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Høring -Forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser 
 
Det vises til høringsbrev om ovennevnte med frist for svar 10.2.2017. Nedenfor følger høring fra 
Byggenæringens Landsforening, BNL. BNL er en arbeidsgiverorganisasjon med 15 bransjer innen 
bygg- og håndverksbedrifter, entreprenører, byggevareindustri og profesjonelle 
eiendomsbedrifter. BNL er nest største landsforening i NHO og har i overkant av 4100 
medlemsbedrifter med mer enn 74 000 ansatte.  
 
BNL har en miljø- og energipolitikk som støtter opp om å bruke offentlige innkjøp for å øke grønn 
konkurransekraft og for å få til et grønt skifte. Vi støtter intensjonen i Stortingets 
anmodningsvedtak og at anskaffelsesforskriften får en egen miljøbestemmelse som følger opp 
lovens miljøbestemmelse. Videre ønsker byggenæringen å bidra til utviklingen av gode miljøkrav.  
 
I forbindelse med denne høringen viser BNL også til NHOs høringsuttalelse. BNL mener i likhet 
med NHO at følgende endring bør gjøres i forslaget:  
 

 Der miljø brukes som tildelingskriterium, skal miljø som utgangspunkt vektes med 

minimum 30 prosent. Dersom oppdragsgiver vekter tildelingskriteriet med mindre enn 30 

prosent, skal det gis en begrunnelse for dette i anskaffelsesdokumentene. 

 Den lavere vektingen og begrunnelsen må være en innkjøpsfaglig vurdering som ikke kan 

overprøves. 

 Det må utarbeides en omforent metode for å evaluere miljøkriterier. BNL mener det også 

er viktig at kriteriene kan følges opp og dokumenteres i ettertid. 

 Bruk av miljøkriterier og evaluering av slike forutsetter kompetanse. Det foreslås derfor at 

regjeringen bidrar med midler til å realisere et slikt kompetanseløft. 

 
Regjeringens forslag med ovenstående endring mener vi ivaretar fleksibilitet for oppdragsgiver, 
gitt anskaffelsers ulike karakter og svært ulik grad av potensiale for å minimere miljøbelastning, 
eksempelvis bestilling av bygge- og anleggsarbeid versus advokattjenester.  
   
For å skape effektiv konkurranse på like vilkår er det avgjørende at rammene for evalueringen og 
kravene til dokumentasjon sikrer mulighet for sammenligning av miljøytelsene på en faglig, ikke-
diskriminerende og verifiserbar måte.  
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Ut i fra dette vil vi understreke nytten av å benytte relevante standarder for miljøevaluering der 
de finnes. Der de ikke finnes må myndighetene bidra med ressurser til å utvikle slike.  
BNL mener at myndighetene aktivt må støtte standardisering og utvikling av nasjonale 
veiledninger, verktøy og informasjon i dialog og samarbeid med næringslivet; herunder 
byggenæringen. Slik sikres det at det benyttes krav og kriterier som gir reelle miljøbesparelser og 
sikrer konkurranselikhet.  
 
Det er også et behov for å kontinuerlig videreutvikle miljøkrav i form av kontraktskrav. BNL og 
våre bransjer bidrar gjerne til dette i samarbeid med myndighetene og de enkelte bestillere.  
 
På bakgrunn av ovenstående støtter vi at forskriften anbefaler 30 % vekt for å få miljø høyere på 
dagsorden, gjerne som et "skal-krav" hvor fravikelse krever begrunnelse i anskaffelsesprotokollen.   
 
 
Vennlig hilsen 
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