kvalifikasjonskrav

https://ec.europa.eu/tools/espd


ELEKTRONISK GJENNOMFØRING

Krav fra 2018 for Del II og III

 1. juli 2018 for kommunal sektor

 1 januar 2018 for statlig sektor

Gjelder også forsyningssektor, Del II

Krav om elektronisk innlevering

KGV – elektronisk konkurransegjennomføring

EU-Supply, Mercell, Amesto, Visma

DIFI har laget maler

https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§22-1
https://www.anskaffelser.no/oppdragsgivere/konkurransegjennomforing-og-kgv/anskaffelse-av-kgv?utm_source=digitalisering_anskaffe_KGV_lenke_pa_forsida


RESSURSER PÅ NETT

Departementets anskaffelsessider

DIFI: anskaffelser.no

Lovdata

Anbud365

Innkjøpskontorets nyhetsbrev/blogg

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/id2511781/
https://www.anskaffelser.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
http://www.anbud365.no/
http://www.innkjopskontoret.no/kontakt-oss/

