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Agenda
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Grønne offentlige anskaffelser defineres av EU som: 

«en prosess brukt av offentlige myndigheter for å kjøpe varer og tjenester med en 

lavere miljømessig påvirkning i levetiden, sammenlignet med varene og 

tjenestene som ellers ville blitt kjøpt».

Hva er grønne og bærekraftige anskaffelser? 
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• Oppnå størst miljøeffekt  [rette innsatsen inn mot de områdene som bidrar 
mest i virksomheten]

• Variasjon mellom virksomheter / oppdragsgivere 

• Typetilfeller: Transport, bygg & anlegg, mat/catering, maskiner og utstyr, 
renhold, energi osv. 

Hvordan tilnærme seg mer grønne og bærekraftige 
anskaffelser?
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Anskaffelsesloven
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Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal 

innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig 

miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal 

blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse 

oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende 

menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike 

rettigheter. Departementet kan gi forskrift om det nærmere innholdet av bestemmelsen. 

Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelses-

prosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til 

miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har 

tilknytning til leveransen. 

Regelverk – LOA § 5 – Miljø, menneskerettigheter, 
samfunnshensyn 
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Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme 
klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og 
kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til 
leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel 
vektes minimum 30 prosent.

Regelverk – FOA § 7-9 – Minimering av miljøbelastning 
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Regelverket legger altså opp til at miljø og andre 
samfunnshensyn kan ivaretas på flere måter
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• Miljø- og bærekraftaspektet bør tas inn så tidlig i anskaffelsesprosessen 
som mulig 

• Informasjonsflyt er viktig for å oppnå gode og innovative miljømessige og 
bærekraftige anskaffelser

• Langsiktighet i prosessen slik at tid ikke blir en begrensende faktor –
avklare handlingsrom 

• Mål og kriterier; kvantifiserbare og forståelig 

Planleggingsfasen og oppstart av anskaffelsen 
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Dialog
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• Før konkurransen kan innkjøperen kontakte potensielle leverandører, 
organisasjoner og andre for å få informasjon. 

• Dette kan være særlig nyttig for å undersøke varer og tjenester innenfor 
den aktuelle bransjen opp mot antall sertifiserte virksomheter etc. og på 
den måte få en oversikt over muligheter og utfordringer ved å stille 
miljøkrav i en anskaffelse.

Dialog med markedet 
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• Før kunngjøring er det stort handlingsrom for dialog 

• Etter kunngjøring er mulighetene mer begrenset

Dialog med markedet 
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• Et slags unntak - Konkurransepreget dialog for anskaffelse av "innovative 
løsninger" – mao løsning som er ny eller betydelig forbedret i forhold til 
eksisterende løsninger. (FOA § 13-2 jf. § 23-8)

• Kan f.eks være aktuelt for innovative lavutslippsløsninger

• Eksempler: Statens vegvesens anskaffelser:

• Elektrisk ferje "Ampere" (2015)

• Elektrisk/ hydrogendrevet ferje – Hjelmeland-Skipavik-Nesvik (2019) 

• Kvalifiserte leverandører som blir invitert av oppdragsgiver kan delta i 
dialogen. Under dialogfasen kan alle sider ved anskaffelsen drøftes med 
leverandørene. 

Prosedyreformen Konkurransepreget dialog 
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Generelt
Krav og kriterier må være relevante 
og proporsjonale
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• Tilknytning til leveransen og det som leveres i denne kontrakten

• Støtte opp om miljømålene i din virksomhet

• Kravene må være saklige og ikke gå lenger enn det formålet med 
kontrakten tilsier

• Lovlig å inkludere faktorer som inngår i produksjonsprosessen, jf. FOA §
15-1 (2) 

Relevante
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• Ikke være urimelig tyngende for leverandøren

• Hvis du stiller særskilte krav til dokumentasjon for at miljøkravene er 
oppfylt, bør du vurdere hvor viktig dette kravet er for leveransen opp mot 
hvor tyngende kravene er for leverandøren

Proporsjonale
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• Anskaffelsesforskriften § 18-1 (9) slår fast at "Oppdragsgiver skal angi krav 
til dokumentasjon for hvert tildelingskriterium"

