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Høringssvar ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om
offentlige anskaffelser

Hovedorganisasjonen Virke organiserer 20 000 virksomheter fordelt på 250 bransjer
innenfor handel og tjenesteytende næringer.
Vi viser til høringsnotat av 11. november 2016, der nærings- og fiskeridepartementet
foreslår en ny forskriftsbestemmelse om miljø i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften
og konsesjonskontraktforskriften som innebærer at statlige, fylkeskommunale og
kommunale myndigheter og offentligrettslige organer må legge vekt på å minimere
miljøbelastningene ved sine innkjøp.
Virke støtter at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige
organer må legge vekt på å minimere miljøbelastningene ved sine innkjøp. Å øke
markedene for bærekraftige løsninger er en viktig mekanisme for å nå målsetningen om et
grønt skifte. Etterspørsel etter miljøvennlige løsninger og produkter vil være en driver for å
øke tilbudet av slike løsninger og produkter. Det samlede innkjøp av varer og tjenester for
offentlig sektor utgjorde om lag 480 milliarder kroner i 2015, noe som innebærer at det
offentlige som innkjøper kan få stor betydning for det grønne skiftet.
Departementet foreslår at oppdragsgiver kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av
anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Miljøkrav kan dermed
tenkes stilt både som krav i spesifikasjonene/minimumskrav, som tildelingskriterium, som
kontraktskrav og som kvalifikasjonskrav. Det blir dermed ikke innført et krav om miljøkrav
som tildelingskriterium med minimum 30 prosent vekt i alle anskaffelser der det er relevant.
Virke er enig i at det å stille miljø som minstekrav eller kvalifikasjonskrav kan være bedre
miljømessig i noen anskaffelser, siden oppdragsgiver på denne måten sikrer at bare
miljøvennlige tilbud eller leverandører får delta i konkurransen. Virke mener også at
fleksibilitet for oppdragsgiver vil ha de beste grunner for seg både anskaffelsesfaglig og
miljøfaglig.
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Virke mener det ikke er unaturlig at grensen for vekt settes til minimum 30 prosent i de

tilfeller hvor miljø brukes som tildelingskriterium. En grense bør settes slik at den både gir
miljøhensynet effekt, samtidig som det tas hensyn til konkurransesituasjonen.

Vennlig hilsen

Hovedorganisasjonen Virke

Jarle Hammerstad, leder næringspolitikk

Anita Sundal, advokat næringspolitikk

17-2076

2

