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Høring - ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige innkjøp
Undertegnede viser til høringsbrev av 11.11.2016 med høringsnotat (deres ref 16/2036).
Rådmannsutvalget i Valdres v/ leder oversender felles høringsmerknad fra de seks
Valdreskommunene og oppsummerer slik:
Valdreskommunene ser viktigheten av en satsning på klima- og miljøutfordringene også
gjennom regelverket for offentlige anskaffelser. Dette synes allerede godt ivaretatt gjennom
ny lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter.
Oppdragsgiver kan/skal stille miljøkrav og sette kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen
der det er relevant og knyttet til leveransen. Miljøkrav kan tenkes stilt både som
kvalifikasjonskrav til leverandøren, som krav i spesifikasjonene/minimumskrav og som
tildelingskriterium i konkurransegrunnlaget og som kontraktkrav. Hvilke miljøkrav som vil
være de beste og mest effektive for å minimere miljøbelastningene må være opp til den
enkelte oppdragsgiver å vurdere i hver enkelt anskaffelse, da dette vil variere fra anskaffelse
til anskaffelse. Hvor i en prosess miljøkrav bør stilles, vil blant annet avhenge av hvilket
behov som skal dekkes, hva som utgjør miljøbelastningen, modenhet i markedet,
konkurransesituasjonen og om det er mulig for leverandørene å dokumentere
miljøbelastningen.
Oppdragsgiver bruker i dag gjerne pris, kvalitet og miljø som tildelingskriterier.
Oppdragsgiver vurderer og gjør en prosentvis vekting mellom disse kriterier ut fra type
anskaffelse, omfang mv. Det foreliggende forslag om å vekte miljøkriteriet minimum 30 %
som en fast regel synes ikke hensiktsmessig, da aktuelle miljøkrav kan/skal stilles på ulike
nivåer i konkurransegrunnlaget. Man kan sånn sett oppnå en like stor «miljøbetydning» i
enkeltanskaffelser (og kontraktsoppfølgingen) uten at dette behøver å gjenspeiles gjennom en
fast prosentvekting i selve sluttevalueringen. Miljøkravene må ses i sammenheng gjennom
hele anskaffelses- og dokumentasjonsprosessen, og Valdreskommunene mener at
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oppdragsgiver må ha frihet til selv å sette den aktuelle vekting (prosentsats) som
tildelingskriterium når alle miljøforhold og øvrige forhold av betydning (pris/kvalitet) er
vurdert opp mot hverandre.

Med hilsen
Reidar Thune
Leiar av rådmannsutvalget, Rådmann i Vang
Kopi:
Martin Sæbu, Rådmann i Vestre Slidre
Kristian Sagnes Damstuen, Rådmann i Nord-Aurdal
Håkon Rydland, Rådmann i Sør-Aurdal
Kai Egil Bachér, Rådmann i Etnedal
Øivind Langseth, Rådmann i Øystre Slidre
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