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NOVAPs innspill til høring - NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser 
 
Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) viser til høringsdokumentet NOU 2014:4 Enklere regler – 
bedre anskaffelser. NOVAP har forståelse for ønsket om å forenkle offentlige innkjøp, men mener 
deler av forslaget vil gjøre det vanskeligere å oppnå målsetningen i klimaforliket om kutt i 
klimagassutslipp innen 2020.   
 
Det offentlige må gå foran 
Offentlig sektor foretar årlig innkjøp for om lag 380 milliarder kroner og har derfor stor 
markedsmakt. Omlag 40 % av det byggenæringen produserer kjøpes av det offentlige. Staten og 
kommunene er store leietakere, og eier dessuten en stor del av bygningsmassen i landet. Det er 
derfor svært viktig at det offentlige går foran som bestiller ved å etterspørre energieffektive og 
miljøriktige bygg, produkter og tjenester. Ved å beregne livssykluskostnader (LCC) ved anskaffelser vil 
investeringskostnader og driftskostnader sees i en sammenheng. I dag fokuserer alt for mange 
offentlige innkjøpere på lavest mulig innkjøpspris som i flere tilfeller fører til større totalkostnader 
ved at driftskostnadene blir høyere enn om de hadde valgt mer energieffektive, driftssikre og robuste 
løsninger som kan være dyrere ved innkjøp.  
 
Behold § 6 i Anskaffelsesloven 
Det er foreslått å fjerne § 6 som sier at innkjøper er pålagt å ta hensyn til livssykluskostnader, 
universell utforming og miljømessige konsekvenser i planleggingen av enhver anskaffelse. Vi mener 
det vil ha svært uheldige konsekvenser å fjerne denne bestemmelsen i lovverket. Det offentlige vil 
ved å bruke sin markedsmakt som en stor innkjøper både stimulere til utvikling av nye miljøvennlige 
produkter og tjenester, og bidra til en bedre tilgjengelighet og lavere markedspriser for private 
aktører.  
 
Vi vil også påpeke at utvalget går utover sitt mandat ved å foreslå å fjerne § 6 i Anskaffelsesloven. Vi 
er også uenig i premisset om at fjerning av § 6 representerer en forenkling. Vi mener derimot at § 6 
sammen med tilhørende forskrifter og utbedrede retningslinjer utarbeidet av Difi vil sikre at dette 
håndteres konsistent i landets 428 kommuner. Difi bør derfor få økte ressurser til å utvikle bedre og 
tydeligere veiledere. Uten klare veiledere og retningslinjer vil det kunne oppstå en uheldig og 
fordyrende praksis med mange offentlige bestillere som utvikler egne prosedyrer og kriterier. 
 
Om Norsk Varmepumpeforening 
Norsk Varmepumpeforening arbeider for å økt bruk av varmepumper i det norske energisystemet. 
Varmepumper kan anvendes til oppvarming og kjøling av boliger, næringsbygg og innenfor 
industrien. Varmepumper bidrar til mer effektiv energibruk, bedre lokal luftkvalitet og reduserte 
klimagassutslipp gjennom utfasing av fossil energibruk. Norsk Varmepumpeforening har i dag ca. 45 
medlemmer og en godkjenningsordning med over 400 forhandlere. 
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