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Miljø i offentlige anskaffelser

• EU-direktivet en grønn gavepakke – 2014/24/EU

• Forskrift for offentlige anskaffelser, § 7-9 Minimering av 

miljøbelastningen
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Betydning for verdiskapning innenfor sirkulær 
økonomi ?

• Stort handlingsrom for oppdragsgiver

• Gjenbruk

• Materialgjenvinning

• Ressursbruk etc

• Detaljspesifisering

• Innovasjon

3



EU s svar på miljøutfordringen

• Grunnleggende prinsipper, Art 18.3/LOA § 4

• Innledende markedsundersøkelse/dialog, Art 40/FOA §§ 8-1 og 12-1

• Miljømerking, Art 43/FOA §§ 8-6 og 15-3

• Miljøledelsesstandarder, Art 62/FOA § 16-7

• Tildelingskriterier, Art 67/ FOA §§ 8-11 og 18-1

• Livssykluskostnader, Art 68/FOA § 18-2
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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
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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.

6



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
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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»
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Kriterier for tildeling av kontrakt 

• Tidligere regel – økonomisk mest fordelaktige tilbud

• 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)
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Hva betyr dette i praksis?
Beregning av livssykluskostnader, FOA § 18-2

• Ny bestemmelse– utvidelse av regelens omfang

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

• Direkte kostnader

• Eksterne kostnader
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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

11



NHOs Anskaffelseskonferanse 2018

NHO setter miljø på dagsorden

https://www.nho.no/Om-NHO/Arrangementer/nhos-

anskaffelseskonferanse-2018/
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Takk for meg…
……og lykke til………………

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Team offentlige anskaffelser

Næringslivets Hovedorganisasjon
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