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Høringssvar  
- Forslag til forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser 
Nelfo viser til departementets høring om forslag til ny miljøkravbestemmelse i innkjøps-
regelverket. Bakgrunnen for forslaget er Stortingets anmodningsvedtak 3.12.2015: «Stortinget 
ber regjeringen innføre krav om minimum 30 % miljøvekting ved alle offentlige anbud der det 
er relevant». 

Nelfo er en landsforening i NHO. Stat, kommuner og forsyningssektoren er et stort marked for 
våre 1600 medlemsbedrifter, som tilbyr entrepriser og installasjoner i bygg, transport, energi og 
ekom. 
 
Vurdering av forslaget 
Nelfo støtter Stortingets intensjon om å stille strenge miljøkrav ved offentlige anskaffelser. Vi 
mener også departementet med sitt forslag har løst anmodningen på en god måte. Vi har likevel 
noen forslag til endringer vi her vil redegjøre for. Forslag til justert forskriftstekst kommer til 
slutt i brevet. 
 
Vi støtter at oppdragsgivere skal gis fleksibilitet til å sette miljøkrav som er tilpasset 
anskaffelsen og innkjøpsobjektet. Ofte vil det være mest effektivt å angi miljøkrav som 
kontraktskrav (eks. et krav om minimum 80 prosent sortering av byggavfall for gjenvinning) 
eller som spesifikasjoner og minstekrav (eks. minstekrav om bygningers energiytelse eller at 
ferjetilbydere må tilby ferjer med nullutslippsteknologi for å bli vurdert i konkurransen). Eller 
en kombinasjon av flere slike krav.  
 
I andre anskaffelser vil det være best egnet å stille krav som en minimum vekting i tilbuds-
evaluering. Når miljø velges som tildelingskriterium tilsier Stortingets vedtak at vekten skal 
minimum være 30 prosent, noe vi støtter. Dersom miljø i evalueringen ikke vektes minimum 30 
prosent mener vi oppdragsgiver må gi en begrunnelse for avviket i konkurransegrunnlaget. I 
anskaffelser som gjennomføres med miljø som tildelingskriterium må oppdragsgiver lage 
objektivt etterprøvbare og ikke-diskriminerende kriterier for vektingen, som må fremkomme i 
konkurransegrunnlaget. 
 
Plikt for alle å stille miljøkrav 
Med fleksibiliteten som nå ligger inne mener vi at kravet blir relevant for alle offentlige 
anskaffelser. Alle kan gjøre noe på miljø, og mange som gjør litt i dag kan gjøre mer.  
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Vi mener derfor at ordlyden i bestemmelsen kan skjerpes slik at det nå blir en plikt å stille 
miljøkrav. Det vil lede til at alle oppdragsgivere må reflektere over hva som er gode og egnede 
miljøkrav i alle sine anskaffelser. 

Andre miljøvirkemidler i forskriften 
Vi synes forslaget til ny bestemmelse godt vil utfylle øvrige miljøvirkemidler i forskriften, for 
eksempel bestemmelsen om livssykluskostnader (LCC). Ofte vil det å stille krav om evaluering 
basert på LCC (forskriftens §18-2) være en god og etterprøvbar måte å stille gode miljøkrav (for 
eks. i utlysninger for energieffektivisering av kommunale eiendommer). 

Vi er generelt godt fornøyd med at LCC-perspektivet er tydeligere i det nye innkjøpsregel-
verket, og vi ser i møte at flere offentlige oppdragsgivere vil legge LCC til grunn i sine 
konkurranser som følge av ny forskrift og denne nye miljøbestemmelsen. Det bør bli tydelig i 
veiledningen at miljøkravet er oppfylt ved bruk av LCC, som en av de mange mulige 
tilnærmingene oppdragsgiver kan velge. 

Forslag til justert forskriftsbestemmelse 
På bakgrunn av ovenstående redegjørelse foreslår vi følgende justert forskriftsbestemmelse. 

§ 7-5 a. Minimering av miljøbelastning 
Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen ved sine 
anskaffelser og skal kan stille miljøkrav. Krav og kriterier kan stilles i alle trinn 
av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø 
brukes som tildelingskriterium, skal bør det minimum vektes 30%. 

§ 7-4 a. Minimering av miljøbelastning 
Oppdragsgivere som nevnt i § 1-2 første ledd bokstav a til d skal legge vekt på å 
minimere miljøbelastningen ved sine anskaffelser og skal kan stille miljøkrav. 
Krav og kriterier kan stilles i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er 
relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, skal 
bør det minimum vektes 30%. 

§ 7-3 a. Minimering av miljøbelastning 
Oppdragsgivere som nevnt i § 1-3 første ledd bokstav a til d skal legge vekt på å 
minimere miljøbelastningen ved sine anskaffelser og skal kan stille miljøkrav. 
Krav og kriterier kan stilles i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er 
relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, skal 
bør det minimum vektes 30%. 

Avslutning 
Bruk av miljøkriteriene og evaluering av slike forutsetter kompetanse hos innkjøpere. Det er 
behov for gode veiledere, rådgivning og et kompetanseløft på innkjøpersiden. Vi ber 
departementet og Difi avsette tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet. 



 

 

 

Det er også behov for å videreutvikle spesifikasjoner, minstekrav og kontraktskrav som er egnet 
for å bruke som miljøkrav, og å definere objektivt etterprøvbare og ikke-diskriminerende 
kriterier for miljøvekting som tildelingskriterium. Nelfo bidrar gjerne til dette i samarbeid med 
myndighetene. 
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