
 
 

Forslag til lov- og forskriftsendringer 
 
 
Endring i lov om offentlige anskaffelser 1 
 
Foreslår endring i nåværende § 16 i lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser: 
 
Ny § 16 annet ledd skal lyde: 
Departementet kan gi forskrift om at oppdragsgiver skal stille nærmere bestemte energi- og 
miljøkrav som har sitt utspring i EØS-avtalen, WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre 
internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av. 

Endring i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy  
 
Foreslår ny § 11a i lov av 21. juli 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy 
(yrkestransportlova) 
 
Ny § 11 a skal lyde:  
Departementet kan i forskrift fastsetje at den som har løyve for persontransport etter lova her, 
eller løyvefritak, og som får godtgjersle eller einerett for å utføre offentleg teneste, skal  stille 
nærare fastsette  energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy. Kravet gjeld for kjøretøy som vert 
nytta ved levering av den offentlege tenesta. 
  

                                                 
1 Regelverket er under revisjon og angivelsen av paragraf og ledd vil bli endret dersom denne forskriften vedtas 
etter anskaffelsesregelverket er endret. 
 



 
 

 
Forslag til forskrift om energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy 
til veitransport 
Fastsatt av Samferdselsdepartementet xx.xx.2015 med hjemmel i lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 16 
annet ledd og lov av 21. juli 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy § 11a. 
 
 
§ 1 Formål 

Forskriftens formål er å fremme markedet for renere og mer energieffektive kjøretøy til 
veitransport. 
 
§ 2 Virkeområde 

Forskriften gjelder kontrakter ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport som foretas av: 
a)  oppdragsgiver som er omfattet av forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige 

anskaffelser (foa) og forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektoren 
(forsyningsforskriften) 

b) operatør med løyve for persontransport etter lov 21. juli 2002 nr. 45 om yrkestransport 
med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova), eller med løyvefritak etter samme lov, som 
skal oppfylle offentlig tjenesteplikt i henhold til forskrift 17. desember 2010 nr. 1673 om 
gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4a (forordning (EF) nr. 
1370/2007) om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av 
rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og nr. 1107/70. 

c) underleverandør til operatør nevnt i bokstav b). 
 

Som anskaffelse etter første ledd regnes kjøp og leasing av minst ett års varighet 
 
§ 3 Unntak 

Forskriften gjelder ikke kontrakter ved anskaffelse av: 
a) kjøretøy som er konstruert og produsert for bruk hovedsakelig på byggeplasser, 

steinbrudd, havneanlegg og flyplasser. 
b) utrykningskjøretøy, kjøretøy som er konstruert og produsert for bruk av Forsvaret eller 

Sivilforsvaret, samt andre kjøretøy som må tilfredsstille særlige sikkerhetskrav. 
c) mobile maskiner 
 

Forskriften gjelder heller ikke kontrakter om anskaffelse av kjøretøy i gruppe M1 
(personbil) som er unntatt fra kravet om å oppgi utslipp av CO2, jf. forskrift 5. juli 2012 nr. 
817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil vedlegg 1 og direktiv 2007/46/EF vedlegg XI. 

 
§ 4 Terskelverdier 

For oppdragsgivere som nevnt i § 2 første ledd bokstav a) gjelder denne forskriften 
kontrakter ved anskaffelse av kjøretøy til verdi over 500 000 kr (ekskl. mva.). 

For operatører og underleverandør som nevnt i § 2 første ledd bokstav b) og c) gjelder 
denne forskriften for kontrakter ved anskaffelse av kjøretøy til en verdi lik eller over 1,55 
mill. kroner (ekskl. mva). 



 
 

 
§ 5 Miljøkrav 

Oppdragsgivere, operatører og underleverandører som nevnt i § 2 første ledd bokstav a), 
b) og c) skal ved anskaffelse av kjøretøy som minimum stille følgende miljøkrav: 

a) Personbil (M1): 85 gram CO2/km og Euro 6. 
b) Mindre varebil (N1-I): Maksimalt 125 gram CO2/km og Euro 6. 
c) Større varebil (N1-II og N1-III): Maksimalt 210 gram CO2/km og Euro 6. 
d) Buss, lastebil (N2 og N3, M2 og M3): Euro VI. 

 
Det skal tas hensyn til energi- og miljøvirkningene i kjøretøyets driftslevetid. 

 
§ 6 Dispensasjon 

I spesielle tilfeller kan departementet gi dispensasjon fra kravene i § 5  
 
§ 7 Overgangsbestemmelse 

Forskriften får anvendelse på anskaffelser som er kunngjort etter at forskriften trer i kraft. 
 
§ 8 Ikrafttredelse 

Forskriften gjelder fra den tid departementet bestemmer. 
 
Vedlegg 
Kategori/klasse Kjøretøyvekt, kg 
M1  -  TTV ≤ 2500 
   2500 < TTV ≤ 3500 
M2, M3  - TTV > 3500   
N1  I RV ≤ 1305 
  II 1305 < RV ≤ 1760 
  III 1760 < RV 
 
N2, N3  - TTV > 3500    
 
TTV = Tillatt totalvekt 
RV = Referansevekt = Egenvekt + 100 kg 
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