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Innspillmøte i Oslo  2. desember
Regionalt innspillmøte Trondheim 25. februarRegionalt innspillmøte Trondheim 25. februar



Innspill vi fikk i Oslo 2. desember
Generelt

• Kopiere suksessen fra grønn skipsfart 
i andre sektorer

• Alle store virksomheter må ha minst et 
grønt og innovativt utviklingsløp

• Handlingsplanen bør peke på 
målsetninger, konkretisere tiltak og 
måle fremgang

• Mer samarbeid mellom 
virkemiddelaktørene

Sirkulært

• Etablere et "sirkulært først" prinsipp

• Nye Digdir verktøy må inkludere 
ressurseffektivitet og livsløpsvurderinger

• Bidra til å etablere markedsplasser for 
ombruk/gjenbruk

• Etterspørre gjenvunnet råvare

Transport

• Stille krav til transport i bygg og 
anleggsanskaffelser

• Grip mulighetsrommet på hurtigbåter

Bygg og anlegg

• Rive mindre og bygge mindre nytt, inkl. 
fokus på tiltak som forlenger levetiden

• Bruke de byggene vi har mer effektivt

• Nybygg må være fleksible

• Bli bedre på ombruk av byggematerialer i 
bygg som rives

• Digitalisering av produktegenskaper



Regionalt innspillmøte Trondheim 25. februar
Regionalt innspillmøte Trondheim 25. februar



Innspill vi fikk i Trondheim 2. desember





Grønne og innovative anskaffelser

Påvirke 

globale 

leverandør-

kjeder

Fremme grønt 

skifte

Redusere 

skadelig 

miljøpåvirkning





§ 1.Formål

Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til 

at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Kilde; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73?q=lov%20om%20offentlige%20anskaffelser

§ 5.Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere 

skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar 

hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved 

offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Departementet kan gi forskrift om det nærmere innholdet av bestemmelsen.

Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer 

hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen.

Departementet kan i forskrift pålegge statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer å stille krav om begrensninger i antallet 

ledd i leverandørkjeden ved utførelsen av offentlige kontrakter i bransjer med særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet.

Oppdragsgiveren skal stille krav til universell utforming i offentlige kontrakter i samsvar med regler som fastsettes i forskrift.

0 Endret ved lov 13 jan 2017 nr. 2 (ikr. 14 feb 2017).

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73?q=lov%20om%20offentlige%20anskaffelser
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Kilde; https://www.ks.no/globalassets/kpt-2020/GrunnlagsdokumentPr240220.pdf

https://www.ks.no/globalassets/kpt-2020/GrunnlagsdokumentPr240220.pdf
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Offentlige anskaffelser
• Offentlige anskaffelser kan bidra til store 

utslippsreduksjoner

• Gjennom sine innkjøp kan stat, kommuner og 

fylkeskommuner bidra til å skape et marked 

og dermed berede grunnen for videre 

spredning av ny teknologi

• Tydelige forventninger og verktøy for å sikre 

etterlevelse og implementering av 

miljøkravene i anskaffelsesregelverket er viktig
Elektrisk gravemaskin. Foto: Miljødirektoratet



Eget kapittel om kommunenes rolle

• Kommuner og fylkeskommuner viktige for mange 

klimatiltak

• Har mange relevante roller, spesielt 

samfunnsutviklere, innkjøpere og arealplanleggere

• Kan både hindre og fremme tiltak

• Kan spesielt bidra til kutt i vei- og sjøtransport, 

anleggsmaskiner, avfallshåndtering med CCS – og 

mange andre tiltak

• Mange kommuner er ambisiøse – men møter 

barrierer: Mangel på rutiner og praksis, 

merkostnader, arbeidstid og kompetanse
Kistefossdammen barnehage i Asker. Foto: Tove Lautulen, Future Built



Fem grep som kan styrke kommunen som 
klimaaktør

1. Gi kommunene en tydelig rolle i 

klimapolitikken

2. Økt og enkelt tilgjengelig økonomisk støtte til 

kommuner 

3. Tydeliggjøre og utvide det juridiske 

handlingsrommet, spesielt plan- og 

bygningsloven 

4. Satse på klimakrav i offentlige anskaffelser 

5. Vurdere klarere krav til rapportering og 

integrering av klimahensyn
Illustrasjon: Daniel Nordland





BYGG OG ANLEGG



TRANSPORT



Kollektivtjenester Hamarregionen 2020 
• Vy Buss AS fra 1.7.2020 i 10 år for 1,6 milliarder kroner. 

