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Høring om endring i anskaffelsesregelverket som følge av ny WTO-avtale om offentlige 

anskaffelser (GPA) 

Det vises til brev av 15. juli 2013 med anmodning om evt. merknader innen 15. oktober 2013. 

 

Miljøverndepartementet har ingen merknader til høringsnotatet med forslag til endring i 

anskaffelsesregelverket. 

 

Vi merker oss imidlertid med interesse at den nye WTO-avtalen (GPA) eksplisitt åpner for å 

utforme tekniske spesifikasjoner i anbudsinnbydelsen slik at de bidrar til å fremme bevaring 

av naturressurser eller verne miljø.   

 

Vi merker oss også med interesse at det i vedlegg E til avtalen ligger et arbeidsprogram for 

bærekraftige offentlige innkjøp som tar sikte på å se på hvordan slike kan foretas innenfor 

rammen av avtalen og vurdere å identifisere beste praksis på feltet.   

 

Vi gjør oppmerksom på at oppfølgingen av dette arbeidsprogrammet også vil være av 

interesse for MD og ber derfor om å bli involvert i dette.  

 

Revisjonen av EUs anskaffelsesregelverk og utviklingen av flere frivillige ikke-bindende 

kriterier er også relevante prosesser i denne sammenheng.    

 

Bærekraftige offentlige anskaffelser er en av hovedsatsingene under  FNs 10-årige 

rammeprogram for bærekraftig forbruk og produksjon (10YFP) som ble vedtatt på Rio-

konferansen i 2012. MD er nasjonalt kontaktpunkt for 10YFP, og vi vil i løpet av høsten 



Side 2 

 

invitere til dialog om eventuell tilknytning til  til programmet for bærekraftige offentlige 

anskaffelser.   

 

Vi bør fra norsk side også vurdere  mulig nytte av det internasjonale samarbeidet under dette 

programmet i oppfølgingen under GPA-avtalen med sikte på synergieffekter og effektiv 

utnyttelse av ressurser.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Solfrid Foss (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Beate Berglund Ekeberg 

 fagdirektør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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