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Hva er grønne og innovative anskaffelser?

Redusere miljøbelastning:

Klimautslipp, ressursforbruk, miljøgifter,

tap av naturmangfold

Nasjonal forpliktelse under 

Parisavtalen: 50-55% 

reduksjon av klimagassutslipp 

innen 2030, 80-95% 

reduksjon innen 2050.

Reduksjon av 

klimagassutslipp hjemlet i 

Klimaloven (2017) 



Anskaffelsesregelverket

Anskaffelsesloven §5

• skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at 

den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning 

og fremme klimavennlige løsninger der det er 

relevant. Dette skal blant annet skje ved at 

oppdragsgiveren tar hensyn til 

livssykluskostnader.



Hvorfor grønne anskaffelser?

• Skaper grønne arbeidsplasser og mer 

konkurransedyktig næringsliv lokalt og nasjonalt

• Effektivt virkemiddel for å nå klima- og miljømål

• Gir:

- Bedre utnyttelse av ressurser 

- Kostnadsbesparelser

- Produkter fri for helse- og miljøskadelige utslipp og 

kjemikalier

- Bedre kvalitet



Hvordan tilrettelegge for miljø i offentlige anskaffelser

• Grunnleggende prinsipper, LOA § 5

• Innledende markedsundersøkelse/dialog, FOA §§ 8-1 og 12-1

• Miljømerking, FOA §§ 8-6 og 15-3

• Miljøledelsesstandarder, FOA § 16-7

• Tildelingskriterier,  FOA §§ 8-11 og 18-1

• Livssykluskostnader, FOA § 18-2



Forutsetninger for å bruke miljø i offentlige 
anskaffelser

• Fellesskapsrettens grunnleggende prinsipper

- Objektive, etterprøvbare, ikke-diskriminerende kriterier

• Relevans – tilknytning til leveransen

• Være egnet til å beskrive det som skal anskaffes



Hvordan stille miljøkrav

- Kravspesifikasjon - Hvis mange leverandører har godt utviklede 

miljøprodukter/tjenester – større innovasjonseffekt

- Kvalifikasjonskrav – bare miljøvennlige leverandører får delta

- Tildelingskriterier – premiere det mest miljøvennlige tilbudet ved 

homogene tilbud 

- Kontraktskrav – Hvis ingen kan – oppfylle innenfor et bestemt tidsrom.



Innledende markedsundersøkelser/dialog, Foa §§ 8-1 
og 12-1

• Markedsundersøkelser - Hvilke miljøvennlige produkter/tjenester finnes på 

markedet?

• Informasjon til leverandørene

• Dialogkonferanser

• En-til-en møter



Miljømerker Foa §§ 8-6 og 15-3

• En av flere måter å dokumentere at deres ytelser ivaretar miljøet på en positiv måte.

• Kun 3. parts sertifiserte miljømerker som oppdragsgiver kan kreve oppfylt

• Miljømerker som krav

- Merkekravene skal kun dekke de kriterier og egenskaper som relaterer seg til kontraktens 

gjenstand

- Merkene skal være tilgjengelig for alle ( åpen og gjennomsiktig, tredjepartsverifisert)

- Andre merker som oppfyller samme krav skal godtas

- Annen relevant dokumentasjon – hva betyr «tilsvarende»



Miljøledelsesstandarder Foa § 16-7

• Kvalifikasjonskrav = krav til leverandørens egnethet 

• Spesifikk miljøkompetanse, rutiner, utstyr etc



Miljø som avvisningsgrunn

• Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren, Foa § 24-2 (3) c)

• Utskiftning av underleverandører, Foa § 24-2 (4)

• Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet, Foa § 24-8 

- Unormalt lave tilbud, skal avvise,  Foa § 24-8 (1) c) jf § 24-9

- Kan avvise , Foa § 24-8 (2) c)



§ 7-9.Minimering av miljøbelastning

• 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.



Kriterier for tildeling av kontrakt 

• Beste forhold mellom pris og kvalitet

• Tilknytning til leveransen

- Kriteriene må relatere seg til den enkelte anskaffelse

- Kriteriene har tilknytning til leveransen uavhengig av hvor i produktkjeden eller 

leveransekjeden en befinner seg

Dette omfatter  alle sider av og trinn i deres livssyklus….

