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RiG kort oppsummert

• Etablert i 2014

• Eies av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan 
og Skien 

• Renovasjonstjenester til rundt 107 000 
innbyggere, fordelt på ca 49 000 
husholdninger og 4 600 hytter

• Ansvarlig for tre gjenvinningsstasjoner 

• Årlig budsjett 157,7 millioner 

• 85 % av årsbudsjettet går til anskaffelser for å 
sørge for renovasjonstjenester 

• 14 ansatte



Avfallsmengder og behandling (2018)

• Håndterer totalt litt i overkant av 58 000 tonn avfall årlig

− Om lag 32 500 tonn leveret inn på gjenvinningsstasjoner i 2018 

− Om lag  28 850 tonn samlet inn fra husholdningene i 2018

• Dagens sluttbehandling: 

− 38 % til materialgjenvinning

− 57 % til energigjenvinning 

− 5 % til deponi 

• Restavfall og trevirke er de to største fraksjonene – begge går i dag til 100 % 
energigjenvinning



Hvor vil RiG og hva vil vi oppnå?



Strategiske satsingsområder og mål

Avfallsreduksjon og ombruk
 4 % innen 2030
 50 % reduksjon matavfall

Sortering og materialgjenvinning
 65 % materialgjenvinning innen 2030

Klima og miljø
 40 % reduksjon i klimautslipp
 Mindre feilsortering av farlig avfall

Brukertilfredshet
 Minst 80 % med renovasjonstjenester
 Minst 90 % med gjenvinningsstasjonene

Kostnadseffektivitet
 Minst 85 % score på Avfall Norges renovasjonsbenchmarking



Hvordan jobber vi og hva ønsker vi å oppnå? 

• Utarbeide anskaffelsesstrategi i 2019

− Anskaffelser er vårt viktigste virkemiddel

• Bruke anskaffelser som strategisk virkemiddel

− 4-årsplan for anskaffelser

− gi mer langsiktig tilnærming 

− gi bedre tid til forarbeid og gjennomføring av anskaffelsen

− åpne større rom for innovasjon og utvikling i anskaffelsene

− bidra til større forutsigbarhet for markedet

− bidra til nødvendige endringer i markedet for å nå strategiske mål

• Strategisk samarbeid med Vesar

− Felles anskaffelsesstrategi

− Felles utlysning av anskaffelser

− Samarbeid om anskaffelser som er mindre egna for felles utlysninger 



Anskaffelse av ny avtale for returtrevirke
RiGs mål og behov

• Omfatter: Henting, transport og 
sluttbehandling av blanda returtrevirke 
og impregnert returtrevirke fra 
gjenvinningsstasjonene

• Økt andel ombruk

• Økt andel materialgjenvinning 

• Miljøvennlig transport og reduserte 
klimagassutslipp

• Ved energigjenvinning, høyest mulig 
energigjenvinningsgrad/-utnyttelse



Blanda returtrevirke
Innsamlede mengder de fire siste årene

Blanda trevirke 

(i tonn)

Impregnert 

trevirke

(i tonn)

2015 8 856 998

2016 8 116 1 302

2017 8 409 1 306

2018 8 081 1 418

Blanda returtrevirke



Blanda returtrevirke 
Dagens sorteringsløsning

Ja takk!

 Rent eller behandlet trevirke

 Tremøbler uten tekstil

 Huntonitt, MDF

 Kryssfinér, sponplater

 Trepaller

Nei takk!

 Impregnerte materialer

 Juletrær

 Trestubber

 Vinduer

 Gips, isopor o.l.



Blanda returtrevirke
Rammer for dagens avtale

• Hentefrekvens: Når 2 containere er fulle etter bestilling fra RiG

− begrensa plass for lagring/oppstilling av fulle containere på 
gjenvinningsstasjonene

• RiG garanterer ikke for mengder

• RiG ettersorterer ikke avfallet og garanterer ikke for «renhet»

• Leverandør må ta høyde for feilsortering



Anskaffelse av avtale om behandling av blanda returtrevirke
Innretning av konkurransen: Hva kunne RiG «skru» på?

