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Offentlige anskaffelser

Innkjøp til offentlig 

forvaltning utgjør årlig 

ca.

500 mrd

Statsforvaltningen bruker 

mest penger på:

Bygg, anlegg

og eiendom

Profesjonelle tjenester 

(ekskl. IKT)

IKT (utstyr, lisenser 

og tjenester)

54 %

18 %

9 %



Offentlige anskaffelser

21,6 mrd
brutto investeringsutgifter i kommunale 

eiendomsforvaltning
(2014. Tall fra SSB)

30 %
av leverandører opplever pris som det eneste 

tildelingskriteriet i offentlige BAE-anskaffelser 
(2017. BNLs medlemmer. Tall fra BNL)

67 %
av bygganskaffelser på Doffin har ingen 

miljøkrav over regelverkets minimum
(2016.Tall fra nullpunktsanalyse Difi)

23,1 mrd
netto driftsutgifter til kommunal 

eiendomsforvaltning
(2014. Tall fra SSB)



Utslipp fra offentlige anskaffelser

Kun statlig virksomhet



Samfunnsansvar – Miljø loa § 5

Plikt på virksomhetsnivå til å innrette sin 
anskaffelsespraksis slik at den 

• bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og

• fremmer klimavennlige løsninger der dette er   
relevant

Oppdragsgiver 

• skal bl.a. ta hensyn til livssykluskostnader 

• kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i 
anskaffelsesprosessen på en måte som fremmer 
hensyn til miljø, innovasjon……… 

- forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til 
leveransen

Direktoratet for forvaltning og IKT





Ulike krav i anskaffelsesdokumentene

Type krav/kriterier Forklaring Eksempler

Kvalifikasjonskrav:

(krav til firma)

Krav til leverandører som ønsker å 

delta i konkurransen. Firma som 

ikke oppfyller 

kvalifikasjonskravene avvises fra 

konkurransen.

Firmaet skal ha tidligere erfaring 

fra liknende oppdrag.

Kravspesifikasjonen:

(krav til leveransen)

Krav til leveransen og utførelsen

av oppdraget.

Det ferdige anlegget skal 

maksimum forbruke x antall GWh 

per prosessert enhet.

Tildelingskriterier: Angir hvilke elementer som skal 

vektlegges ved tildeling av kontrakt

Det vil bli vurdert i hvilken grad 

totalentreprenørs byggeplassleder 

har erfaring med utførelse av xxx.

Entreprenørens vurdering av 

byggherres risiko vil tillegges vekt

Kontraktsvilkår: Særlige vilkår for gjennomføring av 

en kontrakt

Entreprenøren skal innen 

byggestart ha gjennomført kurs 



https://kriterieveiviseren.difi.no



https://kriterieveiviseren.difi.no/

https://kriterieveiviseren.difi.no/






Velg krav og 
kriterier



Innholdet i 
kriteriene



LCC sett opp mot virksomhetskostnader



LCC/
kravspesifikasjon

Leverandør skal gjøre 2 alternativsvurderinger basert på 

livsløpskostnader for:

Klimaskjerm (tak og fasadeløsning)

Drift og renholdskonsept

Energikonsept

Bygningsform

Det skal dokumenteres hvordan analysen har påvirket 

beslutningene som er tatt i prosjekt.

Ambisjonsnivå 1: basis

I tillegg skal det gjøres en LCC-analyse iht. NS 3454:2013

som dokumenterer forventede årskostnader for hele 

bygningen ved avslutning av detaljprosjektet og før 

overlevert bygg. 

Ambisjonsnivå 2: avansert

https://www.standard.no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=385100


Bygg for 
endringsdyktighet 
og ombruk

Leverandør skal utrede hvordan det er mulig å 

tilrettelegge for et endringsdyktig bygg og ombruk av 

materialer:

• Endringsdyktige bygg

• Riktig levetid på komponenter

• Fleksible forbindelser

• Merking av materialer og komponenter for 

ombruk

• Kilder for helse- og miljøskadelige stoffer som 

reduserer fremtidig ombruk

Ambisjonsnivå 1: basis



Klimagass-
beregninger 

I prosjektgjennomføringen skal det etableres 

klimagassregnskap med alternative 

materialer/elementer for følgende bygningsdeler:

• bæresystem

• yttervegger

• Dekker

Klimagassberegningene skal brukes til å velge de mest 

klimavennlige alternativene. 

