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Innhold
• Om oss

• Om grønne anskaffelser 

• Statistikk, handlingsplan, kobling til SDG, prioriterte områder

• Strategisk bruk av offentlige anskaffelser

• Det juridiske handlingsrommet

• Klima og miljøkrav i anskaffelsesprosessen

• Bruk av miljømerker

• Relevans- og risikovurderinger av klima og miljø (hvor er 

det relevant)

• Vårt arbeid – hva kan Difi hjelpe deg med

• Våre virkemidler

• Kriterieveiviseren

• Kort informasjon om prosjekter (Handlingsplan. Nordisk 
bestillerdialog og Grønt kompetanseløft)

• Eksempler på gode grønne anskaffelser 

• 1-2 introduksjonsslides på 

• Transport

• Bygg, anlegg og eiendom

• LCC

• Mat og drikke

• Avfallsinnsamling

• IKT

• Møbler

• Tekstiler

• Sirkulære anskaffelser

• Plast

• Virkemiddel aktører, samarbeidspartnere og støtteordninger 

(Miljødirektoratet/klimasats, KS, LUP, Klima Østfold, 

Klimapartnere, Kommunalbanken, Innovasjon Norge, 
Enova og Forskningsrådet) 



Dette er endringene i 2020



Offentlige anskaffelser er overalt rundt oss 



Særlig viktige innkjøpskategorier

- BAE

- Transport 

- IKT-utstyr 

- Mat

- Møbler

- Tekstil 

- Kontorrekvisita 

- Hotell 

- Renhold

- Medisinsk forbruksmateriell  



564 MRD. I 2018

16% AV BNP

OFFENTLIG INNKJØP

16% AV TOTALT 

KLIMAFOTAVTRYKK I NORGE
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(eks.sykehus, universitet

og forsvar)

Fylkeskommunal
virksomhet

Kommunal virksomhet

Tilsvarer mer enn all veitrafikk i Norge

Kilde: Asplan Viak (2019) Prosjektrapport. Klimafotavtrykk av offentlige anskaffelser

Totalt 11 MtCO2e



Hvordan kan vi jobbe sammen?





12.7 Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies 

and priorities



Mål

Handlingsplaner og aktiviteter

Strategi for måloppnåelse

Interne 

ressurser
Innkjøp

Strategi for 

måloppnåelse

Handlingsplaner 

og aktiviteter

Hvordan realisere 
målene?

Gjøre selv Kjøpe i markedet 



Innrette sin anskaffelsespraksis

• Eksempel på overordnet plan for alle nye behov

Klima

Avfall

Energi 

Forurensing og støy

Naturmiljø og kulturverdier



3 hensyn som skal ivaretas ved en anskaffelse 

Dekke et behov

Ivareta 
samfunnshensyn

Fremme effektiv 
bruk av 

samfunnets 
ressurser 

Proporsjonalitet



Sjekkliste for grønne anskaffelser til innkjøpere

Sett tydelige mål for grønne 

anskaffelser i kommunen

Legg vekt på behov, ikke løsning

Mål og vis frem det dere får til

Bruk Difis veiledere og kriterier for grønne 

anskaffelser.

Synliggjør økonomiske gevinster.

Ha dialog med markedet og samarbeid 

med andre

Søk kunnskap og dialog med fagpersoner 

og leverandørmarkedet

Velg miljøkrav med omhu og utnytt 

mulighetene i anskaffelsesregelverket

Tørr å bidra til utviklingen av 

klimaløsninger som ikke finnes i markedet

Ta i bruk klimaløsninger som er nye i 

markedet

Koble deg på regionale klima- og 

miljønettverk



Dialog: Hva bør du spørre markedet om?

• Hva skjer? Nyheter? Trender? Hvor fort skjer det endringer?

• Hvordan er markedet? Mange/få leverandører?

• Ny teknologi? Nye miljøløsninger?

• Innspill til utforming av spesifikasjon? Ny Standard?

• Hvilke krav skal jeg ikke stille for å unngå at jeg kjøper gårsdagens 

løsning?

• Hvilke krav er fordyrende? Konkurransebegrensende?

• Hvordan kan leverandøren dokumentere miljøprestasjon? Hva kan 

jeg be om?





https://kriterieveiviseren.difi.no

https://kriterieveiviseren.difi.no/
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Kilder til verktøy og dokumentasjon

• Digdirs kriterieveiviser

• Den svenske Upphandlingsmyndighetens
kriterieveiviser og EUs kriteriebibliotek

• Sirkulære anskaffelser – veiledning

• Digdirs sider om klima og miljø

• Miljøkrav og miljødokumentasjon - veileder

• Digdirs side om transportanskaffelser

• Effektkalkulator

• anskaffelser.no/sosialtansvar

• Risikostyringsverktøy for etiske krav

https://kriterieveiviseren.difi.no/nb
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sirkulaere-anskaffelser
https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/klima-og-miljo
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/miljokrav-og-miljodokumentasjon-veileder
https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/klima-og-miljo
https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/transport
https://www.anskaffelser.no/verktoy/analyseverktoy/effektkalkulator-personbiler
http://anskaffelser.no/sosialtansvar
https://www.anskaffelser.no/verktoy/analyseverktoy/risikostyringsverktoy-etiske-krav


•

Vi trenger dine innspill:
postmottak@digdir.no

Regionale innspillmøter: 
Trondheim, Bergen, Hamar, Bodø, 
Arendal og Stavanger

Handlingsplan for økt andel 

grønne og innovative 

offentlige anskaffelser i 2020

mailto:postmottak@digdir.no



