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Høring om forslag til skjerpede 
miljøkrav i offentlige anskaffelser 
Det offentlig har stor påvirkning på klima- og miljø gjennom innkjøp av varer og tjenester. I 2021 brukte det 
offentlig rundt 650 mrd. kroner på bygg- og anleggsarbeider og varer og tjenester. Klima- og miljøkrav i 
offentlige innkjøp er et viktig virkemiddel for å redusere tapet av natur og kutte klimagassutslipp.  

Ved å bruke sin innkjøpsmakt kan det offentlige stimulere til natur- og klimavennlige investeringer i 
verdikjedene til produkter og tjenester. Nye markeder for sirkulære produkter og fornybare verdikjeder kan 
understøttes ved det at offentlig bruker sin markedsmakt til å stille tydelig krav, og slik gi klimavennlig 
næringsliv og industri en konkurransefordel.  

Riksrevisjonens undersøkelse har vist at offentlige innkjøpere opplever forhold som tid, ressurser og 
miljøkompetanse som barrierer for å gjennomføre grønne offentlige anskaffelser. En skjerpelse av 
miljøkravene må følges opp med en oppskalering av naturviterkompetanse for å sikre at innkjøp faktisk er 
bærekraftige, og ikke kun avkrysser riktige bokser i en sjablongmessig rapportering.  

Det er nødvendig med en viss fleksibilitet i vurderingen av klima- og miljøkrav ved innkjøp. Samtidig er det 
en stor risiko for at et for vidt manøvreringsrom resulterer i at minimumskrav blir standarden. Det vil svekke 
den positive effekten av at det offentlig strammer inn innkjøpskravene. Den mest effektive bruken av 
offentlig markedsmakt er derfor å stille konsekvent strenge natur- og klimakrav.  

Regjeringens eget forslag i Hurdsplattformen er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 
prosent og høyere.  

Naturviterne ber om at forskrift om offentlig anskaffelser (anskaffelsesloven) endres i tråd med alternativ 1:  

Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser  

Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige 
løsninger ved sine anskaffelser, og skal stille miljøkrav og kriterier i anskaffelsesprosessen. 
Miljøhensyn skal alltid vektes med minimum 30 prosent og høyere der det er relevant. 
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Naturviterne ber om at innkjøpsregler i forsyningssektoren (forsyningsforskriften) endres i tråd med 
alternativ 1:  

Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser  
 
Oppdragsgivere som nevnt i § 1-2 første ledd bokstav a til d skal legge vekt på å minimere 
miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser, og skal stille miljøkrav 
og kriterier i anskaffelsesprosessen. Miljøhensyn skal alltid vektes med minimum 30 prosent og 
høyere der det er relevant. 

Naturviterne legger til grunn at det vil bli utarbeidet et grundig veiledningsmateriell, som skal sørge for at 
bestemmelsene etterleves og motvirke grønnvasking. Det må være reelle og etterprøvbare 
bærekraftskriterier som legges til grunn ved offentlige anskaffelser. 

 

Morten Wedege 
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