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1) Difis satsing på avfallstransport
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500 mrd. NOK / år på offentlige innkjøp

Bilde: http://mollymep.org.uk/2015/06/15/green-money/



Difi skal bistå innkjøpere 

med å redusere 

miljøpåvirkning og fremme 

klimavennlige løsninger 

Difi skal bygge innkjøperes 

kompetanse gjennom bl.a. 

veiledning, verktøy, 

kriteriesett og maler.

Offentlige anskaffelser er et 

virkemiddel for å redusere 

utslipp.

Videreføre 30 prosent miljøvekting ved 

offentlige innkjøp der det er relevant, eller 

benytte konkrete miljø- og utslippskrav der 

det er bedre egnet



Mål for kriteriesett

Målgruppe: 

Offentlige innkjøpere som 

kjøper renovasjonsbiler eller 

avfallstjenester.

Mål: 

Enkelt for offentlige 

innkjøper å stille krav til 

klima og miljø i anskaffelser.



2) Prosess utvikle kriteriesett



Prosess for utvikling av kriteriesett

Direktoratet for forvaltning og IKT

Initiering Bakgrunnsdokument Ekspertgruppe
Ekspertgruppens arbeid

Beslutning og publisering Eksterne synspunkter
Intern kvalitetssikring

Forvaltning



Prioriterte sektorer hos Difi

Transport

Bygg og anlegg

IKT

Kriteriesett avfallsinnsamling



Prosess for utvikling av kriteriesett

Direktoratet for forvaltning og IKT

Initiering Bakgrunnsdokument Ekspertgruppe
Ekspertgruppens arbeid

Beslutning og publisering Eksterne synspunkter
Intern kvalitetssikring

Forvaltning





Difi sin tilnærming til miljøkriterier

Hva er skadelig 

miljøbelastning som følge 

av avfallsinnsamling? →
Hvordan redusere 

miljøbelastning og 

fremme klimavennlige 

løsninger gjennom 

offentlige anskaffelser?

- Hva er relevante miljøkrav som offentlige innkjøpere kan stille? 

- Hvordan kan disse dokumenteres av leverandørene? 

- Hvilke innkjøpere og marked skal de kvalitetssikres for? 



Avgrensing 1 Husholdnings- og næringsavfall

Husholdningsavfall 

Kommunalt ansvar

Tjenesteytende næringer

Eks: Forsvarsbygg, politi, 

sykehus og statlige etater



Prosess for utvikling av kriteriesett

Direktoratet for forvaltning og IKT

Initiering Bakgrunnsdokument Ekspertgruppe
Ekspertgruppens arbeid

Beslutning og publisering Eksterne synspunkter
Intern kvalitetssikring

Forvaltning



Mål med ekspertgruppen

Ekspertgruppen (EG) skal 

utarbeide forslag til 

relevante miljøkriterier for 

avfallsinnsamling i 

samarbeid med Difi.

EG skal utvikle miljøkriterier 

til det beste for sektoren. 



Ekspertgruppa har bestått av 

• Innkjøpere med erfaring fra innkjøp av 

renovasjonskjøretøy, tjenesteytende næringsavfall, 

og innsamling av husholdningsavfall. 

• En produsent av renovasjonskjøretøy, og en 

leverandør av tjenesten. 

• Flere bransjeorganisasjoner 

• Vegdirektoratet og Difi



Prosess for utvikling av kriteriesett

Direktoratet for forvaltning og IKT

Initiering Bakgrunnsdokument Ekspertgruppe
Ekspertgruppens arbeid

Beslutning og publisering Eksterne synspunkter
Intern kvalitetssikring

Forvaltning



Miljøhensyn i anskaffelser kan ta flere former

Kvalifikasjonskrav Kravspesifikasjon Tildelingskriterium Kontraktkrav

Minimumskrav som 

stilles til leverandøren 

som ønsker å delta. 

Miljøegenskaper ved 

ytelsen som skal

oppfylles. 

Konkurransekriteriene 

som tilbudene 

rangeres etter.

Krav som skal 

oppfylles av 

leverandør gjennom 

kontraktsperioden. 

Eks. Miljøledelsestiltak

(for eks. 

miljøledelsessystem).

Eks. Euro 6 på minst 

75 % av bilene. 

Eks. Alternativ drivstoff

type.

Eks. Ingen kjøretøy 

som byttes ut kan 

byttes ut i fossildrevet 

kjøretøy.

Hvilke krav er egnet for å redusere miljøbelastning og fremme klimavennlige løsninger? 

Hvilke bør prioriteres? 

Hvordan skal vi innrette disse? 

Hvilke effekter kan de ha? 



