
Anskaffelsesforskriften Paragraf Gammel EØS-

terskelverdi 

Ny EØS-terskelverdi 

Subsidierte bygge- og 

anleggskontrakter  

§ 1-3 (1) 

a) 

7,2 millioner kroner 7,8 millioner kroner 

Subsidierte tilknyttede 

tjenestekontrakter 

§ 1-3 (1) 

b) 

2,05 millioner kroner 2,2 millioner kroner 

Anvendelsesområde del V § 5-1 (5) 1,3 millioner kroner 1,4 millioner kroner 

Statlige myndigheteres vare- 

og tjenestekontrakter 

§ 5-3 (1) 

a) 

1,3 millioner kroner 1,4 millioner kroner 

Andre oppdragsgiveres (eks. 

kommuner) vare- og 

tjenestekontrakter 

§ 5-3 (1) 

b) 

2,05 millioner kroner 2,2 millioner kroner 

Alle oppdragsgiveres bygge- 

og anleggskontrakter 

§ 5-3 (1) c) 51,5 millioner kroner 56 millioner kroner 

Kontrakter om særlig 

tjenester og kontrakter om 

helse- og sosialtjenester 

§ 5-3 (2) 7,2 millioner kroner 7,8 millioner kroner 

Beregninger av 

anskaffelsens anslåtte verdi 

- Varer og 

tjenestekontrakter 

- Bygge- og 

anleggskontrakter 

§ 5-4 (8)  

 

 

750 000 kroner 

 

9,6 millioner kroner 

 

 

 

800 000 kroner 

 

10 millioner kroner 

Oppdragsgiver som ikke er 

omfattet av offentleglova, 

skal gi innsyn i : 

- Vare- og 

tjenestekontrakter 

- Bygge og 

anleggskontrakter 

§ 7-3 

 

 

 

 

 

9,6 millioner kroner 

 

96 millioner kroner 

 

 

 

 

10 millioner kroner 

 

Ingen endring  

 

Forsyningsforskriften Paragraf Gammel EØS-

terskelverdi 

Ny EØS-terskelverdi 

EØS-terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter og plan- 

og designkonkurranser 

§ 5-2 (1) 

a) 

4,1 millioner kroner 4,5 millioner kroner 

EØS-terskelverdi for bygge- 

og anleggskontrakter 

§ 5-2 (1) 

b) 

51,5 millioner kroner  56 millioner kroner 

EØS-terskelverdi for 

kontrakter om særlige 

tjenester og helse- og 

sosialtjenester 

§ 5-2 (2) 9,6 millioner kroner 10 millioner kroner 

Beregninger av 

anskaffelsens anslåtte verdi 

- Varer og 

tjenestekontrakter 

§ 5-3 (8)  

 

 

750 000 kroner 

 

 

 

800 000 kroner 



- Bygge- og 

anleggskontrakter 

9,6 millioner kroner 10 millioner kroner 

Offentlighet 

- Vare- og 

tjenestekontrakter 

- Bygge og 

anleggskontrakter 

§ 7-2  

9,6 millioner kroner 

 

96 millioner kroner 

 

10 millioner kroner 

 

Ingen endring 

 

Konsesjonskontraktforskriften Paragraf Gammel EØS-

terskelverdi 

Ny EØS-terskelverdi 

EØS-terskelverdi for 

konsesjonskontrakter, untatt 

konsesjonskontrakter om 

særlige tjenester og 

konsesjonskontrakter om 

helse- og sosialtjenester  

§ 5-1 (2) 51,5 millioner kroner 56 million kroner 

EØS-terskelverdi for 

konsesjonskontrakter om 

særlige tjenester og 

konsesjonskontrakter om 

helse- og sosialtjenester 

§ 5-1 (3) 51,5 millioner kroner 56 millioner kroner 

 

Forsvars- og 

sikkerhetsanskaffelser 

Paragraf Gammel EØS-

terskelverdi 

Ny EØS-terskelverdi 

Terskelverdi  

- Vare- og 

tjenestekontrakter 

- Bygge- og 

anleggskontrakter 

§ 2-2 (1)  

4,1 millioner kroner 

 

51,5 millioner kroner 

 

4,5 millioner kroner 

 

56 millioner kroner 

Beregninger av 

anskaffelsens anslåtte verdi 

- Varer og 

tjenestekontrakter 

- Bygge- og 

anleggskontrakter 

§ 2-2 (2)  

 

750 000 kroner 

 

9,6 millioner kroner 

 

 

800 000 kroner 

 

10 millioner kroner 

 