• I Wienstrom-saken (C-448/01) uttaler EU-domstolen at et vilkår for 
tildelingskriterienes lovlighet er at oppdragsgiver har stilt krav som gjør at 
informasjonen i tilbudet kan etterprøves effektivt

• EFTA-domstolenes avgjørelse i sak E-16/16

• "121 For at oppdragsgiver skal kunne foreta en objektiv sammenligning av de 
inngitte tilbud, må han fastslå om de fremlagte opplysninger er troverdige, 
særlig om tilbyder vil være i stand til å levere det han har tilbudt i sitt tilbud. 
Oppdragsgiver må være i stand til å kontrollere at tilbudet oppfyller dens krav. 
Det tilkommer den nasjonale domstol å vurdere om så var tilfelle i den 
underliggende konkurranse."

Dokumentasjonskrav 
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Ulike krav i ulike deler av 
anskaffelsesregelverket
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For anskaffelser under den nasjonale terskelverdi som er kr 1,3 mill eks. mva
er det ikke detaljerte regler for hvordan miljøkrav- og kriterier skal stilles og 
hva du kan be om av dokumentasjon.

Terskelverdier
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• Kan stille kvalifikasjonskrav til miljøkompetanse, miljøledelsestiltak eller 
miljøledelsessystem eller standarder.

• Kan stille krav/kriterier til miljøegenskaper eller miljømerker som ledd i 
kravspesifikasjon og/eller som et tildelingskriterium.  

• Kontraktkrav som er relevante og proporsjonale kan stilles for å fastholde 
miljøforpliktelsen i hele kontraktsperioden eller for å få til en endring i 
miljøprestasjon.

Generelt  - anskaffelser over 1.3 mnok
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Miljøledelsessystemer
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• Systematisk prosess/metode som beskriver selskapets miljøpåvirkning. Et 

miljøledelsessystem skal være et redskap som kan hjelpe bedriften til å systematisere 

arbeidet med kontinuerlig miljøforbedring

• Miljøsertifisering innebærer at selve virksomheten er sertifisert. Miljømerking innebærer 

at enkelte produkter og tjenester blir miljømerket.

• Skal sikre rutiner og tiltak i selskaper for å oppnå miljøvennlige bedrifter. Systemet må 

dokumentere miljøpolitikk, ansvar, mål, virkemiddel, styringsprinsipper, kompetanse, 

opplæring, overvåking og kommunikasjon.

• Ved sertifisert miljøledelse vil en uavhengig tredjepart ha gjennomgått bedriftens tiltak 

opp mot gitte kriterier som bedriften da må oppfylle.

Miljøledelsessystemer – sertifiseringskrav 
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• Oppdragsgivere kan stille kvalifikasjonskrav om at leverandører har et 
miljøledelsessystem, der dette er relevant, jf. FOA § 16-7

• Kan føre til avvisning og er et kraftig virkemiddel! 

Miljøledelsessystemer - Kvalifikasjonskrav
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• Setter opp krav til ytelsen

• Kan kun fungere som dokumentasjon på et miljøkrav i kravspesifikasjonen 
og kan ikke stilles som krav som sådan

Miljøledelsessystemer - Kravspesifikasjon
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• Kan  benyttes som dokumentasjon og underbyggelse av score under et 
tildelingskriterium 

• Dvs. kan knyttes til miljøsertifisering, men da må innholdet i sertifisering 
dekke tildelingskriteriet

Miljøledelsessystemer - Tildelingskriterium
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• Kan benyttes som kontraktsvilkår, altså at sertifisering kan skje etter 
kontraktsinngåelsen 

• Eksempelvis dersom en ikke ønsker at det skal forhindre potensielle 
kandidater å inngi tilbud

Miljøledelsessystemer  - Kontraktsvilkår
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Miljøsertifiserte bygninger
• BREEAM – et verktøy for bærekraftig områderegulering og/eller sertifisering 

av bygg 

• Setter søkelyset på miljøspørsmål og plangrep som legger til rette for 
bærekraftig utvikling

• Sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og 
Outstanding

• Basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier; ledelse, helse- og 
innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt 
forurensning

