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Offentlige anskaffelser

21,6 mrd
brutto investeringsutgifter i kommunale 

eiendomsforvaltning
(2014. Tall fra SSB)

30 %
av leverandører opplever pris som det eneste 

tildelingskriteriet i offentlige BAE-anskaffelser 
(2017. BNLs medlemmer. Tall fra BNL)

67 %
av bygganskaffelser på Doffin har ingen 

miljøkrav over regelverkets minimum
(2016.Tall fra nullpunktsanalyse Difi)

23,1 mrd
netto driftsutgifter til kommunal 

eiendomsforvaltning
(2014. Tall fra SSB)



Utslipp fra offentlige anskaffelser

Kun statlig virksomhet



Det grønne skiftet

LOA 2017 § 5: 

➢«Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og 

offentlighetsrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis 

slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme 

klimavennlige løsninger der det er relevant.»

Overordnede mål:

➢Redusert miljøbelastning fra offentlige anskaffelser

➢Offentlige anskaffelser skal stimulere til grønn vekst gjennom å 

fremme klimavennlige løsninger





Ulike krav i anskaffelsesdokumentene

Type krav/kriterier Forklaring Eksempler

Kvalifikasjonskrav:

(krav til firma)

Krav til leverandører som ønsker å delta i 

konkurransen. Firma som ikke oppfyller 

kvalifikasjonskravene avvises fra 

konkurransen.

Firmaet skal ha tidligere erfaring fra 

liknende oppdrag.

Kravspesifikasjonen:

(krav til leveransen)

Krav til leveransen og utførelsen av 

oppdraget.

Det ferdige anlegget skal maksimum 

forbruke x antall GWh per prosessert 

enhet.

Tildelingskriterier: Angir hvilke elementer som skal 

vektlegges ved tildeling av kontrakt

Det vil bli vurdert i hvilken grad 

totalentreprenørs byggeplassleder 

har erfaring med utførelse av xxx.

Kontraktsvilkår: Særlige vilkår for gjennomføring av en 

kontrakt

Entreprenøren skal innen byggestart 

ha gjennomført kurs innen tema xxx



https://kriterieveiviseren.difi.no



https://kriterieveiviseren.difi.no/

https://kriterieveiviseren.difi.no/






Velg krav og 
kriterier



Innholdet i 
kriteriene



Utslippsfri byggeplass

Lia Barnehage, Oslo 



Utslippsfri 
byggeplass

kravspesifikasjon

• Styrt og planlagt tørkeprosess. Væskebårent 

distribusjonssystem for varme der det er aktuelt. 

Løsninger som tilfører fukt til bygget skal begrenses.

• Fossilfrie alternativer skal brukes til oppvarming/tørk i 

byggeperioden. (F.eks. jordvarme, fjernvarme, pellets). 

Ev. biobrensel bør være avansert biobrensel.

• Alle dieseldrevne maskiner bør bruke avansert 

biodrivstoff.

Ambisjonsnivå 1: basis

• Oversikt over maskiner som skal gå på utslippsfri 
teknologi.

• All transport til og fra byggeplass (byggematerialer, 
masser og avfall) som kan være utslippsfri skal være 
utslippsfri.

• Alle dieseldrevne transportkjøretøy bør bruke avansert 
biodrivstoff.

Ambisjonsnivå 2: avansert



Miljøhensyn 
på  
byggeplass

tildelingskriterium

Leverandørens målsetting og redegjørelse for å ivareta miljø på 

byggeplass vil bli evaluert ut fra:

• Hvordan miljøhensyn vil bli ivaretatt ved tidspress i 

byggeprosjektet. 

• Utslipp av klimagasser fra byggeplass, og reduksjoner av 

dette (estimert bruk av fossilt brensel til anleggsmaskiner på 

byggeplass og varme/tørk: XX liter)

• Byggavfall – hvordan vil ombruk og materialgjenvinning bli 

håndtert. (Total mengde byggavfall som oppstår i prosjektet 

skal ikke overstige XX kg/m2 BRA og sorteringsgrad: XX % 

sortert)

Ambisjonsnivå 1: basis

• Leverandørens målsetting og redegjørelse for ivaretakelse av 

miljø på byggeplass vil bli evaluert på grunnlag av helse og 

miljøfarlige kjemikalier

Ambisjonsnivå 2: avansert





Livssykluskostnader/ LCC



LOA §5 – miljø, menneskerettigheter og 
andre samfunnshensyn

• Offentlige virksomheter 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.



