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Offentlige anskaffelser –balansert 
virkemiddel for: 

● Lave kostnader

● Riktig kvalitet

● Bedre miljø

● Sosialt ansvar

● Grønn vekst og 
innovasjon 
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Veileder for avfallsbransjen

Bakgrunn:

● Nettverk for offentlige 
anskaffelser

● Utvikling av bransjen for å løse 
felles utfordringer

Mål: 

● Dokumentere vellykkede 
anbudsprosesser 

● Gi anbefalinger for bruk at 
tildelingskriterier
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Utfordringer i bransjen

● Svak profesjonalitet i deler av leverandørmarkedet

● Lave priser anbud, svake kalkyler

● Kvalitetsavvik

● Arbeidsforhold renovatører og transportører

● Eksportmarked – mye transport

● Sporbarhet for avfallet

● Miljøforbedringer (bare sett starten)

● Mer??
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Hva skal vi gå igjennom

● Nytt regelverk – hva vil det få av betydning?

● Viktige elementer for en vellykket innkjøpsprosess med 
bruk av tildelingskriterier

● Se på noen aktuelle kriterier for miljø, arbeidsmiljø og 
samfunnsansvar - eksempler

● Legge opp til bruk av tildelingskriterier i noen anbud
• Innsamlingsanbud

• Transport og energiutnyttelse av restavfall

• Innkjøp av avfallsposer eller beholdere

• Transport og energiutnyttelse av matavfall
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Nytt regelverk 2017

● Plikt til å vektlegge miljø er forsterket § 7-9:

• Skal legge vekt på å minimere 
miljøbelastning og fremme klimavennlige 
løsninger 

• Der miljø brukes som tildelingskriterium, 
bør det som hovedregel vektes med 
minimum 30 %

● Plikt til å ha rutiner for å fremme respekt for 
grunnleggende menneskerettigheter

Avfallskonferansen 15.06.2017



Vektlegge miljø 30 %?

● Hvem har eksempler hvor 
miljø er vektet 30 % 

● Hvorfor vektlegge miljø?

• Miljøkostnader er usynlige

● Hvorfor ikke vektlagt mer?

• Frykt for å gjøre feil

• Begrenset kompetanse

• Økt kompleksitet

• Krever mer tid og oppfølging
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§ 6. Lov om offentlige anskaffelser

Livssykluskostnader, universell utforming og miljø

● Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og 
offentligrettslige organer skal under planleggingen av den 

enkelte anskaffelse ta hensyn til 
livssykluskostnader, universell utforming 
og miljømessige konsekvenser av 
anskaffelsen.
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Økt kompetansebehov innkjøper

● Innkjøpsfaglig 
kompetanse
• Inkl juridisk kompetanse

● Avfallsfaglig 
kompetanse
• Teoretisk

• Praktisk drift

● Miljøfaglig kompetanse 
og etisk ansvar

● Enkel matematikk
• Kan ofte svikte her
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Tildelingskriterier starter med:

● Tenk på mål og plan for 
anskaffelsen

● Finn ut hva markedet 
kan levere 

● Velge egnet 
anskaffelses-prosedyre. 
Innovasjon?

● Åpne for alternative 
løsninger
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Holder det å bli kvalifisert?

● Absolutte minimumskrav
• Kun for kvalifikasjon

● Tildelingskriterier
• Gir mulighet for unngå usunn 

priskonkurranse

• Kan gi kvalitetsmessig bedre 
løsninger – alle strekker seg lengre

• Kan ta inn planlagte tiltak

● Incentiver til kontinuerlig 
forbedring i kontrakten
• Systemer for kontraktsoppfølging 

• Kontraktsklausuler

• Sanksjoner
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Prosessen med tildelingskriterier

● Sett opp aktuelle kriterier. Vurder andres erfaringer

● Gjør en prioritering. Vurdere behov for vektlegging 
underkriterier.  Holde det noe åpent?

● Sett krav til dokumentasjon. Vurder hva som er 
etterprøvbart i praksis? Relevant for kontrakten?

● Test ut evaluering og vektingsmodell – ta stilling til bruk 
av poengskalaen. Vurdere minstekrav til poeng før 
avvisning.

● Inkludere relevante kontraktskrav for å følge opp, 
rapporteringer, endringer, mv (sjekklister oppfølging)

● Sanksjoner dersom vektlagt ytelse ikke oppfylles 
(dagsbøter, hevingsgrunn, endringer, mv).  
Bonusordninger
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Evaluering av anbud

● Bruk et evalueringsteam om mulig

● Studere mottatt dokumentasjon nøye

● Mulig avvik mellom anbudsskjema og tekstbeskrivelse

● Er det tilstrekkelig dokumentasjon til å sluttføre en 
rettferdig evaluering

● Plikt til å undersøke, innhente tilgjengelig info fra andre 
kanaler

● Foreta skjønnsmessige vurderinger av underlaget.  Må 
avklares som en del av kontrakten
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Miljøforhold – noen momenter

● Transport mer enn klima
• Utslipp, støy og trafikkulykker

● Energiutnyttelse 
• R1 formel tatt i bruk, men er ikke 

hensiktsmessig i Norge

● Biogass og gjødsel
• Type prosess og utnyttelse

• Naturgass vs. biogass

● Fornybare og resirkulerte 
råvarer plast
• Resirkulerte råvarer foran fornybare

• Nedbrytbar plast?

