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§ 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


Kilde; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974?q=anskaffelsesforskriften

§ 7-9.Minimering av miljøbelastning

Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine 

anskaffelser og 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.

0 Tilføyd ved forskrift 20 april 2017 nr. 484 (i kraft 1 mai 2017).

§ 8-5.Kravspesifikasjoner

(1) Kravspesifikasjonene skal angi kravene som stilles til egenskapene til varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som oppdragsgiveren skal anskaffe.

(2) Kravene skal ha tilknytning til leveransen og stå i forhold til anskaffelsens formål og verdi. De kan vise til alle sider av og trinn i livssyklusen til varene, tjenestene 

eller bygge- og anleggsarbeidene som kontrakten gjelder.

(3) Kravene kan ikke vise til bestemte fabrikater, prosesser, varemerker, patenter eller typer, eller en bestemt opprinnelse eller produksjon som fører til at visse 

leverandører eller produkter favoriseres eller utelukkes. En slik henvisning er likevel tillatt dersom

a) det er nødvendig ut fra anskaffelsens formål, eller

b) det ikke er mulig for oppdragsgiveren å beskrive anskaffelsen tilstrekkelig presist og forståelig på en annen måte. Henvisningen skal følges av 

uttrykket «eller tilsvarende».

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974?q=anskaffelsesforskriften
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Kilde; https://www.menon.no/wp-content/uploads/2018-22-Fylkeskommunenes-klimagassutslipp-fra-lokale-ruter.pdf

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2018-22-Fylkeskommunenes-klimagassutslipp-fra-lokale-ruter.pdf
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https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/drivstoffmatrise-tunge-kjoretoy
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Kilde; https://samferdsel.toi.no/hjem/onsketenkningen-i-klimapolitikken-article33819-98.html

https://samferdsel.toi.no/hjem/onsketenkningen-i-klimapolitikken-article33819-98.html






Kilde; https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/anskaffelsesprosedyrer

https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/anskaffelsesprosedyrer
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UTFORDRINGER; 

Teknologi som stadig endres, risiko, hvem betaler, …

LØSNING; 
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Tydelig på strategi – «stø kurs»
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Støtteordninger 

…



Hordaland gikk i 2017 offensivt ut og krevde klimavennlige løsninger i alle fylkets fergesamband. Fylket har 
17 fergesamband og over 700 daglige fergeavganger. Gjennomsnittsalderen på dagens fergeflåte er 28 år. 
De 20 fergene slipper ut like mye CO2 som alle 800 bussene i Hordaland samlet. De fleste av dagens 
kontrakter går fram til 2020. I 2018 kom de første av neste generasjon ferger til fylket. Fylkeskommunen har 
fått støtte fra Enova til å etablere landanlegg for lav- og nullutslippsferger. 

• Rutepakke 1 med de sju største fergesambandene er tildelt Fjord1 som har forpliktet seg til å redusere 
energibruken med 60 prosent og CO2-utslippene reduseres med 87 prosent sammenlignet med dagens 
ferger.

• Rutepakke 2 med fire fergesamband er tildelt Fjord1 som har forpliktet seg til å redusere energibruken 
med 65 prosent og CO2-utslippene reduseres med 90 prosent sammenlignet med dagens ferger. 

• Rutepakke 3 med tre fergesamband er tildelt Norled som har forpliktet seg til å redusere energibruken 
med 58 prosent og CO2-utslippene reduseres med 86 prosent sammenlignet med dagens ferger. 

• Rutepakke 4 med et fergesamband er tildelt Wergeland AS som har forpliktet seg til å redusere 
energibruken med 67 prosent og CO2-utslippene reduseres med 88 prosent sammenlignet med dagens 
ferger.

• Rutepakke 5 med tre fergesamband er tildelt Boreal Sjø AS som har forpliktet seg til å redusere 
energibruken med 74 prosent og C2-utslippene reduseres med 92 prosent sammenlignet med 
dagens ferger. 



Kilde; https://www.transportenvironment.org/press/new-electric-bus-orders-will-nearly-double-numbers-zero-emission-models-uk%E2%80%99s-roads

Kllde; https://samferdsel.toi.no/hjem/elbusser-i-drammen-igjen-etter-mange-ars-fravar-article34129-98.html

https://www.transportenvironment.org/press/new-electric-bus-orders-will-nearly-double-numbers-zero-emission-models-uk%E2%80%99s-roads
https://samferdsel.toi.no/hjem/elbusser-i-drammen-igjen-etter-mange-ars-fravar-article34129-98.html
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