Noen innspill 

Selv om alle nye 

biler er Euro 6 er 

det relevant for å 

unngå veldig 

gamle biler 

Viktig at kravet om 

flåtestyringssystem 

ikke blir for detaljert 

… men fortsatt 

detaljert nok til at 

ikke innkjøper må 

gjøre mye ekstra 

arbeid 

Veldig viktig med 

tildelingskriterium for 

avfallsinnsamling 

… en tabell over 

motorteknologier 

og drivstofftyper er 

forutberegnelig

Ruteoptimalisering 

kan være et 

uheldig 

tildelingskriterium 

… unngå de som 

er vanskelig å 

etterprøve 

Krav til 

leverandørens 

kompetanse kan 

være bedre 

For næringsavfall 

er det krevende 

med krav til 

miljøteknologi

… det kan være 

suboptimalt å 

levere med en gitt 

bil hos en gitt 

kunde over tid 

Opplæring i bruk 

av kjøretøy og 

utstyr er viktig for 

riktig bruk

Innfasing av ny 

teknologi i 

kontraktsperioden 

er viktig 

Miljørapportering fra 

flåtestyringssystem 

er enkelt 



Prosess for utvikling av kriteriesett

Direktoratet for forvaltning og IKT

Initiering Bakgrunnsdokument Ekspertgruppe
Ekspertgruppens arbeid

Beslutning og publisering Eksterne synspunkter
Intern kvalitetssikring

Forvaltning



Spørsmål ? 



3) Kriteriene på høring 



Kriterier og krav for avfallsinnsamling

• Mål: Vurdere kjøretøyprodusenter og leverandørers egnethet til å 

levere hhv. kjøretøy og avfallsinnsamlingstjenester med god 

miljøprestasjon.  

• Kravene og kriteriene er delt i basis-, avansert- og spydspissnivå

Basisnivå (B) Avansert nivå (A) Spydspissnivå (S)

• Litt over gjeldende lovgivning

• God tilgang på varer og 

tjenester som oppfyller disse 

kravene

• Kravene er enkle å følge og 

dokumentere

• Krever mer ressurser og 

kompetanse hos anskaffende 

virksomhet, både til oppfølging 

av anskaffelsen og gransking av 

dokumentasjonen

• Viser beste alternativet på 

markedet rundt miljø- og 

bærekraft 

• Tilgangen på varer og tjenester 

vil være mindre 

• Kravene skal bidra til å stimulere 

innovasjon og teknologiutvikling

• Spydspisskravene krever ofte 

mer tid og spesialkompetanse



Utkast Kriterier for innkjøp av 
renovasjonskjøretøy

Utkast – forbehold om at endelig forslag til kravformulering, 

dokumentasjon og informasjon legges ut på høring onsdag 6.juni. 



Utkast kravspesifikasjon - Flåtestyringssystem

B = Kjøretøy skal være utstyrt med et 

flåtestyringssystem for å optimalisere driften av 

avfallsinnsamling. Systemet skal være siste 

oppdaterte versjonen, og gi oppdragsgiver målbar 

informasjon om bruken og utnyttelsen av kjøretøy. 

Det skal medfølge et system som gir sjåfør 

informasjon om kjørestil, og motiverer til høyere 

prestasjon.



Type Luftforurensing og klimagassutslipp Økokjøring og 

miljørapportering

Livssykluskostnader og klimaeffekt
T

je
n
e
s
te

r

Kravspesifikasjon

Utslipp fra kjøretøy

B = Kjøretøy skal tilfredsstille Euro VI standard for dieselmotor. 

A = X antall kjøretøy skal tilfredsstille Euro VI standard for 

gassmotor for kjøring med biogass.

S =X ant. kjøretøy skal ha null utslipp (Elektrisitet/Hydrogen)

Tildelingskriterier

A = Miljøprestasjonen på tilbudt flåte premieres (utover de 

kjøretøyene det er stilt absolutte krav til). Poeng gis på bakgrunn 

av vedlagt tabell*. Dersom det tilbys kjøretøy med eldre 

motorteknologi enn Euro VI, gis det et prosentmessig trekk.

Kontraktskrav

Tilgjengelighet av drivstoff

Dersom det benyttes hydrogen, biogass, ED 95 Bioetanol, 

diesel med lav innblanding av RME eller dieseldrivstoffer som 

oppfyller gjeldende norske fornybarhetskrav, skal det 

dokumenteres med kopi av kontrakt med drivstoffdistributør tre 

måneder etter oppstart av kontrakt.

Teknologioptimalisering: 

Når et kjøretøy byttes ut, skal det nye kjøretøyet bidra til å 

bevare eller forbedre egenskapene til flåten mht. miljø- og 

klimagassutslipp. Leverandør plikter å varsle oppdragsgiver om 

kjøretøyet som byttes inn, og hvilket kjøretøy som erstattes. 