• 20 elektriske bybusser med lading på depot.

• 20 nye busser for lengre strekninger (Euro VI).

• 5 nye minibusser minimum 16 seteplasser (Euro VI).

• 70 lokal-/skolebusser (2 stk Euro VI og 68 stk Euro V).

• 100 % HVO/Biodiesel

• Miljømerket vaskehall (Svanemerket).

• Tildelingskriterier:

• Pris 50 % - Miljø 30 % - Kvalitet 20 %

Miljø 30 %:

05 % Kjøretøy

15 % Utslipp CO2 (vognkm)

10 % Miljømerket vask etc.



Kollektivtjenester Hamarregionen 2020 
• Oppstart i 2016 med flere prosjekter bl.a.; rutestruktur i Hamarregionen, nullutslippsbusser mm.

• Dialog med markedet
• 19. september 2017 (Tiltaksplan 2018-2021, Prosjekter fra 2016)
• 02. mai 2018 (Kontraktstrategi) med en-til-en-dialog

• Strategiske valg
• Lang kontrakt, 10 år. 
• Nullutslippsbusser i byer fra 2025, jf. NTP. 
• Operatøren tar mer ansvar (eks. elektroniske systemer, ladeanlegg). 
• Fremtidsrettede endringsklausuler («open cost»). 
• Konkurranse med forhandlinger.

• Videre
• Funksjonskrav (ikke krav som viser løsningen). 
• Den som best kan styre risikoen må ta den.
• Utarbeide KGL høsten-18
• Kunngjøring 19.11.2018, 1.tilbudsfrist 8.mars, 3.tilbud 28.mai, tildeling 6.juni 2019 og oppstart 1.juli 2020.





NÆRINGSUTVIKLING INNLANDET, Partnerskap



LUNCH 



Gruppeoppgaver



APPENDIX



Problemstillinger å diskutere i gruppene
1) Hvordan overføre og kopiere el-ferge eksemplet i andre kategorier/sektorer (f.eks. 
hurtigbåter, eller utslippsfri anleggsplass)?

2) Sikre elektrifisering av transportsektoren: bidra til at 100% av personbiler,  100% av 
nye bybusser og 70% av ikke-veigående maskiner er elektriske i 2025 og 50% av 
lastebiler er el eller hydrogen i 2030.

3) Oppnå 70% utslippsfri bygge- og anleggsplasser i 2025 i Innlandet

4) Økt etterspørselen etter lav- og nullutslippsløsninger (spesielt aktuelt innen bygg 
og anlegg og/eller transport)

5) Sikre grønn konkurransekraft/næringsutvikling i bygg og anleggssektoren i 
Innlandet

6) Sikre  at vi river mindre og bygger mindre nytt (bl.a. ved rehabilitering, påbygg og 
bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse) I Innlandet

7) Sikre at  anskaffelser innen bygg- og anlegg  inkluderer livsløpsanalyser eller 
livsløpsregnskap.

8) Sikre ombruk av byggematerialer fra bygg som rives i Innlandet

9) Sikre at bygg har enhetlig og god miljødokumentasjon ( som bl.a. sikrer fravær av 
stoffer på REACH kandidatlista)

10) Sikre grønne leiekontrakter i Innlandet

11)  Sikre at  vi gjennom offentlige anskaffelser bidrar til økt ombruk og forlenget 
levetid for møbler og elektronikk? 

12) Etablere et «sirkulært først» -prinsipp

13) Sikre halvering av matsvinn innen 2030 (minst 15% reduksjon i 2020 og 30% 
reduksjon innen 2025).