• Stille minstekrav i anskaffelsen, for eks. til: 

− andel materialgjenvinning

− lokale utslipp fra transport

− bruk av fornybar energi i transport/andel fornybar energi

• Bruke tildelingskriterier for å premiere:

− Lav pris

− Miljøvennlig transportløsning

− Høy andel materialgjenvinning

− Miljøvennlig sluttbehandlingsløsning

• Vurdere hvordan vi vekter pris og kvalitet/miljø i forhold til hverandre

• Avtalevilkår: Krav som stilles til hva som skal skje i løpet av avtaleperioden

• Varighet på avtaleperioden og bruk av eventuelle opsjoner og antall opsjoner



Anskaffelse av avtale om behandling av returtrevirke
Tidsplan

Tidsplan returtrevirke Milepæler

Dialogkonferanse 21.02.

Frist for innsending av skriftlige kommentarer/innspill 28.02.

Kunngjøring av KGL 11.05.2019

Tilbudsfrist 12.06.2019

Frist for å stille spørsmål om konkurransen 31.05.2019

Kunngjøring av valg av leverandør 17.07.2019

Utløp karensperiode 12.08.2019

Avtaleinngåelse/kontraktsmøte 04.09.2019

Oppstart leveranse under ny kontrakt 01.01.2020



Vekting av pris vs kvalitet/miljø
Spørsmål til markedet på dialogkonferansen

• 40 %/60 %?

• 60 %/40 %?

• 30 %/70 %?

• Hvor høy må vektingen av 
kvalitet/miljø være i forhold 
til pris for å få til en betydelig 
andel ombruk og/eller 
materialgjenvinning? 



Minstekrav/ 
spesifikasjon

Tildelingskriterium Kontraktskrav

Minimum x %? Plusspoeng for garantert 
minimumsmengde?

Bonus? 

Skal ha system for å ta ut 
ombruksmateriell?

Beskrivelse av løsning? 

Ombruk
Spørsmål til markedet på dialogkonferansen
• Er det realistisk å innlemme minstekrav om ombruk i 

konkurransen?
• Eller bør ombruk premieres ved at garantert andel ombruk 

premieres (tildelingskriterium)?
• Eller bør det vurderes tatt inn som krav i avtalen? (kontraktskrav)
• Vil avtalens varighet ha innvirkning på mulighetene?



Minstekrav/ 
spesifikasjon

Tildelingskriterium Kontraktskrav

Minimum x %? Plusspoeng for garantert 
minimumsmengde?

Bonus? 

Beskrivelse av løsning? Utvikling? 

Materialgjenvinning
Spørsmål til markedet på dialogkonferansen

• Er det realistisk å stille minstekrav til andel materialgjenvinning i 
konkurransen?

• Eller bør garantert andel materialgjenvinning som tilbys 
premieres (tildelingskriterium)?

• Eller bør det inn som krav i avtalen?
• Vil avtalens varighet ha innvirkning på mulighetene?



Miljøvennlig transport
Spørsmål til markedet på dialogkonferansen

Minstekrav/ 
spesifikasjon

Tildelingskriterium Kontraktskrav

? ? ?

• Minimumskrav om Euro-klasse, for eks Euro-6 for alle kjøretøy som tilbys?

• Premiere mer miljøvennlig transportløsninger?

• Premiere dokumentert utslippsreduksjon av klimagasser og lokale utslipp fra 
drivstoff/energibærer fra transportmiddel (tildelingskriterium)? 

• Transportlengde/totale utslipp forbundet med gjennomføring av oppdraget 
(tildelingskriterium, der lavest mulig utslipp gir best score)?

• Behov for overgang til mer miljøvennlig transport i løpet av avtalen 
(kontraktskrav)



Minstekrav/ 
spesifikasjon

Tildelingskriterium Kontraktskrav

? ? ?

Behov for utvikling i løpet av avtaleperioden?
Spørsmål til markedet på dialogkonferansen

• Overgang til mer miljøvennlig transport i løpet av avtaleperioden?

• Forbedring av andelen ombruk?

• Forbedring av andelen materialgjenvinning?

• Kan avtalelengde på 4 år pluss 1 år + 1 år ha en positiv innvirkning på 
mulighet for å oppnå mål, sammenlignet med 2 år + 1 år + 1 år?