• Har opprinnelse noe å si?
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Arbeidsmiljø for førstelinjen!

● Iso-sertifisert virksomhet

● Arbeidsmiljøundersøkelser

● Konkrete tiltak for å 
redusere belastningsskader

● Spesielle tiltak overfor 
sjåfører/biler

● Dokumentasjon av lønn og 
arbeidsforhold
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Samfunnsansvar må vektlegges i større grad

● Sertifiseringsordninger 
samfunnsansvar

● Medlemskap i merkeordninger/ 
produsentansvar 

● Bærekraftstrategi

● Kontrollsystemer i verdikjeden

● Krav/revisjon underleverandører

Initiativ for etisk handel har veiledere 
og verktøy
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Oppgave 1 - nytt innsamlingsanbud

● Viktige problemstillinger - Mål og behov

● Minstekrav og tildelingskriterier

● Sjekkpunkter
• Etterprøvbar dokumentasjon

• Relevante kontraktskrav

• Sanksjonskrav

17



Hva er viktige momenter?
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Noen momenter

● Kvalitetstandard – manglende henting

● Vanskelige områder – tilpassede biler

● Vinterkjøring – fremkommelighet

● Reservebiler 

● Ønske om miljøvennlig drift?

● Arbeidsmiljø og sosiale forhold 
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Aktuelle tildelingskriterier?
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Aktuell problemstilling Tildelings-
kriterie

Minstekrav



Tildelingskriterier

● Bilenes tilpasning til lokalt veinett

● Bilens konstruksjon for å ikke ødelegge avfallet

● Antall kjøretøy og bemanning 

● Dokumentert bruk av kvalitetssystemet 

● Opplevd kvalitet fra tidligere 

● Utslipp – type drivstoff og Euro-klasse

● Støy fra kjøretøy og aggregat

● Andre miljøtiltak

● HMS og sosiale tiltak

● Tiltak for å ha kontroll med etiske retningslinjer
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Restavfall til energiutnyttelse

● Hva er viktige forhold: 
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Aktuell problemstilling Tildelings-
kriterie

Minstekrav
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Eksempler tildelingskriterier

● Utslipp fra transport

● Kontroll med arbeidsforhold og kjøretidsbestemmelser

● Utbytte i ovnen

● Utnyttet energi av produsert

● Netto energileveranse per tonn
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matavfall

● Hva er viktige forhold: 
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Aktuell problemstilling Tildelings-
kriterie

Minstekrav
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Plastposer

● Hva er viktige forhold: 
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Aktuell problemstilling Tildelings-
kriterie

Minstekrav
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Gjenvinningsstasjon

● Hva er viktige forhold: 
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Aktuell problemstilling Tildelings-
kriterie

Minstekrav
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Gruppearbeid

Konkurranse

Innsamling avfall Asker kommune Asplan Viak

Transport og 
energiutnyttelse

TRV Mepex

Transport og behandling 
matavfall

Bærum kommune Hjellnes/Multi

Innkjøp av matavfallsposer Vesar Mepex

Drift gjenvinningsstasjoner Vesar Mepex
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Tildelingskriterier

Konkurranse Pris Kvalitet Miljø

Innsamling avfall 50 % 25 % 25 %

Transport og 
energiutnyttelse

ja 0 % Verdsatt 
miljøkostnader

Transport og 
behandling 
matavfall

50 % 0% 50 %

Innkjøp av 
matavfallsposer

60 % 25 % 15%

Drift 
gjenvinningsstasjon
er

45% 15 % 40 %
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Gruppeinndeling

Innsamling Energi Matavfall Poser Gjenvinnings-
stasjon

Tonje Frode 

Schjolden

Erik Bjørn Erik Rui

Guro Lochoff Kristin Erlend Haakon

Jan Ann Karin Gjert Preben
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● Hver gruppe får tildelingskriterier og tilbudsskjema

● For en evalueringsmodell i excel på minnepenn

● Kort forklaring av oppgaven – spørsmål som skal 
besvares
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Eksempel Sarpsborg – innsamling 
og behandling

Vektlegging

Pris 40 %

Kvalitet/miljø 60 % • Gjennomføringsplan
• Antall Kjøretøy
• Veinett/tilpasning
• Opplevd kvalitet
• Transport (minstekrav om 

euro-6 til innsamling og euro 
5 til videre transport)

• Gjenvinning av avfallet 
(minstekrav om 78 % 
energigjenvinning)

Avfall Norge seminar 23.05.2017