Innkjøper setter regler for brudd. 

Teknologiinnfasing:

X måneder etter kontraktens oppstart skal X / ny teknologi være 

på plass. 

Kravspesifikasjon

Flåtestyringssystem

B =Leverandøren skal ha 

kjøretøy utstyrt med 

flåtestyringssystem. 

Flåtestyringssystem skal være 

oppdatert (nyeste versjon eller 

tilsvarende) og brukes til å 

optimalisere driften av rutene til 

oppdragsgiver.

Kravspesifikasjon

Ruteoptimalisering: 

B = Leverandøren skal opplyse 

om navn på verktøy og beskrive 

dets funksjoner og hvordan  

leverandøren bruker det til å 

optimalisere driften for 

oppdragsgiver. Leverandøren 

skal kunne dokumentere 

kompetanse og erfaring med 

ruteoptimalisering. 

Kontraktskrav

Miljørapport fra avfallsinnsamlingen 

B = Leverandøren skal levere et regnskap og 

klimagassregnskap til oppdragsgiver årlig eller ved 

behov. Regnskapet skal inneholde 

1) Oppdragsgivers kostnader for tjenesten

2) Oversikt over kjøretøy brukt i tjenesten (Biltype, 

Euro-klasse, motorteknologi og drivstofftype). 

3) For hver rute og totalt for alle kjøretøy: Km kjørt, liter 

drivstoff forbruk, og tomkjøring.  

4) Omregning av forholdene over til miljøbelastning i 

CO2 utslipp og NOx utslipp (antagelser for omregning 

skal vedlegges). 

Dette skal leveres minimum årlig gjennom 

kontraktsperioden, slik at oppdragsgiver også får en 

oversikt over utviklingen på de forskjellige 

parameterne. 

A = B + foreslå og sannsynliggjøre gjennomføring av 

tiltak for det kommende året og hvilke miljøbesparelser 

man kan forvente fra dette. 

- Dette kan kombineres med en incentiv-

sanksjonsordning. 

S = A + leverandøren skal gjennomføre foreslåtte tiltak 

og vise i detg kommende året hvordan det bidro til å 

redusere skadelig miljøbelastning og klimaeffekten av 

tjenesten. Resultatene skal sees i sammenheng med 

vekten av avfall transportert. Dette diskuteres i møter 

statusmøter gjennom kontraktsperioden. 

Utkast – forbehold om at endelig forslag til kravformulering, 

dokumentasjon og informasjon legges ut på høring onsdag 6.juni. 



Utkast Tildelingskriterie – bedre miljøprestasjon 

• A = Miljøprestasjonen på tilbudt flåte premieres 

som beskrevet i TØI tabell. 

Bussklasse 1 Bussklasse 2
Diesel med lav innblanding av RME 100,0 75,0                     -                       -                        -   

Diesel med 80 % RME 50,0 37,5            81 783            68 758       6 667 549 

Dieseldrivstoffer som oppfyller 

gjeldende norske fornybarhetskrav
30,0 22,5                     -                       -                        -   

Naturgass 100,0 75,0                     -                       -                        -   

Biogass 10,0 7,5          327 131          275 030       5 334 039 

Euro VI ED95 ED 95 Bioetanol 20,0 15,0                     -                       -                        -   

Euro VI hybrid 

Dieselmotor
Diesel med lav innblanding av RME 70,0 52,5                     -                       -                        -   

Euro VI ladbar 

hybrid dieselmotor
Diesel med lav innblanding av RME 50,0 37,5                     -                       -                        -   

Hydrogen 0,0 0,0                     -                       -                        -   

Norsk el (vannkraft) 0,0 0,0          408 914          343 788                      -   

         817 828          687 575     12 001 588 

Euro VI Dieselmotor

Euro VI Gassmotor

Elektrisk buss

Poeng kl 2
Motorteknologi Drivstoff

Poeng kl 1 Sum poeng

Poeng for miljø/klima                       

pr km (0-100)

0Lokale utslipp og klimautslipp

Tilbyderen med laveste 

poengscore for 

miljø/klimautslipp gis 

maksimum poengscore 

under tildelingskriteriet 

miljø = 10 poeng. 

Utarbeidet av Østfold fylkeskommune, basert 

på tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) 

Eksempel på en kvantifiserbar evalueringsmodell (ØKT, Moss 2017)

Ambisjon om å få denne 

oppdatert til å gjelde 

tunge kjøretøy. 



Utkast kontraktsvilkår - Miljørapport fra 
avfallsinnsamlingen 
B = Leverandøren skal levere et regnskap og klimagassregnskap til oppdragsgiver 

årlig eller ved behov. Regnskapet skal inneholde 

1) Oppdragsgivers kostnader for tjenesten

2) Oversikt over kjøretøy brukt i tjenesten (Biltype, Euro-klasse, motorteknologi og 

drivstofftype). 

