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Loa § 5 - samfunnshensyn

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 

• 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



Mål: redusere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger 

Regjeringsplattformen:

• offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige 
løsninger

• Videreføre 30 prosent miljøvekting ved offentlige innkjøp 
der det er relevant, eller benytte konkrete miljø- og 
utslippskrav der det er bedre egnet.

I kommunenes klima- og energiplaner

• Unngå produkt som inneholder miljøgifter

• Mål om å redusere klimagassutslipp fra anskaffelser 

Miljødokumentasjon (og EPD) som verktøy for å oppnå dette



Hvordan vektlegge miljø

Skal miljø alltid vektes med minimum 30%?

• Nei, anskaffelsesfaglig vurdering

Bidrar krav til bedre måloppnåelse enn å 

bruke tildelingskriterier?

Premiere for ekstra måloppnåelse?

• Bonus-/malusordninger



Før du stiller krav om miljødokumentasjon i 
anskaffelser

• Finnes det miljødokumentasjon for det behovet som 

skal dekkes?

• Et det tilstrekkelig antall leverandører som har 

miljødokumentasjon på produktene sine til å sikre 

konkurranse?

• Får jeg det produktet / materialet som best dekker 

behovet? Utelater jeg gode miljøvennlige ytelser?

• Bør jeg heller bruke andre merkekrav?



Difis veiledning





kriterieveiviseren.difi.no



Miljøkrav til materialer i 

anskaffelser av bygg

• Prosjektering

• Totalentreprise 

Dokumenteres med EPD eller 

tilsvarende miljødeklarasjon 

type III iht. ISO 14025



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 i anleggsanskaffelser
Difi arbeider med å utvikle miljøkriterier for anlegg

Aktuelt med krav om miljødokumentasjon til: 

• Asfalt

• Betong 

• Eksplosiver

• Isolasjon 

• Rør

• Stein / pukk

• Stål

• Mer?

Klimagassberegninger ved prosjektering av veg / anlegg



Hva kreves framover?

• Inkludere transport til byggeplass (A4)?

• Prosjektspesifikke EPD-er

• Krav til digitale løsninger for produktdokumentasjon?

• Økt bruk av klimagassregnskap

• økt behov for miljødokumentasjon

• Sirkulær økonomi

• informasjon om muligheter for ombruk

• produktinnhold og vilkår for ombruk

• produkt med [x] andel resirkulert materiale?

• tilrettelegge for ombruk?


