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Miljøbelastning av IKT og miljøkriterier

1)Energieffektivitet

2)Begrense andel skadelige 

komponenter og utslipp

3)Robusthet

4)Forlenge levetid

5)Avhending og resirkulering

6)Transport og emballasje



Relevante lover og regler 

• LOA § 5 : Redusere skadelig miljøpåvirkning og 

fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. 

• FOA §7-9: Oppdragsgivere 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. 

• LOA§ 4: Anskaffelser skal sikre konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet, 

forholdsmessighet.



Miljøhensyn i anskaffelser kan ta flere former

Kvalifikasjonskrav Kravspesifikasjon Tildelingskriterium Kontraktkrav

Minimumskrav som 

stilles til leverandøren 

som ønsker å delta. 

Miljøegenskaper ved 

ytelsen som skal

oppfylles. 

Konkurransekriteriene 

som tilbudene 

rangeres etter.

Krav som skal 

oppfylles av 

leverandør gjennom 

kontraktsperioden. 

Eks. Miljøledelsestiltak

(for eks. 

miljøledelsessystem).

Eks. Produktene skal 

oppfylle energikrav til 

Energy Star for 

datamaskiner v. 6.1.

eller senere versjoner. 

Energikrav utover 

Energy star v. 6.1 vil 

gis poeng. 

Eks. Alle PCer som 

byttes ut og leveres 

skal oppfylle siste 

tilgjengelige energikrav 

fra Energy Star.



1) Energieffektivitet
Hva Kravspesifikasjon Tildelingskrite

rium

Kontraktkrav Dokumentasj

on 

PC Produktene skal min. 

oppfylle energikrav til Energy 

Star for PC v. 6.1.

Energikrav utover 

Energy star v. 6.1 

vil gis poeng. 

Alle PCer som 

leveres skal 

oppfylle siste 

tilgjengelige 

energikrav fra 

Energy Star.

For eks: Godkjent 

3. parts 

sertifisering som 

EU-ecolabel eller 

TCO. Andre ting?

Skjerm

er

Monitorer skal min. oppfylle 

energikrav til Energy Star for

skjermer v. 6.0.

Skjermer bør 

oppfylle 

energikrav til 

Energy Star for 

skjermer v. 7.0.  

Hvis ikke, gis det 

trekk i poeng. 

Alle skjermer som 

leveres ut skal 

oppfylle siste 

tilgjengelige 

energikrav fra 

Energy Star. 

For eks: Godkjent 

3. parts 

sertifisering som 

EU-ecolabel eller 

TCO. Andre ting?



2) Begrense skadelige komponenter og utslipp

Hva Kravspesifikasjon Tildelingskriterium Dokumentasjon

Mobil, PC, 

Skjerm, 

nettbrett

Kabler bør ikke inneholde 

PVC. Alle produkter med 

PVC i kabler, gis trekk. 

Produktark?

PC PCer bør ikke inneholde 

beryllium. 

Produktark

Mobil Mobiltelefoner skal ikke 

inneholde beryllium. 

Produktark



3) Robusthet og 4) forlenge levetid

Kravspesifikasjon Tildelingskriterium Dokumenta

sjon

PC Bærbare PCer skal ha bestått MIL-

STD-810G for følgende 

egenskaper: drop, functional shock, 

vibration, dust test og low

temterature

Det gis poeng forat tilbudte bærbare 

PCer møter flere av testene enn 

kravspesifikasjonen.

Egen-

erklæring?

PC

Skjer

m

Mobil

Nett-

brett

Leverandør skal garantere for 

tilgjengelige reservedeler for 

minnekort, batteri og lader i minst 

tre år etter kjøpsdato. Delene skal  

kunne repareres/ erstattes med lett 

tilgjengelige verktøy (skrutrekker, 

osv):

Leverandøren skal oppgi pris for å 

bytte ut minnekort og  batteri i PC 

og batteri i mobil utført av 

leverandørens kvalifiserte person. 

Det mest kostnadseffektive tilbudet 

får mest poeng. 

Egen-

erklæring / 

prisskjema



5) Avhending og resirkulering

Kontraktskrav Dokumentasjon

Leverandøren skal kunne ta i mot

elektronisk avfall og sikre at det blir 

behandlet forsvarlig. Avfall som kan 

inneholde sensitive data skal

oppbevares i stasjonær avlåst beholder 

eller ved tilsvarende sikker lagring.

Beskrivelse av løsning og navn på avtale 

med resirkuleringsanlegg? 



6) Transport og emballasje

Kravspesifikasjon Tildelingskriteriu

m

Kontraktkrav Dokumentasjon

Leverandøren må 

være medlem av 

Grønt Punkt Norge

Kopi av medlems-

skapsbevis. 

Krav til euronorm / 

karbonnøytral / 

utslippsfri 

transport? 

Leveringstid? Ant. 

Utkjøringer?

?



Hva mener dere er de viktigste 

miljøhensynene å ta? 