3) For hver rute og totalt for alle kjøretøy: Km kjørt, liter drivstoff forbruk, og 

tomkjøring.  

4) Omregning av forholdene over til miljøbelastning i CO2 utslipp og NOx utslipp 

(antagelser for omregning skal vedlegges). 

Dette skal leveres minimum årlig gjennom kontraktsperioden, slik at oppdragsgiver 

også får en oversikt over utviklingen på de forskjellige parameterne. 

A = B + foreslå og sannsynliggjøre gjennomføring av tiltak for det kommende året og 
hvilke miljøbesparelser man kan forvente fra dette. 

S = A + leverandøren skal gjennomføre foreslåtte tiltak og vise i det kommende året 
hvordan det bidro til å redusere skadelig miljøbelastning og klimaeffekten av 
tjenesten. Resultatene skal sees i sammenheng med vekten av avfall transportert. 



Utkast kravspesifikasjon - Flåtestyringssystem 

B = Leverandøren skal ha kjøretøy utstyrt med 

flåtestyringssystem. Flåtestyringssystem skal være 

oppdatert (nyeste versjon eller tilsvarende) og 

brukes til å optimalisere driften av rutene til 

oppdragsgiver.



Utkast kontraktsvilkår - Innfasing av ny teknologi

A = X måneder etter kontraktens oppstart skal X ny 

teknologi være på plass.  

Utkast kontraktsvilkår - Teknologioptimalisering 
A = Når et kjøretøy byttes ut, skal det nye 

kjøretøyet bidra til å bevare eller forbedre 

egenskapene til flåten mht. miljø- og 

klimagassutslipp. Leverandør plikter å varsle 

oppdragsgiver om kjøretøyet som byttes inn, og 

hvilket kjøretøy som erstattes. Innkjøper setter 

regler for brudd.



Bedre anskaffelser av avfallsinnsamling
Hva: Difi inviterer til gratis læringsarena 
om balanserte anskaffelser av 
avfallsinnsamling 

Hvordan: 3 samlinger à 2 dager 

med teori og praksis

Når: 23, 29. 30. august 2018 

24. og 25. oktober 2018

5. og 6. desember 2018

*23. aug er kun for leverandører og 29. aug er kun for innkjøpere. 

Oxivisuals for Ruter 

IKS og 
kommune

Innkjøper

Renovatør

Leverandør

Kjøretøy-
produsent

Leverandør



Hva lærer du? 

Leverandører: Hvordan dialog 

kan brukes som salgsteknikk. 

Innkjøpere: Teknikker og verktøy 

for å bedre dialog med markedet 

før, under og etter en 

konkurranse. 

1 Avklare behov og 

forberede anskaffelsen
Teori: Lovverk etc. 

Dialog: Innovasjon etc. 

Gruppearbeid: Innovative muligheter

2 Forberedelse kon-

kurransegjennomføring 
Teori: Leverandørdialog etc.

Dialog: Leverandør-innkjøper

Gruppearbeid: Evaluere 

konkurransegrunnlag

3 Kontraktsoppfølging
Teori: Læring i organisasjon etc.

Dialog: Prosedyrer for avvik etc.

Gruppearbeid: Evaluere 

kontraktsoppfølgingssystem



Ønsker du å delta?

Påmelding på Difi sine kurssider: 
For leverandører.  
For innkjøpere.

Sted: Difis lokaler Grev Wedels Plass 9, 0151 
Oslo.

Kostnader: Kurset er gratis. Du må selv påkoste 
reisen til og fra samlingene. 

Krav til deltakere: Lese og se tilsendt 
kursmateriell før hver samling. 

Målgruppe: Innkjøpere og leverandører av 
tjenester og kjøretøy for innsamling av avfall. 
Kurset legger spesiell vekt på håndtering av 
husholdningsavfall, og det faglige innholdet vil 
være innrettet mot dette. Leverandører og 
innkjøpere av tjenester for innsamling av 
næringsavfall er likevel velkommen til å delta 
dersom de finner læringsarenaen relevant.

I utarbeidelsen av det avfallsfaglige 

innholdet deltar MEF, Norsk Industri, 

Avfall Norge og KS Bedrift.

https://kurs.difi.no/?&displayitem=1335&module=sevu&type=1
https://kurs.difi.no/?&displayitem=1337&module=sevu&type=1


4) Innspill og kommentarer



Takk for oppmerksomheten!

Tonje Nerby

E-post: tne@difi.no tlf: 468 981 65

Anskaffelser.no 


