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Direktoratet for forvaltning og IKT 

Det er lovpålagt! 
Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 

§6 Livssykluskostnader, universell utforming og miljø 

Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter…..skal under 

planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til 

livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige 

konsekvenser av anskaffelsen. 

 

Forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 

§ 17-3 Krav til ytelsen 

Anskaffelsen bør spesifiseres ved en behovsspesifikasjon eller angivelse 

av funksjonskrav. Det skal så langt det er mulig stilles konkrete 

miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon…………. 

 



Så hvorfor stiller ikke flere 

innkjøpere miljøkrav? 

Mangel på kunnskap, for eks jus 

Inntrykk av at det er dyrere 

Travel hverdag, lite ressurser 

Vanskelig å vite hva som er mulig i markedet 

Vanskelig å måle effekten, følge opp kontrakten 

Ingen sanksjoner om man ikke gjør det 

Redd for å bli klaget inn for KOFA 
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Prioriterte produktområder 

- Bygg- og eiendomsforvaltning, inkludert energibruk og tropisk 

tømmer 

- Transport og bil inklusive tjenestereiser 

- Mat 

- Tekstiler inkludert vask og rens 

- Medisinsk/ hygienisk forbruksmateriell 

- IKT- utstyr og nettmøter 

- Kontormøbler, trykksaker, papir og kontorrekvisista, 

renholdstjenester og hotelltjenester (sentrale produktgrupper 

knyttet til kontorvirksomhet) 
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Mål: lage kriterier som bidrar til 

minimering av skadelig miljøpåvirkning 

Hvorfor lage kriterier? 

 

Prosessen bak verktøyene 

Utarbeidelse av bakgrunnsrapport 

 

Etablering av referansegruppe 

 

Miljøaspekter analyseres og prioriteres 

 

Offentlig høringsrunde 
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Oppbyggingen av kriteriesettene 

Analyse av miljøpåvirkningen 
Produksjon, råvareuttak 

Bruk av varen eller utøvelse av tjenesten 

Utrangering 

Forslag til anskaffelsesprosess 
Grundig behovsanalyse 

Forslag til teknisk spesifikasjon (krav til ytelsen) 
Og forslag til dokumentasjonskrav 

Forslag til krav til leverandøren m/dokumentasjonskrav 

Forslag til tildelingskriterier m/dokumentasjonskrav 

Forslag til kontraktskrav m/dokumentasjonskrav  
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Der det ikke fins miljøkriterier 

Sjekke om Miljøstyrningsrådet i Sverige 

www.msr.se, www.groenneindkoeb.dk i Danmark 

eller EUs sider 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.ht

m 

Fins det svanemerkekriterier eller andre 

sertifiseringsordninger på produktet?  

Har andre stilt miljøkrav på dette området – sjekk 

på Doffin! 

Gjøre markedsundersøkelser  
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Krav til utformingen av krav og kriterier 

Kan stille krav og kriterier tilsvarende krav i  
Miljømerkeordninger 

Sertifiseringsordninger 

Medlemsorganisasjoner 

Kan ikke kreve at leverandøren er sertifisert eller 

er medlem 

Men kan åpne for at miljømerke eller 

sertifiseringsordning kan brukes som 

dokumentasjon, dvs bevis for at kravet er oppfylt 

 

 
 



Spesielt om dokumentasjon 

Det skal være mulig for alle leverandører som 

oppfyller kravet å kunne dokumentere 

Dokumentasjonskravet skal være proposjonalt 

Eks 
Sertifisering ELLER tilsvarende 

Sertifikat eller annen egnet dokumentasjon 

Egenerklæring kan være egnet – men hvor pålitelig? 

Ikke lovlig å stille krav om kun 3. partssertifisering 



Knutepunktene – fylkesbasert 

støttetjeneste 
KP skal videreformidle kunnskap  om mer miljøvennlige  anskaffelser 

KP skal videreformidle gode og tilgjengelige verktøy for miljøhensyn i 

anskaffelser  
 

KP skal yte praktisk bistand ved enkeltkjøp 
 

KP skal  veilede virksomhetene i  utvikling og implementering av en 

anskaffelsesstrategi hvor miljø er inkludert 
 

KP skal bidra til at regionens oppdragsgivere opptrer som krevende 

kunder i god dialog med markedet for å fremme innovasjon og utvikling 

Finmark, Troms, Oppland, Akershus, Østfold, 

Vest-Agder, Aust-Agder, Buskerud  
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Viktig å huske på ved innkjøp 

At produktet under råvareutvinning, fremstilling, transport, 
distribusjon og forbruk gir minst mulig forurensning eller 
tap av materialer, og minst mulig forbruk av energi. 

Produktet har minimalt innhold av helse- og miljøfarlige 
kjemikalier. 

Produktet ikke er laget av materiale fra truede arter eller 
er en trussel mot biologisk mangfold. 

Produktet har lang levetid. 

Produktet lar seg reparere og har reservedelsgaranti. 

Produktet er laget av materiale som kan gjenbrukes eller 
gjenvinnes. 

