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Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige
anskaffelser

1. Innledning
Det vises til høringsbrev av 11.11.2016 vedrørende ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for
offentlige anskaffelser. KS Bedrift ønsker med dette å gi sine kommentarer til høringen.
KS Bedrift representerer om lag 500 samfunnsbedrifter over hele landet. Bedriftene leverer Çenester
innenfor mange ulike sektorer. De største medlemsgruppene våre er energiselskaper, avfallsselskaper,
havner og brann- og redningsbedrifter. Vi har også medlemmer innen varìn og avløp, revisjor¡ arkiv,
helse og rehabilitering, museer, krisesentre m.fl. Fellesnevneren for bedriftene er at de i hovedsak er i
kommunalt eie. KS Bedrift ble i201.4 skilt ut fra KS og har siden vært en selvstendig nærings- og
arbeids giverorganisasjon.
Som en følge av at Stortinget har bedt regjeringen innføre krav om minimum 30 prosent miljøvekting
ved offentlige anskaffelser har departementet foreslått følgende tekst til forskrift om offentlige

anskaffelser:
$ 7-5 a. Minimering aa miljøbelastning
<Oppdragsgiueren skal legge uekt på å minimere miljøbeløstningen aed sine ønskaffelser og køn stille miljøkraa
trinn au ønskøffelsesprosessen der det er releaant og knyttet til leaeransen. Der miljø brukes
som tildelingskriterium, bør det minimum aektes 30 %.>
og kriterier i alle

Likelydende bestemmelser er også foreslått for forsyningsforskriften og for
konsesj onskontrakf orskriften.

til departementets forslag og vurderer det slik at de foreslåtte
forskriftsendringene kan være en støtte for anskaffelsesarbeidet i kommunalt eide bedrifter
KS Bedrift er positive

2.

KS Bedrifts bemerkninger

til

departements forslag

KS Bedrifts medlemmer står i en særstilling i det grønne skiftet. De fokuserer på samfunnets beste
sine formålsparagrafer, og arbeider hele tiden for å finne løsninger for å nå målet om et

lavutslippssamfunn.
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lSFledrifr
På denne bakgrunn mener KS Bedrift det er viktig at kommunalt eide bedrifter også ivaretar sitt
samfunnsansvar ved à gøre innkjøp som også ivaretar miljømåI. Reglene må samtidig være mest

mulig klare og enkle for dem som skalgøre innkjøpene.
KS Bedrifts erfaring er at det å kunne benytte ulike verktøy Íor â fremme miljøhensyn ved offentlig
innkjøp øker sannsynligheten for et godt resultat. Det å stille miljøkrav som tildelingskriterium, med
minimum 30 prosent vekting, kan noen ganger veere hensiktsmessig, men på langt nær alltid. Som
departementet påpeker kan man for eksempel risikere at andre tildelingskriterier, som for eksempel
pris, vil kunne vektes tynge og at miljøkriteriet derfor ikke vil vinne frem i en anbudskonkurranse.
KS Bedrifts erfaring er at det ofte er mest effektivt å stille miljø som kvalifikasjonskrav eller
minstekrav. Vi vil derfor benytte anledningen til å understreke at oppdragsgiver må gis fleksibilitet
å vurdere hvordan man best oppfyller miljømålene angitt i lov om offentlige

anskaffelser(anskaffelsesloven) S 5. Vi støtter departementets uttalelse om oppdragsgiver må kunne
vurdere hvilke miljøkrav som er det beste og mest effektive i hver enkelt anskaffelse.
Det vil være svært uheldig, både anskaffelsesfaglig ogmi\øfaglig, om man formulerer
forskriftsbestemmelsene slik at det er obligatorisk å vekte miljø med minst 30 prosent i alle
anskaffelser.

3. Konklusjon
KS Bedrift støtter departementets forslag om nye forskriftsbestemmelser om miljø i regelverket for
offentlige anskaffelser. Vi vil gjerne understreke betydningen av at oppdragsgiver gis stor grad av
fleksibilitet til i hvert innkjøp å vurdere hvilke krav som best vil fremme miljøet.

Hvordan man skal foreta en vekting av miljø opp mot andre krav kan være uúordrende. KS Bedrift
anmoder derfor departementet om å ufforme en veileder for hvordan oppdragsgiver kan beregne
vekting i praksis.
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