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Høring – Ny miljøbestemmelse i forskrift om offentlige anskaffelser.
Det vises til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet av 11.11.2016 med tilhørende
forslag. Arkitektbedriftene i Norge er høringsinstans etter listen og har gjennomgått
forslaget.
Arkitektbedriftene i Norge er bransjeorganisasjonen for kontorer med praktiserende
arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge. Vår medlemsmasse omfatter rundt 600
bedrifter som totalt har ca. 5000 ansatte, hvilket utgjør ca. 90 % av arkitektbransjen.
Arkitektene er en del av bygg- og anleggsnæringen som utgjør en vesentlig andel av
leverandørmarkedet til offentlige anskaffelser.
Gjennom offentlige anskaffelser har myndighetene et godt verktøy til å fremme viktige
samfunnshensyn. Arkitektbedriftene i Norge er naturligvis positive til høye miljøambisjoner.
Byggenæringen spiller en vesentlig rolle ift. å kunne nå viktige klimamål ettersom bygg står
for en høy andel av klimagassutslippene.
Minimum 30 % miljøvekting
Departementet foreslår en ny forskriftsbestemmelse der oppdragsgiveren skal legge vekt på
å minimere miljøbelastningen i sine anskaffelser. Der miljø blir benyttet som et
tildelingskriterium bør det som et minimum vektes 30 %.
Et så spesifikt krav har flere sider og vi er litt skeptiske til om den foreslåtte
forskriftsbestemmelsen vil ha den ønskede effekt.
På den ene siden er det enkelt for en bestiller å legge miljøambisjonene lavere ved å ikke
benytte miljø som tildelingskriterium, mens 30 % vekting av miljø i tildelingen på den annen
side fort kan gå på bekostning av annen viktig kompetanse.
Vi er enige i det departementet selv påpeker i høringsnotatet om at det for bygg- og
anleggsanskaffelser kan være andre mer hensiktsmessige måter å stille krav til miljø på enn
som tildelingskriterium.
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Man trenger naturligvis kunnskap om hva som påvirker miljøet for å kunne utvikle
miljøvennlige bygg, men miljøet får ikke nødvendigvis en gevinst av at det settes krav til den
kompetanse som skal prosjektere eller oppføre bygget dersom det ikke samtidig er satt
miljømål for selve prosjektet eller dersom bestiller ikke er villig til å investere i miljøvennlige
løsninger.
Det vil ha større positiv effekt på miljøet om det blir satt som et kontraktskrav at bygget skal
oppfylle visse standarder som f.eks. BREEAM-NOR Excellent, enn at en leverandør i en
anskaffelse avkreves erfaring fra prosjektering eller utførelse av bygg med samme
sertifisering eller at bedriften kreves å måtte ha et miljøledelsessystem med uavhengig
sertifisering.
Arkitektbransjen har lenge hatt høyt fokus på bærekraftige løsninger, fremtidig
miljøbelastning og driftskostnader for bygg. For en bestiller er det likevel ikke lett å definere
gode krav til miljøkompetanse. Ofte glemmes det at også andre forhold enn rent
energiforbruk har stor påvirkning på miljøet. F.eks. byggets plassering, orientering, form,
fasadeutforming, detaljer, hvilke materialer, energikilder og installasjoner som brukes, hvor
fleksibelt bygget er, hvor arealeffektivt bygget er osv.
Bygg skal ikke kun være miljøvennlige, men skal også dekke andre behov og funksjoner. Vi er
bekymret for at en 30 % vekting av miljø i en tildeling vil gå på bekostning av andre
kompetanser som burde være etterspurt og som er viktige for at et bygg skal være vellykket
og nå sin funksjon.
Det er naturligvis en utfordring at ikke alle har samme egeninteresse i at bygget er
miljøvennlig og at det derfor ikke settes høye miljømål i et prosjekt, f.eks. de som utvikler
boliger for salg, men kjøpere i dagens marked er heldigvis mer og mer opptatt av miljø og
bidrar derfor til at det satses på miljøvennlige bygg.
En av de mest effektive virkemidlene myndighetene har ift. å legge til rette for omstillingen
til lavutslippssamfunnet og «det grønne skiftet» når det gjelder byggenæringen er å høyne
minstekravene til miljø i teknisk forskrift - TEK.
Difi har en viktig rolle som veiledere og kunnskapsbase. Vi ser det som svært positivt at de vil
videreutvikle sin veiledning, sine maler og verktøy og bidrar gjerne i den sammenheng.
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