
Kan det stilles krav om
miljøledelse i anskaffelser?

Tja…



Hovedregelen

• Forskrift om offentlige anskaffelser: 
– Det er mulig å stille krav om leverandørens 

system for miljøledelse eller konkrete 
miljøtiltak hos leverandør ved kjøp av miljøtiltak hos leverandør ved kjøp av 
tjenester eller bygge- og anleggsarbeider som 
har stor miljøpåvirkning. 

– Derimot kan dette ikke i seg selv være krav 
ved kjøp av varer. 



Tre sentrale begreper

• Kvalifikasjonskrav
• Tekniske spesifikasjoner
• Tildelingskriterier

Miljøledelse er vanligvis et 
kvalifikasjonskrav, men kanskje finnes 
andre varianter?



§ 17-13. Standarder for miljøledelsessystem

• (1) Som bevis for leverandørens tekniske evner kan det, avhengig av arten, 
mengden eller anvendelsen av de ytelser som skal presteres, legges frem 
en angivelse av relevante miljøledelsestiltak leverandøren kan anvende ved 
utførelsen av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter.

• (2) Dersom oppdragsgiver krever dokumentasjon ved fremleggelse av 
attester utstedt av uavhengige organer som dokumenterer leverandørens attester utstedt av uavhengige organer som dokumenterer leverandørens 
overholdelse av bestemte miljøledelsesstandarder, skal oppdragsgiver vise 
til fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) eller til 
miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller internasjonale 
standarder. Disse standardene må være sertifisert av organer som 
overholder fellesskapets regelverk eller relevante europeiske eller 
internasjonale standarder vedrørende sertifisering. Oppdragsgiver skal 
anerkjenne tilsvarende attester fra organer etablert i andre medlemsstater. 
De skal også godta annen dokumentasjon av tilsvarende miljøledelsestiltak 
fra leverandørene. 



To krav må være oppfylt

• Forutsetningen for å kunne stille krav om at 
leverandøren har et system for miljøledelse er 
altså todelt; 
1. det må være en tjeneste eller et bygge- og 

anleggsarbeid, og anleggsarbeid, og 
2. det må være en anskaffelse som har stor 

miljøpåvirkning eller der miljø er spesielt kritisk. 

• Det er ikke definert i lovverket hva som ligger i 
begrepene ”stor miljøpåvirkning” eller ”miljø er 
spesielt kritisk”. Det er heller ikke direkte 
relevante rettsavgjørelser på området. 



Krav til dokumentasjon

I utgangspunktet sier FOA at sertifikat for 
miljøledelsesstandardene ISO 14001 eller EMAS kan 
være dokumentasjon for at kravet til miljøledelse er 
oppfylt. 

Dokumentasjon på tilsvarende ordninger, som Miljøfyrtårn Dokumentasjon på tilsvarende ordninger, som Miljøfyrtårn 
eller Svanemerking av tjenester må imidlertid også 
godtas. 

Det samme gjelder dokumentasjon som viser at de ulike 
elementene i et system for miljøledelse er oppfylt; som 
oversikt over miljømål, miljøorganisasjon, utdanning og 
konkrete miljøtiltak samt miljørapporter.



Hva er en vareanskaffelse?

• I mange varekjøp ligger det elementer av 
tjenester, særlig i form av varelevering.

• I rammeavtaler kan denne tjenesten 
utgjøre en betydelig del av kontrakten, utgjøre en betydelig del av kontrakten, 
selv om det fortsatt vurderes som kjøp av 
varer.

• Dette er et felt der det trolig er mulig å 
bryte litt ny mark.



Miljøsertifisering og varer

• Eksempel på krav som kan benyttes som teknisk 
spesifikasjon:

• Leverandøren skal kjenne produktenes miljøkvaliteter og 
kunne dokumentere kjennskap til eventuelle skadelige 
stoffer i produktene (spesielt ift. SFTs OBS-liste), stoffer i produktene (spesielt ift. SFTs OBS-liste), 
kjennskap til korrekt håndtering av produktene med 
hensyn på helse, miljø og sikkerhet og i forhold til 
avhending av produktene. 

• Dette kan dokumenteres individuelt eller ved at 
leverandørens virksomhet er EMAS- eller ISO 14001-
sertifisert. Miljøfyrtårnsertifisering vil også bli akseptert 
som dokumentasjon.



Trondheim har gått foran



Bør andre komme etter?


