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Innspill til handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser
Solenergiklyngen takker for muligheten til å gi innspill til arbeidet med å utarbeide en handlingsplan
for økt andel grønne og innovative anskaffelser. Det offentlige er store innkjøpere og de krav som
settes er et svært godt virkemiddel for å påvirke samfunnsutviklingen.
Offentlige innkjøp er viktig for å skape et hjemmemarked for de miljø- og klimavennlige tjenester og
produkter som utvikles i Norge. Det er avgjørende at miljø og klima vektlegges i innkjøpspolitikken
slik at de bedrifter som er i front innen bærekraft kan styrke seg i det globale kappløpet.
Vi ønsker å gi følgende innspill til handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser:
Styrk den grønne satsingen i samsvar med Green deal
Utvikle innkjøpsregler med henblikk til Green Deal, Europas satsing på grønne løsninger for
fremtiden. Dette vil også sikre at bedrifter kan få større konkurransekraft i Europa da det blir
likelydende krav.
Bruk deklarasjoner/EPD-er der hvor det er hensiktsmessig
Ved bruk av EPD vil det sikres et godt sammenligningsgrunnlag mellom tilbudene og det blir
standardisert i større grad hva som skal innhentes av informasjon
Fokus på funksjon og ikke teknologi
Dette vil sikre at den teknologi eller den kombinasjon av teknologier som er best egnet til å dekke
byggets behov vinner frem. Dette være seg enten det er energioptimalisering, varme, strøm,
bygningsmateriale eller en kombinasjon av disse.
Gjennomfør i tillegg kravet i byggteknisk forskrift om energifleksible oppvarmingsløsninger med at
alle bygg over 1000 kvm skal ha energifleksible oppvarmingsløsninger.
Sett høye miljøkrav til nybygg og renoveringer – etterspør klima- og miljøløsninger
Ved å sette høye miljøkrav frontes bærekraftige løsninger. Både teknologi og leverandører blir
utfordret til å levere de beste løsninger og det offentlige får bygg som er rigget for fremtidens krav.
Se områder og transport under ett
For fremtidens energisystem er det viktig at energien kan flyte fritt mellom bygg, både med hensyn
til varme og strøm. Egenproduksjon av energi, lokal lagring og nett må samvirke for å få til gode
løsninger. I tillegg er det for mange kommunale virksomheter et betydelig transportbehov som er
viktig å ta med i vurderingen av energibehov.
Styrk Klimasats
Dette er viktig fordi Klimasats trengs for å omstille kommuner i det brede. Det er for tidlig å
nedjustere denne støtten da et fåtall kommuner har et nivå hvor de er selvgående på denne type
løsninger
Vi mener det bør vurderes å gjøre Klimasats til kommunenes hovedstøtte-system, eller eneste
støttesystem, siden Klimasats er tilpasset kommuners og fylkeskommuners situasjon. Klimasats gir i

dag støtte til merkostnader for innkjøp av klimaløsninger som ikke dekkes av Enova. I tillegg åpnes
det for innovative prosjekter innen ulike kategorier som Miljødirektoratet ikke vet at trengs på
forhånd. Dette er en helt annen innretning som åpner for innovasjon i kommunesektoren (som
overnevnte prosjekt for øvrig er et resultat av), sammenliknet med Enova. Klimasats må da styrkes
med betraktelig mer midler, og særlig støtte til merkostnader for innkjøp av klimaløsninger må ha
løpende eller flere søknadsfrister enn i dag. I tillegg mener vi at man må undersøke om virkemidler
for å redusere økonomisk risiko for både bestiller og leverandør i innovative grønne anskaffelser er
bra nok og/eller tilstrekkelig nok kjent.
Kompetanseløft hos innkjøpere
Vi stiller oss bak Norsk Industris og Klima Østfolds innspill for å styrke kompetansen om grønne og
innovative anskaffelser hos offentlige innkjøpere.
Justeringer i regelverket for offentlige anskaffelser
Iht. forskrift om offentlige anskaffelser (§ 7-9) skal "oppdragsgiveren legge vekt på å minimere
miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Oppdragsgiver kan stille
miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til
leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30
prosent". Vi stiller oss her på linje med Norsk Industri om at forskriftsregelen bør skerpes inn slik at
det alltid skal vektlegges med minst 30 prosent

Det er avgjørende for det grønne skiftet at det offentlige er ambisiøse i sin gjennomføring av
grønne og innovative anskaffelser. Vi ser frem til handlingsplanen for å øke andelen grønne og
innovative anskaffelser.
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