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1) Difis satsing på avfallsinnsamling
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Hvorfor avfallsinnsamling? 
# 1 Utslipp 
av NOx (14 
%) 

# 1 Utslipp 
av CO2 
(13 %) 

Kilde: Oslo kommune (2017) Procurement transportation and emission footprint report 

Ca. 30 kommuner 
og 70 IKS og flere 
mill. abonnenter



2) Kriterier for avfallsinnsamling



Husholdnings- og tjenesteytende næringer

Husholdningsavfall  
Kommunalt ansvar

Tjenesteytende næringer
Eks: Forsvarsbygg, politi, 
sykehus og statlige etater



Kriterier utviklet med ekspertgruppe 
• Innkjøpere 

• Kjøretøyprodusent 

• Leverandør 

• Avfall Norge, MEF, KS Bedrift, Norsk industri og Norsk 
Lastebileierforbund  

• Vegdirektoratet og Difi

+ Innspill fra 
referansegruppe





Motorteknologi og drivstoff Ressurseffektiv 
drift

Klima- og miljørapportering

Kravspek. Tildelingskriterium Kontraktskrav Kravspek. Kvalifikasjonskrav Kontraktskrav

Basis

Euro VI standard 
for dieselmotor. 

Optimalisering av 
drift ved bruk av 
flåtestyringssyste
m

Kompetanse og 
erfaring med 
ruteoptimalisering

Tredjepartsattester
t 
miljøledelsessyste
m av typen EMAS, 
ISO 14001, 
Miljøfyrtårn eller 

tilsvarende. 

Miljø og 
klimarapport

Km kjørt, liter drivstoff 
forbruk

Avansert

Euro VI standard 
for gassmotor for 
kjøring med 
biogass. 

Miljøprestasjonen 
på tilbudt flåte 
premieres som 
beskrevet i TØI 
tabell. 

Tilgjengelighet på 
drivstoff skal 
dokumenteres

Miljø og 
klimarapport

Km kjørt, liter drivstoff 
forbruk + omregning til 
CO2 og NOx

Spydspiss

X ant. kjøretøy med 
nullutslipp 
(Elektrisitet/Hydrog
en)

Miljø og 
klimarapport

Som over + foreslå og 
gjennomføre 
forbedringstiltak



Ambisjon om å få denne 
oppdatert til å gjelde 
tunge kjøretøy. 

Tilbyderen med laveste 
poengscore for 
miljø/klimautslipp gis 
maksimum poengscore 
under tildelingskriteriet 
miljø = 10 poeng. 

A = Miljøprestasjonen på tilbudt flåte premieres. 
Poeng gis på bakgrunn av tabell

Tabell utarbeidet av TØI for Østfold fylkeskommune (2017).



3) «What’s in it» for dere?



Si din mening om kriteriesettet!
• Kriteriesettet er lagt på høring i dag! 

• Lenke: 

• Frist mandag 25. juni 

Høring 
6-25. juni

Behandling 
av innspill

Lansering  
august-sept



Test kriteriene!
Difi ønsker kontakt med deg som vil teste 
kravene og kriteriene. 
Vi kan bistå med: 

• Innspill til å utforme konkurranse-                      
grunnlag

• Bistand til beregning av klima- og                               
miljøeffekter 



Delta på «Balanserte anskaffelser av avfallsinnsamling»!

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-pro
dusent

Leverandør

I utarbeidelsen av det avfallsfaglige innholdet deltar 
MEF, Norsk Industri, Avfall Norge og KS Bedrift.

Påmelding: Se https://kurs.difi.no/ 

https://kurs.difi.no/


 

Takk for oppmerksomheten!

Sarah Fossen Sinnathamby
E-post: sfs@difi.no tlf: 412 314 71

Anskaffelser.no 





Noen innspill 

Selv om alle nye 
biler er Euro 6 er 

det relevant å 
stille krav 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 

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 



Kriterier og krav for avfallsinnsamling
• Mål: Redusere utslipp fra kjøretøy og avfallsinnsamlingstjenester 

• 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



Innhold 
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Lillevik kommune skal gå til 
innkjøp av 10 

komprimatorbiler 

Motor-tekn
ologi og 
drivstoff

Ressurs-ef
fektiv drift

Basis

Avansert

Spydspiss

- 3 av komprimatorbilene 
skal ha null utslipp - Flåtestyringssystem skal 

medfølge
- Det skal gis opplæring i 

miljøvennlig bruk av utstyr

Lillevik har høye ambisjoner for 
reduksjon i utslipp, og går inn på 
på Difis veileder på nett og velger 

å legge til miljøkriterier for 
anskaffelsen sin

Lillevik signerer kontrakt og har sørget 
for reduksjon i både lokale og globale 

utslipp 

Kravene kommer ferdig formulert og 
definert fra veilederen og kan limes rett 

inn i konkurransegrunnlaget



Lilledal kommune skal 
kjøpe inn tjeneste for 

innsamling av 
husholdningsavfall for sine 

2000 abonnenter

Motor-te
knologi 

og 
drivstoff

Ressurs
-effektiv 

drift

Mijlø-ra
pport

Basis

Avansert

Spydspiss

Kravspesifikasjon
- Leverandøren skal 

optimalisere drift ved bruk 
av flåtestyringssystem

Lilledal går inn på Difis veileder på 
nett og velger å legge til 

miljøkriterier for anskaffelsen sin Kravene og tildelingskriterier kommer 
ferdig formulert og definert fra 

veilederen og kan limes rett inn i 
konkurransegrunnlaget. I tillegg 
foreslås relevante kontraktskrav.

Lilledal signerer kontrakt og har sørget 
for reduksjon i både lokale og globale 

utslipp 

Kontraktskrav
- Det skal leveres årlig 

rapport over miljø- og 
klimakonsekvenser ved 
tjenesten

Tildelingskriterie
- Miljøprestasjonen på 

tilbudt flåte premieres iht. 
vedlagt tabell



Kriterier utviklet med ekspertgruppe



KJØRETØY
Motorteknologi og drivstoff Ressurseffektiv drift

Kravspek. Kravspek.

Basis

X antall kjøretøy Euro VI standard Flåtestyringssystem skal medfølge. 

Avansert

Fabrikant skal tilby opplæring i miljøvennlig 
bruk av utstyr vederlagsfritt

Spydspiss X antall kjøretøy skal ha null utslipp 
(Elektrisitet/Hydrogen)


