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Ny forskriftsbestemmelse om miljøkrav i regelverket for offentlige anskaffelser
Avfall Norge er bransjeorganisasjon for offentlige og private aktører i avfalls- og
gjenvinningsbransjen, med 200 medlemsorganisasjoner langs hele verdikjeden for
avfallshåndtering. Våre medlemmer er dermed både bestillere og utførere av offentlige
tjenester innenfor området avfall og gjenvinning.
Dette innspillet gjelder forslaget om miljøkrav i forskrift om offentlige anskaffelser,
forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften. I anskaffelsesforskriftens foreslås
en ny § 7-4 a: Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det minimum vektes 30 %.
Forskriftsforslaget skal følge opp Stortingets anmodningsvedtak:
«Stortinget ber regjeringen innføre krav om minimum 30 % miljøvekting ved alle offentlige
anbud

der det er relevant.»
Avfall Norge støtter grunnleggende at hensynet til miljø bør spille en større rolle i offentlige
anskaffelser. Dette har vi blant annet påpekt i bransjens veikart for en sirkulær økonomi
som ble overlevert regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.
Gjennom hele bredden av sine anskaffelser kan kommuner, stat og annen offentlig
virksomhet gå foran og bestille løsninger og produkter som bidrar til økt ressurseffektivitet
og sirkularitet. Dette vil bidra til utvikling av markedet for sirkulære og resirkulerte råvarer,
samt fungere som en katalysator for innovasjon og næringsutvikling.
Innen avfalls- og gjenvinningsbransjen har det offentlige gjennom kommunenes ansvar for
husholdningsavfall og eget kommunalt, fylkeskommunalt og statlig avfall stor
påvirkningskraft for å øke ressursutnyttelsen og redusere miljøulempene fra
avfallshåndtering og legge til rette for at avfallsressurser bidrar til ny verdiskapning
gjennom økt ombruk og gjenvinning som resirkulerte råvarer eller energi.
Vi deler departementets vurdering av at miljøkrav kan stilles på flere måter og at det er
hensiktsmessig å legge til rette for en fleksibilitet for oppdragsgiver til å utforme mest

egnede miljøkrav. I noen tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å sette miljø som
minstekrav eller miljøkrav som kvalifikasjonskriterium. Avfall Norge støtter at det er viktig
at der miljøkrav inngår i tildelingskriteriene bør det vektes med 30 pst. eller mer.
Som departementet påpeker er det krevende å stille gode miljøkrav og å følge opp disse
på en god og effektiv måte. Avfall Norge jobber aktivt med å løfte denne problemstillingen
og øke kompetansen innenfor vår bransje. I dette arbeidet er det viktig at Direktoratet for
forvaltning og IKT (Difi) har nok ressurser og mandat til å veilede også spesifikke
bransjer. Eksempelvis kan det utvikles veiledningsmateriell på sirkulær økonomi og bruk
av resirkulerte råvarer.
I slikt veiledningsmateriell bør det tydeliggjøres at bruk av resirkulerte råvarer og
ressurseffektive løsninger må prioriteres, gjennom kravstilling og vekting sammen med
fordelen ved å bruke eksisterende miljømerkeordninger som inkluderer miljø og sirkulære
aspekter.
De ulike bransjene og det offentlige må samarbeide om arenaer for erfaringsutveksling da
innkjøps- og forvaltningskompetanse vil være avgjørende for gode anskaffelser.
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