LCC brukes i for liten grad

59 %
har aldri brukt LCC som krav eller 

kriterier i en konkurranse
(Offentlige byggherrer 2018. Tall fra DIFI)

63%
sier mangel på kompetanse i 

organisasjonen som barrierer for bruk 

av LCC i byggeprosjekter
(Offentlige byggherrer 2018. Tall fra DIFI)

43 %
Oppgir mangel på rutiner for å hente 

LCC-tall som årsak til at LCC ikke 

brukes i byggeprosjekter
(Offentlige byggherrer 2018. Tall fra DIFI)

45,5 % 
oppgir mangel på interesse og 

bevissthet på politisk nivå som 

barrierer for bruk av LCC i 

byggeprosjekter



LCC sett opp mot virksomhetskostnader



LCC sett opp mot virksomhetskostnader
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Hva er LCC?



LCC for bygg - Difis veiledning

1. Veiledning om bruk av LCC i alle   

byggefaser

2. Gode rutiner for LCC i bygg

3. Verktøy for alternativsvurderinger



1. 

Veiledning om bruk av 

LCC i alle byggefaser



BAE nettsider steg for steg

https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/byggeprosessen-steg-steg
https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/byggeprosessen-steg-steg/tidligfase/identifisering-av-behov-i-et-byggeprosjekt


https://www.anskaffelser.no/temaer-bae/livssykluskostnader/lcc-basiskurs

Skisseprosjekt

• Plassering på tomt

• Optimering av bygningsform

• Arealeffektivitet

https://vimeo.com/79297639


LCC/ 
kravspesifikasjon

• Økonomiske levetider legges til grunn for 

LCC-beregninger.

• Basisår og kalkulasjonsrente for kalkylen skal 

oppgis 

• Årskostnader skal oppgis per kvadratmeter 

BRA og per bruker.

• Avkastningskrav 4%

• Beregningsperiode 60 år

• Restverdi etter 60 år settes til 0

• Forvaltningskostnader skal ikke medregnes 

• Energipris 1 kr/kWh 

Forutsetninger for beregningene 



LCC/
kravspesifikasjon

Leverandør skal gjøre 2 alternativsvurderinger basert på 

livsløpskostnader for:

Klimaskjerm (tak og fasadeløsning)

Drift og renholdskonsept

Energikonsept

Bygningsform

Det skal dokumenteres hvordan analysen har påvirket 

beslutningene som er tatt i prosjekt.

Ambisjonsnivå 1: basis

I tillegg skal det gjøres en LCC-analyse iht. NS 3454:2013

som dokumenterer forventede årskostnader for hele 

bygningen ved avslutning av detaljprosjektet og før 

overlevert bygg. 

Ambisjonsnivå 2: avansert

https://www.standard.no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=385100


2. 

Gode rutiner for LCC i 

bygg

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/gode-rutiner-lcc-i-bygg


Gode rutiner for LCC i bygg

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/premissdokument-lcc-i-bygg


3. Verktøy  for LCC i 
bygg

Mulige 
alternativsvurderinger

file://leikfil3/Felles/Avdelinger/ANS/Bygg anlegg eiendom BAE/10 - Prosjekter BAE/10-21 Miljø/LCC/Veiledning/GAmle/Ny versjon midt desember/Verktøy Beregningstabeller/101218 LCC alternativsvurdering - Difi_Rev.00_Materialvalg renhold.xlsx


Difis beregningstabeller 



Har du et byggprosjekt med miljøambisjon? 

Vi tilbyr:

• Innspill til 

konkurransegrunnlag

• Bistand til estimering av 

klima- og miljøeffekter 

Vi ser etter deg som: 

• Ønsker å teste og lære noe 

nytt i anskaffelsen

• Vil gjerne prøve å estimere 

klima- og miljøeffekter

Kontakt oss:
Ellen Ramsnes: 

era@difi.no

Hans Olaf Delviken: 

hde@difi.no

Dominique Sellier

dse@difi.no

mailto:des@difi.no
mailto:hde@difi.no
mailto:dse@difi.no


Arbeidslivskriminalitet
• Veiledning om hvordan offentlige 

innkjøpere kan etterleve forskriften 

om lønns- og arbeidsvilkår på a.no

• Mal for kontraktsvilkår

• Mal for egenrapportering

• OBS-liste risikofaktorer

• Risikostyringsverktøy

• Hjelp til å prioritere hvilke kontrakter 
som må kontrolleres

• Seriøsitetsbestemmelser bygg og anlegg

• Krav til lærlinger

• Veiledning og maler på a.no

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/arbeidslivskriminalitet
https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/krav-om-bruk-av-laerlinger-i-offentlige-kontrakter


Dominique Sellier: des@difi.no

Lenker til den nye LCC veiledningen:

https://www.anskaffelser.no/verktoy/maler/lcc-verktoy-alternativsvurderinger

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/gode-rutiner-lcc-i-bygg

https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/byggeprosessen-steg-steg/tidligfase

mailto:des@difi.no