Når det ender som avfall, gir produktet minst mulig 
forurensning eller annen form for miljøbelastning 
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For å sikre at riktig produkt og mengde kjøpes – 

still for eksempel følgende spørsmål:  

 

Hvilket behov har man og kan det dekkes på 

flere måter?  

Hvilke leverandører og produkter finnes i 

markedet?   

Hvilke kvalifikasjoner og krav skal man kreve og 

hvordan skal konkurransen gjennomføres?  

Tilpass mengde og volum. Tenk gjennom om 

dere klarer dere med færre produkter og et 

mindre utvalg.  
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Tips for å komme i gang 

Sørg for god ledelsesforankring 

 

Start i det små- plukk de lavthengende fruktene først 

 

Identifiser nøkkelpersoner og personer med interesse for saken 

 

Integrer i maler og standarder slik at dette ikke blir noe som henger på siden 

av vanlig drift. 

 

Prioriter hvilke anskaffelser som har størst miljøbetydning 

 

Få miljøkrav inn i økonomireglement/anskaffelsesstrategi osv.  

 

Få miljøkoordinator til å miljøvaske alle konkurransegrunnlag 

 
Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT 



 

 
 

 

www.anskaffelser.no 

Kunnskapsportal til det offentlige 

innkjøps-Norge 

 
                

 

http://www.anskaffelser.no/
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Tekstiler 

Arbeidstøy, sengetøy, pasienttøy, interiørtekstiler 

Riktig tøy til rette behov 

God kvalitet og lang levetid viktig 

Blant annet krav til kjemikalieinnhold 
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Vaskeritjenester 

Hvilken rengjøringsmetode er nødvendig for tekstilene? Vaskeprosesser er 

vanligvis mindre miljøskadelig enn rensing.  

Særlige krav til kjemikalier og vannforbruk 

For å sikre lav miljøbelastning av tjenesten i kontraktsperioden, kreves det at 

leverandøren har systemer for styring og oppfølging av følgende forhold: 

Kjemikalieforbruk 

Avfallshåndtering 

Energiforbruk 

Vannforbruk 

Vaskeprosessene 

Hygiene og renhold  

Vedlikehold av maskiner og lokaler 

Opplæringsprogram (kjemikalier, riktig dosering etc.) 

Skriftlige arbeidsinstrukser 
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Inkontinensartikler 

Bleier for beboere på institusjoner og i 

hjemmesykepleien, sitte- og liggeunderlag (kladder), 

truseinnlegg og barnebleier.  

For produkter laget av papirmasse, er reduserte utslipp, 

og økt bruk av råvarer fra bærekraftig skogbruk relevante 

forbedringsområder.  

 Det brukes gjerne mye emballasje (hovedsakelig 

engangsemballasje), og etter bruk utgjør produktene 

betydelige avfallsmengder.  

Krav til systemer og rutiner for håndtering av dette – som 

opplæringsprogram for ansatte ved sykehjemmet. 
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Økologisk mat 

Regjeringen har mål om 15% økologisk mat 

innen 2020. 

Difi har eget prosjekt for å fremme økologisk mat 

i det offentlige.  

Fins flere gode eksempler – for eksempel 

Forsvaret som har erstattet mye konvensjonell 

mat med økologisk. 

Mulig å stille krav om økologisk mat som teknisk 

spesifikasjon. 
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Renholdstjenester 

De største miljøgevinstene oppnås ved gjennomføring av 

en grundig behovsanalyse der oppdragsgiver tar stilling 

til hvilket kvalitetsnivå det er behov for i ulike deler av 

lokalene, før renholdsoppdraget spesifiseres 

Leverandøren pålegges å ha systemer for 

dokumentasjon og oppfølging av kjemikalieforbruk. Det 

settes også krav til opplæring i bruk og dosering. Det 

stilles i kravspesifikasjonen absolutte krav til hva slags 

kjemikalier som tillates brukt, samt at redusert 

kjemikaliebruk er et tildelingskriterium. 
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IKT-produkter 

De alvorligste miljøutfordringene er knyttet til 
energiforbruk og kjemikalieutslipp i produksjon,  

energiforbruk i drift 

produktenes innhold av farlige kjemikalier. 

Lang levetid, lav energiforbruk i drift, effektiv utnyttelse, gjenbruk, 

langsiktig tilgang til reservedeler og sikker gjenvinning av materialer 

er dermed viktige delmål for å redusere miljøbelastningen.  

Behovsverifisering særs viktig  
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Kontorrekvisita 

Herunder kopipapir, konvolutter, tonerkassetter 

 

Viktig miljøpåvirkning er energi – og 

kjemikaliebruk under produksjon 

Viktig med resirkulerbart materiale i papirsaker 

Tonerkassetter må returneres til gjenvinning 
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Kontormøbler 

Hvor er den største miljøbelastningen? 
Råvarer, produksjon og avhending 

 

 

 

 

 

 

Små miljøbelastninger knyttet til selve bruken 

Det viktigste miljøtiltaket vil være å anskaffe 

kontormøbler med potensiale for lang levetid 


