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Innspill til handlingsplanen for grønne og innovative anskaffelser
PEFC Norge er svært positiv til arbeidet med å profesjonalisere offentlig anskaffelser og
handlingsplanen for grønne og innovative anskaffelser. Offentlig sektor spiller med sin innkjøpskraft
utvilsomt en nøkkelrolle om å fremme FN’s bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.
PEFC Norge sin erfaring etter å ha vært i kontakt med 50-talls kommuner er at stort sett alle er
positive til bærekraftige løsninger, men at manglende kompetanse og verktøy/rutiner ofte er
barrierer for å utløse innkjøpskraften. PEFC Norge mener generelt at handlingsplanen bør redusere
slike barrierer, men også gjøre det mest mulig enkelt å etterspørre grønne og innovative anskaffelser.
Vi håper også at handlingsplanen fokuserer på de viktigste områdene og tiltakene, ut fra potensielle
effekter.
Noen konkrete innspill:
•

Bygg og anlegg i sammenheng med lav- og nullutslippsløsninger: Bygg og anlegg er en meget
stor næring og står for betydelig del av klimagassutslippene. Etter å ha gjort mye på
energieffektivisering bør nå fokus flyttes over på valg av materialer. Det bør stilles krav om
klimagassberegninger, helst etter NS 3720. Det er svært viktig at beregningene favner hele
livsløpet inkl. avfall-/gjenvinningsfasen.

•

Sirkulær økonomi: Sirkulærøkonomi handler om å bruke fornybare ressurser innenfor
naturens bæreevne (i stedet for fossile og ikke-fornybare ressurser) og utnytte ressursene
best mulig gjennom gjenbruk, gjenvinning osv. Et tiltak i denne sammenhengen er å sette
krav/kriterier til sporbarhet og bærekraft. Anerkjente miljø-/bærekraftsmerker representerer
en enkel og god måte å tilnærme seg dette på.

•

Kompetanse og verktøy/rutiner: Lokalt eierskap og tilpasning om løsninger er bra og viktig,
og bør fortsatt være overordnet prinsipp. Imidlertid bør handlingsplanen adressere tiltak for
å økt samarbeid og koordinering. Kriterieveivisere samt kurs og opplæring er opplagt noe
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som bør videreføres. Kanskje bør handlingsplanen også vurdere bedre nærhet til en (digital)
veiledningstjeneste, og kanskje bør dette også omfatte privat rådgivingstjenester (f.eks.
bruker en god del kommuner rådgivende ingeniører til å utarbeide anbudsdokumenter).

PEFC Norge ønsker lykke til i viktig arbeid.

Med vennlig hilsen
Thomas Husum (sign.)
Daglig leder PEFC Norge

2

