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• For oppdragsgivere

• Veileder for å fylle ut ESPD (NFD)

• Brukerveiledning for ESPD-tjenesten (Difi)

• Ofte stilte spørsmål (Difi)

https://www.anskaffelser.no/digitalisering/oppdragsgivere/egenerklaeringsskjema-espd

• For leverandører

• Veileder for å fylle ut ESPD (NFD)

• Brukerveiledning for ESPD-tjenesten (Difi)

• Ofte stilte spørsmål (Difi)

https://www.anskaffelser.no/leverandorer/slik-moter-du-det-offentliges-krav-til-digitalisering/elektronisk-egenerklaeringsskjema

Veiledningsmateriale om ESPD

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/det-europeiske-egenerklaringsskjemaet/id2525560/
https://www.anskaffelser.no/verktoy/espd-tjenesten-veiledning-bruk
https://www.anskaffelser.no/verktoy/ofte-stilte-sporsmal-om-espd-oppdragsgiver
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/det-europeiske-egenerklaringsskjemaet/id2525560/
https://www.anskaffelser.no/verktoy/espd-tjenesten-veiledning-bruk
https://www.anskaffelser.no/verktoy/ofte-stilte-sporsmal-om-espd-leverandor


• Hel-elektronisk standardisert skjema

• Skal brukes sammen med kunngjøringen 
i alle konkurranser etter:

• FoA del III og Forsyning del II

• Kan også brukes i FoA del II konkurranser 

• Erklæring fra leverandøren om:

• at det ikke foreligger avvisningsgrunner

• at han oppfyller angitte kvalifikasjonskrav

• at han oppfyller eventuelle utvelgelseskriterier

• Fungerer både som endelig bevis og som 
foreløpig dokumentasjon

Det europeisk egenerklæringsskjemaet   (ESPD)

1. januar 

2017



Det standardiserte ESPD-skjemaet

• ESPD består av seks deler:

• Del I: Opplysninger om konkurransen og 
oppdragsgiver

• Del II: Opplysninger om leverandøren

• Del III: Avvisningsgrunner

• Del IV: Kvalifikasjonskrav

• Del V: Utvelgelse av antallet av kvalifiserte 
leverandører

• Del VI: Avsluttende erklæringer

Lenke til papirversjon av ESPD 

https://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser/files/espd_standardformular_-_m_vannmerke.pdf


Kunngjør konkurransegrunnlag inkl. ESPD-forespørsel

Oppdragsgiver

ESPD
En 3-trinns elektronisk prosess

Leverandør

1) Lager 

konkurranse-

grunnlag og 

ESPD-

forespørsel

2) Lager tilbud 

og fyller ut 

ESPD-erklæringSender tilbud inkl. ferdig utfylt ESPD-erklæring

3) Sjekker bevis 
(og tildeler

kontrakt)



Tjenester for å lage og lese ESPD

• Som integrert funksjonalitet i 

konkurransegjennomføringsverktøy 

(KGV)

• Den europeiske ESPD-tjenesten

fra EU-kommisjonen

https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/welcome

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=en
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=en


• Kan brukes av både oppdragsgivere og leverandører

• Gratis å bruke, ingen innlogging – vanlig nettside

• Norsk oversettelse og norsk brukerveiledning

• Lagrer ingenting!

• Alle filer som lages ved hjelp av løsningen må lagres lokalt hos brukeren

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


ESPD Del II

Opplysninger om leverandøren

Støtte 

seg på? 

Levere 

sammen 

med andre?

Underleverandør



ESPD del II A: Opplysninger om leverandøren

• Deltar leverandøren i konkurransen sammen med andre? § 16-11



ESPD del II C: 
Opplysninger om støtte fra andre virksomheter 

• Støtter leverandøren seg på kapasiteten til andre virksomheter for å 

oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet eller tekniske og 

faglige kvalifikasjoner?



ESPD del II C: 
Opplysninger om støtte fra andre virksomheter 

• Støtter leverandøren seg på kapasiteten til andre virksomheter for å 

oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet eller tekniske og 

faglige kvalifikasjoner?

Forpliktelseserklæring 

e.l.

+ ESPD på 

avvisningsgrunner og 

de relevante

kvalifikasjonskravene 



ESPD del II D: Opplysninger om underleverandører
som leverandøren ikke støtter seg på

• Har leverandøren til hensikt å bruke underleverandør til å 

oppfylle kontrakten? 



ESPD Del III

Avvisningsgrunner



ESPD del III Avvisningsgrunner

• Del III A og B er obligatoriske avvisningsgrunner

• Ferdig markert med haker som ikke kan fjernes

• OBS Del III C:

Hakene kan fjernes, men….

• Interessekonflikt – Inhabilitet som ikke kan avhjelpes  

• Urimelig konkurransefordel – deltatt i forberedelsen 

Obligatoriske 

avvisningsgrunner 

etter norsk 

regelverk



• De norske reglene går lenger enn EUs direktiv i to tilfeller:

• Vedtatt forelegg (FoA § 24-2, andre ledd og Forsyning § 20-2, andre ledd )

• Andre alvorlige feil som medfører tvil om leverandørens yrkesmessige 
integritet  (FoA § 24-2, tredje ledd, bokstav i, Forsyning § 20-2, tredje ledd, bokstav i)

ESPD del III D: Rent nasjonale avvisningsgrunner



ESPD Del IV  

Kvalifikasjonskrav

Spesifiserte 

kvalifikasjons-

krav 

Store A-D

Samlet angivelse 

for alle 

kvalifikasjons-

kravene

«Lille a»



Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskravene

• Alle kvalifikasjonskrav med krav til dokumentasjon må være korrekt 

og utfyllende beskrevet i anskaffelsesdokumentene

• Stilles kvalifikasjonskravene etter Forsyning § 12-1, (2) skal lille a) 

benyttes



Spesifiserte angivelser av kvalifikasjonskravene



Spesifiserte angivelser av kvalifikasjonskravene (A-D)

• Forenkling og redusert risiko

• «Standardiserte krav» gir  forutsigbarhet for leverandørene

• Økt mulighetsrom for ESPD-erklæringen som endelig bevis



Eksempel besvart kvalifikasjonskrav



ESPD 

om dokumentasjonsbevis



Når skal oppdragsgiver selv hente bevis?

• FoA § 17-1, fjerde ledd FoA
(Krysshenvises til fra Forsyning § 20-7)

•

«Oppdragsgiveren kan ikke be leverandørene levere

dokumentasjonsbevis dersom han tidligere har mottatt dem,

eller dersom han har muligheten til å innhente opplysningene

kostnadsfritt i en database i en EØS-stat.»

• Forutsetning er at leverandøren har fylt inn:

• Organisasjonsnummer 

• Angitt URL og kode til hvor opplysningene kan hentes 



Eksempel besvart kvalifikasjonskrav



https://w2.brreg.no/

eHandelPortal/ecom

sys/

https://w2.brreg.no/eHandelPortal/ecomsys/


ESPD 

…snart ferdig  



• Når du har fylt ut hele skjemaet

• Da får du se «skjemaet» du har laget

• Lurt å lese igjennom for kontrollens del

• På siste side velg «last ned»

Forhåndsvisning av ferdig forespørsel eller erklæring





Takk for oppmerksomheten


