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Miljøvennlige og innovative 

innkjøp



Hovedpoeng

Ha alltid en god tidligfase

Anskaffelsesregelverket gir flere muligheter for å få inn 

miljø i kontrakten

Flett inn miljøslik det passer best til dette oppdraget

Bruk anskaffelser som et verktøyet til å få inn gode 

leverandører som gir deg miljøvennlige bygg

Bruk Difi og andres verktøy



Miljø som kvalifikasjonskrav

-kjenn markedet



Miljøledelsessystem

Spør først: Hvorfor vil du at leverandøren skal 

ha dette? Hvilke leverandører skal ha det?

Bruk målene som utgangspunkt:

Er det visse områder vi vil at de skal ha ekstra 

god styring på? Utdyp gjerne i konkurransen. 

Alltid vurdere 
miljøvennlige løsninger 

15 % reduksjon av 
energibruk til drift



Miljøledelsessystem som 

kvalifikasjonskrav

Lovverket sier (kap 16):

Oppdragsgiveren kan kreve fremlagt attester utstedt av uavhengige 

organer som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller visse 

miljøledelsessystemer eller -standarder. Oppdragsgiveren skal vise til 

EU-ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), andre 

anerkjente miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 

artikkel 45 eller andre miljøledelsesstandarder basert på relevante 

europeiske eller internasjonale standarder fra akkrediterte organer. 



Miljø i kravspesifikasjonen

-sett nivået etter miljøambisjonen



Miljø i kravspesifikasjonen

Lovverket sier (kap 15):

Kravene skal ha tilknytning til leveransen og stå i forhold til 

anskaffelsens formål og verdi. De kan vise til alle sider av og trinn 

i livssyklusen til varene, tjenestene eller bygge- og 

anleggsarbeidene som kontrakten gjelder, inkludert faktorer som 

inngår i produksjonsprosessen, leveringen av eller handelen med 

dem, eller en annen prosess i livssyklusen. Dette gjelder også når 

slike faktorer ikke påvirker varenes, tjenestenes eller bygge- og 

anleggsarbeidenes egenskaper

Dette betyr: Flere muligheter til å stille krav til 

produksjonsmetoden:

Svært forurensende eller klimapåvirkende produksjonsmetoder

Transportmetoder

Mulighet for resirkulering av for eksempel byggeprodukter



Kravspesifikasjon: 

Faste krav + prosjektspesifikke krav

Forsvarsbyggs miljømål:
Kildesorteringsgrad for næringsavfall på 65% 

Faste miljøkrav

Miljøkrav for dette prosjektet



Eksempel



Prosjektspesifikke miljøkrav

Faste miljøkrav

Prosjektspesifikke miljøkrav



Prosjektspesifikke miljøkrav -

eksempler

Stål, armeringsjern og metallprodukter skal inneholde høy grad av 

resirkulert materiale. Følgende krav gjelder:

• Konstruktivt stål og armeringsjern: 100% resirkulert 

• Annet stål: 80 % resirkulert

• Aluminium: 70% resirkulert

CO2-avtrykket fra transport av stål og betong til byggeplass skal 

ikke overstige X kg/km.



Miljømerker

Lovverket sier:

Kun 3.parts godkjente merkeordninger

Samtlige krav må være relevante

Kravene må være åpent tilgjengelige

Må godta tilsvarende merkeordninger

Mål godta tilsvarende dokumentasjon hvis 

leverandøren ikke har rukket å få sertifikat

Eksempel fra Forsvarsbygg:



Miljø som tildelingskriterium

-la leverandørene konkurrere



Tildelingskriterier

Tre alternativer:

Laveste pris

Laveste kostnad (ny)

Beste forhold mellom 

pris og kvalitet

Del III
Over EØS -terskelverdi



Laveste kostnad – to varianter som 

begge fremmer miljøløsninger

Må tallfestes 

Krav til beregnings-

metodene

Investeringskostnad
+   Forvaltning, drift og vedlikehold
=   Pris

LCC

1

Investeringskostnad
+   Forvaltning, drift og vedlikehold
+   Kostnader for miljøpåvirkning
=   Pris

2



Beste forhold mellom pris og kvalitet

Regelverket sier (kap 18):

Tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen. 

Tildelingskriteriene har tilknytning til leveransen når de relaterer 

seg til varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som 

kontrakten gjelder. Dette omfatter alle sider av og trinn i deres 

livssyklus, inkludert faktorer som inngår i produksjonsprosessen, 

leveringen av eller handelen med dem eller en annen prosess i 

livssyklusen. Dette gjelder også når slike faktorer ikke påvirker 

deres egenskaper.



Beste forhold mellom pris og kvalitet (2)

Eget tildelingskriterium som heter «miljø»

Del av annet tildelingskriterium:

Kompetanse

Løsningsforslag eller oppdragssforståelse

Estetikk/design

Eksempel fra Difis kriteriesett:



Miljø som kontraktsvilkår

-oppfylles etter avtaleinngåelse



Eksempler på kontraktsvilkår

Miljøledelsessystem

Miljømerker

Kompetanse. Eksempel fra Difis

kriteriesett

Leverandør skal innen tre uker etter 

kontraktsoppstart påse at det finnes personell 

som har mottatt relevant kursing eller 

utdanning til å kunne utføre miljøriktig 

prosjekteringsarbeid i tilknytning til bygg, 

herunder innen:

Miljøriktige materialvalg ved bruk av 

livssyklusanalyser og/eller 

klimagassregnskap



Verktøy

-fra Difi og andre



www.anskaffelser.no/klima-og-miljo

http://www.anskaffelser.no/klima-og-miljo


Kriteriesett fra Difi

Kommer nye kriterier framover



Temasider om LCC

http://www.anskaffelser.no/temaer/livssykluskostnader/hva-er-lcc



Klimagassregnskap



«Virkemiddelkameratene»



Hovedpoeng

Ha alltid en god tidligfase

Anskaffelsesregelverket gir flere muligheter for å få inn 

miljø og innovasjon i kontrakten

Det er mange måter å flette inn miljø, bruk den som 

passer best til dette oppdraget

Bruk anskaffelsesverktøyet til å få inn gode leverandører 

som vil at byggene skal være miljøvennlige

Bruk Difi og andres verktøy



Takk for oppmerksomheten!

www.anskaffelser.no

hde@difi.no

http://www.anskaffelser.no/

