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Agenda

• Viktigheten av behovsvurdering

• Innkjøpskategorier hvor klimakrav er sentralt

• Hvordan kan DFØ bistå?

- Kriterieveiviser

- SOA samfunnsansvar

- Øvrig veiledning 

• Merkostnader og finansiell støtte

• Oppsummerende betraktninger 



Offentlig innkjøp utgjør 16% av totalt 
klimafotavtrykk i Norge

5,8
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Kommunal virksomhet Statlig virksomhet
(eks.sykehus, universitet

og forsvar)

Fylkeskommunal
virksomhet

564
MRD NOK

Tilsvarer mer enn all 

veitrafikk i Norge  



Anskaffelsesregelverket

Anskaffelsesloven §5

• Skal redusere skadelig miljøpåvirkning og 
fremme klimavennlige løsninger der dette er 
relevant.

• Ha rutiner for å fremme respekt for 
grunnleggende menneskerettigheter der det er 
risiko for brudd 

Anskaffelsesforskriften §7-9

• Kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av 
anskaffelsesprosessen. Der miljø brukes som 
tildelingskriterium, bør det som hovedregel 
vektes minimum 30 prosent. 



Hva er skadelig miljøpåvirkning?







Grønne anskaffelser bygger på kunnskap
og kontinuerlig læring

Tenk på behov,

ikke løsning

Søk kunnskap

og ha dialog

med markedet

Still konkrete klima- og

miljøkrav og kriterier

Måle og rapportere 

på miljøeffekter 

• Få en oversikt over klima- og 

miljøbelastningen til deres anskaffelser

• Sett konkrete mål i styrende dokumenter

• Endre på interne rutiner og retningslinjer



Hvordan lage gode rutiner for anskaffelser? 

gjenbruke ressurser, for eks. bruke biogass 

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sirkulaere-anskaffelser

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sirkulaere-anskaffelser


Ved behov for møbler skal kommunen

1) Ombruke interne møbler

2) Kjøpe brukte møbler på eksisterende rammeavtale

3) Kjøpe nye møbler

Hvordan:

• Kartlegge dagens møbler, behov, kostnader og 
miljøeffekt via verktøyet Green stock

• NAV og kommunens senter for tilrettelagt arbeid 
reparer og transporterer møbler

Mål: 80 % av tilgjengelige brukte møbler er tatt i bruk 
innen januar 2021

10,7 mill. NOK              105 tonn CO2.

Ombruk av møbler i Asker kommune



Hovedregel – still klima- og miljøkrav og/eller kriterier til:

Mat og måltidstjenester

Avfall, avløp

og gjenvinning

Bygg og anleggTransport Produkter som inneholder

plast og miljøgifter

MøblerBatterier

IKT/Elektronikk

Tekstil



5 vurderinger

1
Hvilken miljøpåvirkning har produktet eller tjenesten og/eller hvilken miljøforbedring 

kan oppnås? 

2 Er dette en budsjettmessig stor anskaffelse og/eller langvarig kontrakt?

3 Hvilket potensial har denne anskaffelsen til å påvirke markedet?

4 Hva er kostnadskonsekvensene av krav(ene) og kriteriet(ne)?

5 Finnes det miljø-vennlige alternativer i markedet og/eller tilgjengelige kriteriesett?





Utskifting av kritiske 

komponenter

Sikker innsamling, sletting, 

ombruk og gjenvinning



Hva skal du kjøpe → Transport →Avfallsinnsamling Hva skal du kjøpe → IT→ IT-utstyr



• Fagplanen har læringsmål som beskriver hva en 
innkjøper skal kunne for å gjennomføre en anskaffelse 
som 
• reduserer skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige 

løsninger 

• ivaretar krav til lønns- og arbeidsvilkår 
• ivaretar arbeidstaker- og menneskerettigheter

• Innhold på anskaffelser.no er pensum

• Målgruppen er offentlige innkjøpere 

• Fagplanen bygger på SOA basis, og de som tar testen 
bør ha kompetanse på et basisnivå fra før

• Lansering av sertifiseringstest høsten 2021

SOA samfunnsansvar 



Merkostnader og finansiell støtte



Relevante lenker

• https://www.anskaffelser.no/

• Kom i gang med grønne anskaffelser

• Kriterieveiviseren 

• Mer om Klimasats

https://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser2/files/kom_i_gang_rapportformat_v.1_2.pdf
https://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser2/files/kom_i_gang_rapportformat_v.1_2.pdf
https://kriterieveiviseren.difi.no/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/desember-2020/klimasats-kommuner-kan-na-soke-stotte-for-2021


Innkjøpsleders ansvar 

• Policy, strategi eller andre styrende dokumenter som ivaretar forventning om at 

miljøhensyn ivaretas

• Bygge kompetanse om miljø i anskaffelser

• Etablere rutiner

• Oppfølging 

- Måling / klimaregnskap  

- Regelmessige møter med dine ansatte 

- Vet alle i virksomheten hva kontraktsoppfølging innebærer? Faller ofte mellom to stoler.  



Nytt innkjøpsledernettverk 10. mars 

Tema er kompetansebygging

Meld deg på her: https://dfo.no/kurs/330457

Takk for i dag!

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfo.no%2Fkurs%2F330457&data=04%7C01%7C%7C0365fc0a09024aba3dcd08d89b82bd98%7C1a91f966247e497bbee609072f7ea02a%7C0%7C0%7C637430333107759569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Obg1kuX5VFVOd5aKw563NZVjVBD%2Fh%2FOtET%2FKoGwv%2FRs%3D&reserved=0
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