14 )Sikre mer miljøvennlige kunstgressbaner og forsvarlig avhending

15) Sikre at leverandørkjeder er åpne og sporbare, ifht. kjemikalier, avskoging og 
konfliktmineraler 

16 )Sikre at sirkulære forretningsmodeller innføres og kan overleve

17) Hvordan sikre ledelsesforankring for grønne og innovative anskaffelser. 

18) Hva skal til for å stille mer spesifikke og målbare krav tilpasset bransje, inkludert 
krav som er tilpasset nasjonale klima- og miljømål.

19) Hvordan sikre at beste praksis blir generell praksis  - sikre spredning av  nye 
grønne løsninger

20) Sikre at de store innkjøperne hele tiden har minst ett utviklingsløp/innovativ 
anskaffelse gående – og sørge for at mindre innkjøpere tar i bruk produkter og 
løsninger

21) Slippe til oppstartbedrifter i større andel av offentlige anskaffelser.

22) Annet



Mål og tiltak innenfor transport 
Mål: Halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030

Eksempel på tiltak: Ingen nybilanskaffelser av fossilbiler i offentlige virksomheter etter 2020, og alle offentlige virksomheter stiller krav om 
elbiler/nullutslippsbiler i sine nybilanskaffelser innen 2025.

Eksempel på tiltak: Alle offentlige virksomheter reduserer antall fysiske reiser ved bruk av digitalisering, og øker andelen grønne reiser med 
x% innen 2025 og x% innen 2030.

NTP mål: utslippsfri varetransport i bysentra i 2030

Eksempel på tiltak: I alle offentlige anskaffelser i bysentra stilles krav om utslippsfri varetransport i minst 50% av anbudene innen 2025 og 
100% av sine anbudene innen 2030.

NTP mål: kollektivtransport fossilfri innen 2025

Eksempel på tiltak: Alle fylkeskommuner stiller krav om minimum fossilfri og hvis mulig utslippsfri busstjenester fom 2021.

Mål: Halvere klimagassutslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030

Eksempel på tiltak: Alle offentlige virksomheter vurderer muligheten for å stille krav om lav- og nullutslippsløsninger i offentlige ferge- og 
hurtigbåtanbud, der det ligger til rette for dette. (jf. handlingsplan for grønn skipsfart)

Eksempel på tiltak: Alle offentlige virksomheter som anskaffer hurtigbåter skal ha gått i gang med minst en anskaffelse av utslippsfri hurtigbåt 
innen utgangen av 2023.



Mål og tiltak innenfor bygg
Mål: I samarbeid med bransjen, legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025. Det 
offentlige har et spesielt ansvar for at byggeplasser i offentlig regi går foran/Klimakurtiltak: 70% av nye ikke-veigående
maskiner er elektriske innen 2030.

Eksempel på tiltak: Alle kommuner må innen 2021 utarbeide mål og plan for utslippsfri byggeplass, inkludert vurdere 
fossilfri byggeplass der det gir tydelig miljøgevinst.

Mål: Norge skal være et foregangsland innen sirkulær økonomi

Eksempel på tiltak: Alle offentlige virksomheter skal kunne dokumentere at de river x% mindre og bygger x% mindre 
nytt i 2023 og 2025, bl.a. ved å utnytte eksisterende bygningsmasse bedre, samt vurdere muligheten for rehabilitering 
og påbygg.

Eksempel på tiltak: Alle kommuner etterspør produkter og materialer som har fravær av stoffer på REACH kandidatlista 
f.o.m. 2021.

Eksempel på tiltak: Alle offentlige virksomheter skal i forbindelse med bygg- og anleggsanskaffelser vurdere muligheten 
for å stille krav til bruk av lavutslippsmaterialer, energitiltak, ombruk og/eller materialgjenvinning av byggevarer så vel 
som avfallsfri byggeplass. 

Mål: Alle nye bygg skal ha oversikt over miljøpåvirkningen fra bygget, slik at ressursuttak og miljøpåvirkning er 
registrerbar

Eksempel på tiltak: alle bygg skal ha LCA-analyser, og eller LCA-regnskap