Beregningene skal utføres for hele livssyklusen til 

alternativene, fra vugge til grav (modul A1-C4), i 

henhold til NS 3720 - Metode for klimagassberegninger 

for bygninger.

Ambisjonsnivå 1: basis



Miljødokumentasjon og miljøkrav til materialer

Materialer og produkter Dokumentasjon og oversikt over klimagassutslippskrav der 

det er satt (for råvare til fabrikkport, A1-A3 iht EN15804).

Betong B30 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 280/200 kg CO2-ekv/m3 betong.

Betong B35 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 350/230 kg CO2-ekv/m3 betong.

Betong B45 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 360/240 kg CO2-ekv/m3 betong.

Prefabrikkerte 

betongelementer (slakkarmert 

og forspent)

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 190 kg CO2 ekv/tonn slakkarmert element

Makskrav 250 kg CO2 ekv/tonn forspent element/bjelke

http://ngbc.no/wp-content/uploads/2015/10/veileder_anskaffelse_A4_tiltrykkNY.pdf

http://ngbc.no/wp-content/uploads/2015/10/veileder_anskaffelse_A4_tiltrykkNY.pdf




Hvordan gjøre det i praksis?



Hva skal du vurdere ved behov?

• Brukernes behov

• Funksjoner som skal dekkes og eventuelle spesielle behov

• Driftsmessige forutsetninger

• Kostnader til drift og vedlikehold

• Aktuelle standarder som skal legges til grunn

• Tomtens forutsetninger om du skal bygge nytt

• Nærmiljø og naboer

• Miljøhensyn



Skole og flerbrukshall skal tilfredsstille energiklasse A

TEK-17

Gode tekniske kvaliteter med lang levetid og lave driftskostnader (LCC)

Vurdere solceller

Grønne tak -overvannshåndtering og kvaliteten for realfagsundervisningen og for å 
oppnå tilstrekkelig utearealer

Fossilfri byggeplass

Modulbygg eller massivtre (rask byggeprosess, enkelt tilbygg/utvidelse)

Hva skal vi vektlegge? / Miljøtemaer og kriterier



Omsorgsboliger i Horten

Horten kommunes miljømål 

• Redusere klimagassutslipp

• Klimatilpasning 

• Vannforurensning

• Unngå miljøgifter

• Naturmangfold

Kommunens egen virksomhet skal være klimanøytral innen 2020



Prosjektets miljømål 

• Massivtre

• Fossilfri byggeplass

• Leverandørmarked: mindre entreprenører

• Leverandørkonferanse

• Presentasjon av 

• Fossilfri kravet

• Massivtre

• En-til-en dialog



Bruk av Difis miljøkriterier

• Klimagassberegninger for hele bygget

• Utslippsreduksjon fra byggeplass

• Unngå tropisk og ikke-bærekraftig trevirke

• Åpen overvannshåndtering, overvann utnyttes som 

ressurs



Difis veiledning





Arbeidslivskriminalitet
• Veiledning om hvordan offentlige 

innkjøpere kan etterleve forskriften 

om lønns- og arbeidsvilkår på a.no

• Mal for kontraktsvilkår

• Mal for egenrapportering

• OBS-liste risikofaktorer

• Risikostyringsverktøy

• Hjelp til å prioritere hvilke kontrakter 
som må kontrolleres

• Seriøsitetsbestemmelser bygg og anlegg

• Krav til lærlinger

• Veiledning og maler på a.no

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/arbeidslivskriminalitet
https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/krav-om-bruk-av-laerlinger-i-offentlige-kontrakter


Har du et byggprosjekt med miljøambisjon? 

Vi tilbyr:

• Innspill til 

konkurransegrunnlag

• Bistand til estimering av 

klima- og miljøeffekter 

Vi ser etter deg som: 

• Ønsker å teste og lære noe 

nytt i anskaffelsen

• Vil gjerne prøve å estimere 

klima- og miljøeffekter

Kontakt oss:
Ellen Ramsnes: 

era@difi.no

Hans Olaf Delviken: 

hde@difi.no

Dominique Sellier

dse@difi.no

mailto:des@difi.no
mailto:hde@difi.no
mailto:dse@difi.no

