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Oppdrag – Veiledning til offentlige oppdragsgivere som ønsker å kjøpe 
biodrivstoff uten risiko for indirekte arealbruksendringer og avskoging 

Regjeringen ønsker å styrke veiledningen for offentlige oppdragsgivere som ønsker å sikre at 

biodrivstoffet de kjøper inn har god global klima- og miljøeffekt.  

 

Med bedre teknisk og anskaffelsesfaglig veiledning, innenfor de rammer som gjelder for 

offentlige anskaffelser, vil oppdragsgivere lettere kunne sikre at innkjøp av biodrivstoff ikke 

innebærer risiko for indirekte arealbruksendringer. Indirekte arealbruksendringer kan føre til 

avskoging og/eller drenering av torvmyr, og dermed økte globale utslipp og tap av 

naturmangfold. Nytt anskaffelsesregelverk har noe større fleksibilitet for å kunne legge vekt 

på forhold ut over en vares egenskaper, slik som produksjonsforhold og miljøeffekter av 

produksjon. Dette er imidlertid en ny regel i anskaffelsesregelverket og det er derfor behov 

for anskaffelsesfaglig veiledning. 

 

Biodrivstoff fra matvekster er forbundet med risiko for indirekte arealbruksendringer. Slike 

effekter oppstår dersom produksjonen av vekster til biodrivstoff fordriver produksjonen av 

matvekster til nye arealer med høyt karbonlager eller stort biologisk mangfold (for eksempel 

regnskog og våtmarker). Dette medfører tap av naturmangfold og utslipp av klimagasser. 

Indirekte arealbruksendringer oppstår særlig ved produksjon av for biodrivstoff basert på 

palmeolje og andre vegetabilske oljer, og fanges ikke opp av EUs gjeldende 

bærekraftskriterier. Slike effekter representerer derfor en særlig utfordring for innkjøpere som 

ønsker å bruke biodrivstoff som ikke bidrar til avskoging og økte globale utslipp.  

 

Direktoratet for forvaltning og IKT gis fullmakt til å belaste kap. 1400, post 21 med inntil 750 

000 kroner for å utvikle veiledning for offentlige oppdragsgivere for å gjøre det enklere for de 

som ønsker det å unngå innkjøp av palmeoljebasert biodrivstoff eller annet biodrivstoff som 
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Side 2 
 

har risiko for indirekte arealbruksendringer. Veiledningen skal dekke relevante 

anskaffelsesfaglige spørsmål og gjøres alminnelig tilgjengelig gjennom Direktoratet for 

forvaltning og IKTs regulære veiledningskanaler for offentlige anskaffelser.   

 

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet bidra i arbeidet med klima- og 

miljøfaglige vurderinger.  

 

Direktoratet for forvaltning og IKT skal i endelig årsrapport rapportere på hvordan dette 

oppdraget er fulgt opp til Nærings- og fiskeridepartementet, med kopi til Klima- og 

miljødepartementet. Frister for rapportering er i henhold til tildelingsbrevet for Direktoratet for 

forvaltning og IKT fra Nærings- og fiskeridepartementet. 
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