
Høring: Krav til klimavennlig mat og lærlinger i offentlige anskaffelser av 
måltidstjenester – innspill fra Bergen kommune v/ Innkjøp konsern 
 

1. Klimavennlig mat: utvalg i menyen og 
fremming av klimavennlig mat  

Nivå: Basis  
Spesifikasjonstype: Kravspesifikasjon  

Fyll inn dine svar og andre innspill du har til dette kravet her:   
Det kan en idé å omformulere tittelen på kravet til å handle om redusert kjøttforbruk, da det i praksis er 
det som er innholdet i kravet.  
Begrepene vegetar og plantebasert brukes om hverandre uten at de betyr det samme. I innledningen står 
det om å «tilby et større utvalg av plantebaserte retter og fisk», mens de konkrete tiltakene i større grad 
handler om vegetarisk enn vegansk mat.  
Om oppdragsgivere vil gå lenger enn å tilby vegetarmat som et alternativ til kjøttretter, kan et avansert 
krav innebære å ha rene vegetardager i måltidstjenestene.  
  

  

2. Klimavennlig mat: måling og 
oppfølging  

Nivå: Basis  
Spesifikasjonstype: Kontraktsvilkår  

Fyll inn dine svar og andre innspill du har til dette kontraktsvilkåret her:   
Den tidligere nevnte uklarheten rundt begrepene vegetar og plantebasert kommer også frem i dette 
vilkåret. Eksempelvis vil en «oversikt over innkjøpt mengde kjøtt, fisk og plantebasert» ekskludere egg, ost 
og meieriprodukter.  
Det fremstår noe uklart hvorfor resultatet av måling av for eksempel innkjøpt mengde kjøtt skal fordeles 
på kg matvare eller antall porsjoner solgt. Krav til måling av både innkjøp og salg virker unødvendig, men 
det kan gjerne stilles krav rundt måling av matsvinn.  
  

  

3. Klimavennlig mat: måling, beregning av 
klimafotavtrykk og oppfølging  

Nivå: Ambisiøst   
Spesifikasjonstype: Kontraktsvilkår  

Fyll inn dine svar og andre innspill du har til dette kontraktsvilkåret her:   
Det kan være en fordel at oppdragsgiver stiller krav om samme målemetode på alle sine måltidstjenester, 
og ikke lar hver enkelt leverandør bestemme. Det vil i hvert fall være aktuelt om hensikten er å bruke 
tallene til mer enn isolert oppfølging av den enkelte avtale.  
På samme måte bør utvalget av kategorier også være likt på tvers av ulike avtaler.   
Oppdragsgivere bør også stille likelydende krav til valg av utslippsvektfaktor. Når det gjelder omregning av 
metan til CO2-ekvivalenter, vil valg av utslippsvektfaktorer påvirke resultatene. Kortlivede klimagasser 
fremstår verre ved bruk av GWP100 enn GWP* og særlig GTP. Et annet poeng er at det kan tas hensyn til 
næringsinnhold, ikke bare matvarenes vekt, noe som igjen vil påvirke resultatene betydelig.  
Tidligere kommentarer om begrepsbruk rundt plantebasert og vegetarisk er for øvrig også relevante for 
dette vilkåret.  
  

  
4. Kontraktsvilkår om bruk av lærlinger  Nivå: Basis  

Spesifikasjonstype: Kontraktsvilkår  

Fyll inn dine innspill til dette kontraktsvilkåret her:  
Vilkåret støttes.  

 


