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Lov om offentlige anskaffelser § 5

[…] skal redusere skadelig miljøpåvirkning og 

fremme klimavennlige løsninger der dette er 

relevant.

Forskrift om offentlige anskaffelser §7-9

Kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av 

anskaffelsesprosessen. 

https://lovdata.no/lov/2016-06-17-73/§5
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§7-9




Hvordan inngå miljøvennlige IKT-avtaler?

• Du kan bruke krav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår for å kreve eller premiere 

bærekraftig IKT-utstyr. På Kriterieveiviseren finner du eksempler på krav du 

kan stille. Flere av kravene bruker underliggende krav fra miljømerker.

• Du kan alternativt bruke miljømerker forutsatt at du får dekket ditt behov. 

- Krav til gjenvinning av EE-produkter skal skje i tråd med norsk regelverk for avfall og 

forurensing. 

- Transport av IKT-utstyr dekkes gjennom å stille krav og etablere interne rutiner.



https://kriterieveiviseren.difi.no/

https://kriterieveiviseren.difi.no/


Produksjon Bruk Avhending

Robust minne og lagring 

på bærbare PC-er

Lovkrav om kjemikalier og 

energieffektivitet*

Sikker innsamling, 

sletting, ombruk og 

gjenvinning* 

Batterikapasitet på 

bærbare PC-er og 

nettbrett 

Deksel for mer robuste 

nettbrett

Rapportering om ombruk 

og gjenvinning* 

Robuste bærbare PC-er 

og nettbrett 

Transport ved levering* Optimalisere sortering av 

plast og metall* 

Utskifting av kritiske 

komponenter* 

Emballasje*

Ivaretagelse av 

grunnleggende 

menneskerettigheter i 

leverandørkjeder*

Produktgaranti og 

garantireparasjon for 

bærbare PC-er 

Ansvarlig innkjøp av 

konfliktmineraler* 

Bruk av lærlinger i 

tjenestekontrakter*

*Gjelder både PC-er, skjermer og nettbrett



Utskifting av kritiske 

komponenter

Sikker innsamling, sletting, 

ombruk og gjenvinning





Konklusjon 1

Som et minimum bør oppdragsgivere vurdere krav og -kontraktsvilkår til følgende:

✓lang levetid (robust utstyr som kan repareres og oppgraderes)

✓kjemikalier og energieffektivitet

✓sikker innsamling, sletting, ombruk og gjenvinning

✓ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter



Hvordan gjøre miljøvennlige avrop på IKT-utstyr?

Kina Nederland Sverige Norge 

3 uker

6 uker

8-10 uker



Hvordan gjøre miljøvennlige avrop på IKT-utstyr?



Lease og kjøpe brukt 

Sør-Varanger  
Hva: Kjøper brukt utstyr

-Vi kjøper toppmodeller av god kvalitet 
som er 3-4 år gamle. De koster gjerne 
12-20 000 000 nye, mens vi kjøper 
dem ned til en femtedel av prisen for 
de dyreste modellene. 

Så bruker vi heller mer penger på 
nettverk og infrastruktur. Vi opplever 
nesten aldri at PC-ene ikke fungerer. 
Er det feil, ligger de som regel på 
serveren, spesielt nå som det meste 
lagres i skyen

Ørjan Jerijervi, IT-rådgiver  



Hvordan lage gode rutiner for anskaffelser? 

gjenbruke ressurser, for eks. bruke biogass 

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sirkulaere-anskaffelser

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sirkulaere-anskaffelser


Konklusjon 2 

• Ha rutiner som sørger for mest mulig miljøvennlig ordrebestillinger 

• Velg løsninger så langt opp i avfallshierarkiet som mulig. 

• Selg / levér brukt IT-utstyr til ombruksaktører som kan gi det et nytt liv 



Relevante lenker 

• DFØs Kriterieveiviser

• Sider om IT-utstyr på anskaffelser.no

• Miljømerker og miljødokumentasjon på anskaffelser.no

https://kriterieveiviseren.difi.no/
https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/it/it-utstyr
https://www.anskaffelser.no/verktoy/eksempler/miljomerker-og-miljodokumentasjon-it-utstyr


Sarah.Sinnathamby@sykehusinnkjop.no