30
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Anskaffelse av ungdomsskole – Vardheia ungdomsskole
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Anskaffelse av barneskole – Kleppeloen Skule
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Miljømerker
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• Miljømerket bekrefter at et produkt eller tjeneste har bestemte 
miljøegenskaper

• Oppdragsgiver kan kreve en bestemt merkeordning som dokumentasjon 
for miljømessige, sosiale og andre egenskaper ved ytelsen, forutsatt at noen 
nærmere angitte vilkår er oppfylt, jf. FOA § 15-3 

Miljømerker
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• Du kan plukke underliggende merkekrav i miljømerkeordningen og kreve 
at de er oppfylt som kravspesifikasjon, tildelingskriterium eller 
kontraktsvilkår

• Miljømerker kan her brukes av leverandøren som dokumentasjon på 
oppfyllelse av merkekravene

Miljømerker forts.
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• ISO 14024 Svanen og EU Blomsten

• Frivillige uavhengige tredjepartsertifiseringer

• Utvikling av krav skjer i åpen prosess og det er jevnlige revideringer

Miljømerke type I anbefales 
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• Forskriftens §§ 8-6 og 15-3 gir mulighet til å kreve en bestemt merke-
ordning som dokumentasjon

• Merkeordningen må oppfylle følgende krav:

• Krav til at merket må ha tilknytning til leveransen

• Kravene må være egnet til å beskrive egenskapene ved ytelsen som skal 
anskaffes

• Kravene skal være basert på etterprøvbare og ikke-diskriminerende kriterier

• Utviklet ved hjelp av en åpen og gjennomsiktig prosedyre

• Ordningen skal være tilgjengelig for alle

• Merkekrav skal være fastsatt av en tredjepart som ikke søker har innflytelse 
over

Miljømerker som kravspesifikasjon
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• Kan være effektivt og enkelt

• Mindre begrensende enn som absolutte krav

• Merkekravene må oppfylle de betingelser regelverket setter opp for bruk 
av merker som del av kravspesifikasjonen

Miljømerke som tildelingskriterium 
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• For å øke konkurransen kan oppdragsgiver vurdere å stille krav om at 
varen eller tjenesten skal være miljømerket innenfor en frist etter 
kontraktsinngåelsen

Miljømerke som kontraktsvilkår
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Innfase nye miljøhensyn i 
kontraktsperioden?
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• Kan man legge til rette for innfasing av ny teknologi og miljøvennlige 
løsninger i kontraktsperioden? 

• De grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsipper må ivaretas og 
endringer må være innenfor de begrensninger regelverket ellers setter, 
herunder adgang til endring av inngått kontrakt.

• Relativt streng regulering av endringsadgang - forbud mot "vesentlige" 
endringer

• Kan man tilrettelegge for endrede miljø-krav/forventninger underveis- ved 
å oppstille tilstrekkelig klare "endringsklausuler" i utlysning/kontrakt?

Innfase nye miljøhensyn i kontraktsperioden?
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• Vurdere kontraktens regulering opp mot regelverket FOA (KKF) – er det en 
endring eller alternativ leveranse i tråd med opprinnelig kontrakt?

• Nye miljøkrav som følge av plikt eller "bare" et ønske fra myndigheter/ 
oppdragsgiver?

• Teknologiske endringer ila kontraktsperioden kan gi anledning til å enes 
om bedre miljøløsninger med leverandør underveis i prosjektet – helhetlig 
vurdering av om endringen er vesentlig

Innfase nye miljøhensyn i kontraktsperioden?
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Har vi blitt bedre nå da? 
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- "I stedet for å bruke loven som et 
strategisk virkemiddel for å skape endring 
– brukes det fremdeles mye tid på å 
argumentere mot å gi fordeler til de 
bedriftene som ønsker å operere 
bærekraftig. Det brukes juridiske 
argumenter om alle forbehold man bør ta, 
i stedet for å gjøre anskaffelser til et 
verktøy som kan drive frem bærekraftig 
innovasjon og bety en reell forskjell for 
miljø og klima."

Det offentlige er en 

stor kunde som skal 

være profesjonell og 

samfunnsansvarlig



Takk for meg!

+47 475 01 718

aof@svw.no 

Arne Oftedal

Partner, Stavanger
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