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         Oslo, den 22.11.2017 
 
 

Høringsuttalelse – Ny forskriftsbestemmelse om miljø i 
regelverket om offentlige anskaffelser.  
 

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) viser til Nærings- og fiskeridepartementet sitt 

høringsforslag om ny forskriftsbestemmelse om miljø med høringsfrist til den 10.02.2017. 

 

RIF utgjør bransjeforeningen for kunnskapsbedrifter med virksomhet innen rådgivning, 

planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggssektoren. Medlemsbedriftene har sin 

kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT. De 

om lag 200 RIF-bedriftene sysselsetter til sammen 10.000 personer i Norge. 

 

RIFs medlemsbedrifter har to ulike roller i en anskaffelsesprosess. For det første er bedriftene 

konkurransedeltakere når det offentlige skal inngå kontrakter om oppdrag om prosjektering og 

rådgivning, prosjektledelse eller byggeledelse, innenfor bygg- og anleggssektoren mv. For det 

andre er bedriftene ofte engasjert som oppdragsgiverens representant i et prosjekt, og har som 

oppgave å utarbeide konkurransegrunnlagene eller bistå ved dette, for de kontraktene som 

inngår i prosjektet, samt evaluere forespørsler og tilbud på slike. RIFs medlemsbedrifter har 

derfor bred erfaring med anskaffelsesregelverket både fra rollen som tilbyder og fra rollen som 

oppdragsgiverrepresentant.  

 

Departementet foreslår å innta en ny bestemmelse i anskaffelsesforskriftene om at 

oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen ved sine anskaffelser. Der 

miljø brukes som tildelingskriterium, fastlegger forslaget til forskriftstekst at dette bør 

minimum vektes 30 %. 

 

 

 

 



2 
 

 
 

 

 

De offentlige anskaffelsene utgjør hvert år meget betydelige beløp. Anskaffelser utgjør et 

virkemiddel og redskap for det offentlige. Etter RIFs syn kan og bør offentlige anskaffelser 

brukes til også å fremme viktige samfunnshensyn og bidra til miljøvennlige og innovative 

løsninger.  

 

RIF er derfor positiv til at regjeringen inntar ytterligere krav til minimering av 

miljøbelastningen i anskaffelsesforskriftene. 

 

I anmodningsvedtaket fra Stortinget ble regjeringen bedt om å innføre krav om minimum 30 % 

miljøvekting ved alle offentlige anbud der det er relevant. Departementet har valgt en 

gjennomføring hvor oppdragsgiver kan velge om miljøkrav skal ivaretas gjennom 

spesifikasjonene, kontraktskrav, kvalifikasjonskravene eller tildelingskriteriene. Dersom 

oppdragsgiver velger å bruke miljø som tildelingskriterium, vil kravet om at dette skal vektes 

30 % slå inn. 

 

RIF er bekymret for at denne gjennomføringen kan innebære at terskelen for minimering av 

miljøbelastningen settes lavt når dette gjøres via spesifikasjonene, kontraktskrav eller 

kvalifikasjonskravene, og at oppdragsgiverne velger dette i stedet for vekting under 

tildelingskriteriene. Det bør derfor søkes fastlagt minstekrav til miljø og minimering av 

miljøbelastningen som oppdragsgiverne må oppfylle, uavhengig av om dette gjøres via 

spesifikasjonene, kontraktskrav, kvalifikasjonskravene eller tildelingskriteriene. Det bør også 

tas inn mer detaljerte krav til anbefalt vekting i veilederne som hhv. departementet og DIFI 

utarbeider, og RIF bidrar gjerne med innspill til slike anbefalinger.  

 

RIF erfarer at det kan være utfordrende for oppdragsgiver å fastlegge gode og presise miljøkrav 

i en konkurranse, og å følge disse opp overfor leverandørene. Dette krever betydelig 

kompetanse hos oppdragsgiverne. Etter RIFs syn er det derfor behov for å øke kompetansen 

betydelig hos de offentlige innkjøperne for å kunne ivareta både anskaffelser generelt, og 

spesielt knyttet til miljøkrav.  

 

Departementet opplyser i høringsnotatet at DIFI vil videreutvikle sine veiledere, maler og 

verktøy slik at oppdragsgivere står bedre rustet til å håndtere ivaretakelsen av miljø igjennom 

anskaffelsene. RIF ser dette som positiv.  

 

Etter RIFs syn er det imidlertid behov for kompetanseinnsats utover DIFIs generelle arbeid. For 

det første bør det iverksettes tiltak for å øke kompetansen til innkjøperne. For det andre er det 
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behov for å etablere økt kapasitet på tilgangen på rådgivning for det offentlige, særlig for de 

små og mellomstore oppdragsgiverne. 

 

Det samme behovet er påpekt i rapporten fra regjeringens ekspertutvalg for grønn 

konkurransekraft side 43: 

 

«I Norge er ansvaret for offentlige innkjøp svært desentralisert, og det er ikke rimelig å forvente 

at alle innkjøpere lokalt besitter den nødvendige kunnskap og erfaring. Utvalget antar at det 

mest effektive vil være å etablere et nasjonalt kompetansesenter, som betjener lokale 

innkjøpsansvarlige.» 

 

 

Oslo den 22. november 2017 

 

 

Med vennlig hilsen  

Morten Gran  

For Rådgivende Ingeniørers Forening 

 

 

 

 

 

 

 

 