(reell utvidelse av livssyklusbegrepet)



Hva betyr dette i praksis?
Beregning av livssykluskostnader, Foa § 18-2

• Hva kan man ta hensyn til i beregning av livssykluskostnader?

- Direkte kostnader

- Eksterne kostnader



Livssykluskostnader forts.

• Direkte kostnader
- Omkostninger i forbindelse med anskaffelsen

- Omkostninger i forbindelse med bruk- forbruk av energi og andre 
resurser

- Omkostninger til vedlikehold 

- Omkostninger i forbindelse med avhendelse, som innsamling og 
gjenvinning

• Eksterne kostnader
- Eksterne virkninger på miljøet

- Pengemessige verdi må kunne bestemmes

- Verifiseres

• Beregning av livssykluskostnadene
- Data

- Metode



Hva er skadelig miljøpåvirkning?



Hovedregel – still klima- og miljøkrav og/eller kriterier til:

Mat og måltidstjenester

Avfall, avløp

og gjenvinning

Bygg og anleggTransport Produkter som inneholder

plast og miljøgifter

MøblerBatterier

IKT/Elektronikk

Tekstil



Lag mindre avfall

Bruk ting om igjen

Materialgjenvinn

Utnytt

energi

Tapte ressurser

• Vurder om innkjøp er nødvendig

• Reduser kjøpt mengde, forleng levetid og unngå helse- og miljøfarlige stoffer
• Samarbeid med andre innkjøpere for å dekke like behov

• Etterspør ombruk, reparasjon, rehabilitering, oppgradering eller demontering

• Unngå engangsprodukter 

• Etterspør gjenvunnet eller gjenvinnbart materiale

• Vurder om du kan skape et sirkulært økosystem (for eks. gjennom 

bruk av biogass laget på rester og avfall)

Avfallshierarkiet for innkjøp 
- forsøk å finne løsninger så høyt opp som mulig



Utvikling og krav fremover

• Økt fokus på sirkulære anskaffelser

• Mer lovpålagte krav

• Mer samarbeid

• Økt digitalisering

• Nullutslipp og elektrifisering



Nullutslippsmål i Klimameldingen og Nasjonal 
transportplan

• Fra 2022

- tar regjeringen sikte på å innføre krav som sikrer nullutslipp i offentlige kjøp av personbiler og 

lette varebiler.

• Fra 2025

- skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy.

- planlegges krav til at nye bybusser være nullutslippskjøretøy. Det vil vurderes hvordan kravet 

kan omfatte biogass.

• Innen 2030

- skal nye tyngre varebiler og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.

- skal varedistribusjonen i de største bysentra være tilnærmet nullutslipp.

• Fra 2023 og 2025

- tar regjeringen sikte på å innføre nasjonale lav og nullutslippskriterium i nye anbud 

for henholdsvis ferjer og hurtigbåter, der det ligger til rette for det, og krav om lav- og 

nullutslippsløsninger for servicefartøy i havbruksnæringen trinnvis fra 2024, der det ligg til rette 

for det.



Finansiell støtte

Enova

Enova kan dekke deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og 

klimavennlige løsninger. Investeringsstøtten bidrar til å realisere 

prosjekter innenfor alle sektorer i privat næringsliv og offentlige 

virksomheter, som for eksempel industri, landtransport, maritim 

transport og bygg og eiendom.

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av 

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen er 

at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi 

skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i 

Norge og internasjonalt.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge gir støtte til offentlig-private innovasjonspartnerskap 

som har mål om å løse samfunnsutfordringer. De forvalter også 

Miljøteknologiordningen som gir tilskudd til norske bedrifter til utvikling, 

pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge forvalter Pilot-T-ordningen. Pilot-

T gir støtte til nye løsninger i skjæringsfeltet mellom mobilitet og IKT.

Norges forskningsråd

Forskningsrådet gir også støtte til innovasjonsprosjekt i offentlig sektor 

og førkommersielle anskaffelser.

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og 

forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn 

vekst. Hensikten er å skape grønne jobber, et internasjonalt 

konkurransedyktig næringsliv og en mer bærekraftig 

fremtid. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva forvalter midlene.

https://www.enova.no/bedrift/
https://www.enova.no/pilot-e/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/utlysninger/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/pilot-t-nye-losninger-i-skjaringsfeltet-transportikt/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/


Takk for oss


