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1) Difi og vårt mandat



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 skal 

være grønne   
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Prioriterte sektorer hos Difi

Transport

Bygg og anlegg

IKT

Kriteriesett avfallstransport

Datainnhenting: høst 2017

Utvikling: vår 2018

Ekspertgruppe med 

leverandører, innkjøpere og 

interesseorganisasjoner. 

Resultat: Kriterieveiviser



Hvordan lage kriterier til begge transportledd?



Relevante lover og regler 

• LOA § 5 : Redusere skadelig miljøpåvirkning og 

fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. 

• FOA §7-9: Der miljø brukes som tildelingskriterium, 

bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent. 

• LOA§ 4: Anskaffelser skal sikre konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet, 

forholdsmessighet.



2) Status på grønne krav og kriterier til 

avfallstransport





Avfallstransport Kravspesifikasjon Tildelingskriterium Kontraktkrav 

Eksosgass X X

Støyforurensning X

Forurensende 

utslipp

X

Smøremiddel oljer X

Dekk X

Alternative 

drivstoff

X

Kjøretøyets 

materialer 

X

Nye kjøretøy X

Data på forbruk av 

drivstoff

X

Opplæring av 

sjåfører 

X

Bilvaskeri X

Eksempler på typer miljøkrav





3) Eksempler på miljøvennlige 

anskaffelser av avfallstransport



Ruter

Romeriksanbudet

Forsvarsbygg Harstad

Tømming og transport av avfall

Sarpsborg kommune

Innsamling, omlasting og videresalg og 
behandling



Direktoratet for forvaltning og IKT

Hva er egentlig behovet?

Hva er fremtidige behov?  

Hva finnes i markedet?

Markedsundersøkelse

Dialogmøte

En-til-en-møter

Konkurransegrunnlag på høring

Dialog med markedet 



Be om innspill fra 

leverandører!

Kilde: Ruter (2017) Busstjenester Romerike 

https://ruter.no/kollektivanbud/moter/dialogkonferanse-

busstjenester-romerike



Ruter

Romeriksanbudet

Forsvarsbygg Harstad

Tømming og transport av avfall

Sarpsborg kommune

Innsamling, omlasting og videresalg og 
behandling



Tildelingskriterier

Forsvarsbygg Sarpsborg 

kommune

Pris 70 % 40 %

Miljø 30 % 18 %

Kvalitet 42 %



Tildelingskriterier miljø
Forsvarsbygg Sarpsborg kommune

Dokument-

asjon
Beskrive

1) euroklasse og ev. bruk av 

biodrivstoff, elektrisitet eller 

gass. 

2) løsning for flåtestyring.

3) andel sjåfører med kurs i 

økokjøring

Beskrive

1) arbeid for miljøledelse og 

miljøvisjon, gjennom eventuelt 

sertifiseringer. 

2) miljøløsning for transport og 

behandlingsanlegg

3) utnyttelse av energi og 

sluttproduktet.

Resultat Sikrer fokus på lavutslipp fra 

kjøretøy.

2 elektriske renovasjonsbiler til 

bruk i sentrum. 

6 søppelbiler på biogass i resten 

av kommunen. 



Kilde: Ruter (2017). Busstjenester på linje 25. Prosedyreregler for konkurranse. 

https://ruter.no/globalassets/kollektivanbud/bussanbud/2017-busstjenester-pa-linje-

25/prosedyrebeskrivelse-ver-1.3.pdf?id=5339

https://ruter.no/globalassets/kollektivanbud/bussanbud/2017-busstjenester-pa-linje-25/prosedyrebeskrivelse-ver-1.3.pdf?id=5339


4) Innspill fra dere



Kilde: Sarpsborg kommune Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020

For å bidra til bedre bymiljø og 

bedre folks helse skal 

Sarpsborgsamfunnet redusere de 

direkte utslippene av klimagasser 

med 50 % innen 2020. 



Miljøhensyn i anskaffelser kan ta flere former
Kvalifikasjonskrav Kravspesifikasjon Tildelingskriterium Kontraktkrav

Minimumskrav som 

stilles til leverandøren 

som ønsker å delta 

Hva er behovet til 

virksomheten? Hva er 

viktig? Hvilke formål og 

resultater er ønskelig?

Konkurransekriteriene 

som oppdragsgiver 

vurderer tilbudene 

etter

Krav som kan 

oppfylles av 

leverandør gjennom 

kontraktsperioden 

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

Tips og innspill til Difis arbeid med kriteriesett for avfallstransport?



Takk for oppmerksomheten!

Sarah Fossen Sinnathamby

E-post: sfs@difi.no tlf: 412 31 471

Tonje Nerby

E-post: tne@difi.no tlf: 468 98 165 

Anskaffelser.no 