Minimumskrav og tildelingskriterier som ble valgt
Anskaffelse av avtale for returtrevirke

Dialogen med markedet ga innsikt i 
en rekke forhold og på bakgrunn av 
denne satte vi følgende 
minimumskrav og tildelingskriterier: 

Minimumskrav:

• Euro 6-standard for alle kjøretøy

• 60 % materialgjenvinning

Tildelingskriterier Vekt
Pris 
Under dette kriteriet vurderes tilbudt totalpris pr tonn 
avfall for henting, transport og sluttbehandling

55 %

Miljø og kvalitet 
Under dette kriteriet vurderes i prioritert rekkefølge 
følgende aspekter:

 materialgjenvinningsgrad utover minstekravet på 
60 % (55 %)

 reduserte utslipp av klimagasser fra transport 
medregnet utslipp knyttet til returtransport (35 %)

 eventuell løsning/rutiner for utsortering 
(feilsortering, ombruk osv) og behandling av 
utsorterte/feilsorterte materialer som bedrer 
kvaliteten på fraksjonen og øker 
materialgjenvinningsgraden (10 %)

45  %



Kravspesifikasjon 
Anskaffelse av avtale for returtrevirke

• Vi endret ikke vesentlig på rammene eller spesifikasjonen av tjenesten 
sammenlignet med  forrige utlysning (jf. side 9 og 10)

• Åpnet for at leverandør kunne foreslå tiltak på gjenvinningsstasjonen som ville 
bidra til høyere andel materialgjenvinning 



Hva resulterte konkurransen i?

• RiG mottok 4 tilbud

− Alle tilbød tilnærmet 100 % materialgjenvinning 

− Alle tilbød samme materialgjenvinningsløsning - sponplateproduksjon

− Alle hadde tilnærmet like rutiner for utsortering av feilsortering, materialgjenvinning av 
utsortert/feilsortert metall, energigjenvinning av restavfall osv. 

− Tilbyderne konkurrerte til slutt på pris og klimagassutslipp fra transport (transport fra 
gjenvinningsstasjon og helt fram til sluttbehandlingsanlegg inngikk i beregningen)

• Vinner hadde lavest pris og tilbød transportløsning som ga lavest CO2-utslipp 
(beregnet med utgangspunkt i utslipp pr. tonnkm)

− 80 % biogass/20 % diesel på lokal transport fra gjenvinningsstasjon til 
forbehandlingsanlegg og fra forbehandlingsanlegg til lokal havn

− Transport av kverna flis med bulkskip fra Grenland havn til sluttbehandlingsanlegg 



Hvordan få til høy grad av ombruk og materialgjenvinning i 
anskaffelser?

• RiG kan tilrettelegge og påvirke noe som oppdragsgiver, gjennom 
kildesorteringsordninger, tiltak/tilrettelegging på gjenvinningsstasjoner osv.

• Tradisjonelle leverandører i avfallsbransjen kan påvirke andre forhold, ved å ta i 
bruk/utvikle løsninger/avsetningskanaler, eller inngå samarbeid med aktører som 
har deler av løsningen de mangler

• Men vi er avhengig av å tenke nytt og kanskje også av å få inn nye aktører, nye 
aktører som kan tilby/utvikle løsninger/markeder som i dag ikke er en del av 
økosystemet vårt, men som er nødvendige for å nå målene

• For å komme i mål:

− Trenger vi nye samarbeidsformer?

− Trenger vi nye samarbeidspartnere?

− Trenger vi endrede rammebetingelser?



Dialog med markedet om ordinære anskaffelser

• Forutsetninger for å lykkes med markedsdialog

− Behovsavklaring

− Markedsinnsikt – hva vet vi om tilgjengelige løsninger som kan løse våre behov? 

• Når er markedsdialog om en anskaffelse et nyttig verktøy?

− Markedets modenhet – «timing»

• løsninger

• avsetningskanaler

− Er det noe å hente for leverandørene?

− Godt forberedt til dialog, helst ha utkast til KGL 



Takk for oppmerksomheten!
anita.eide@rig.no

https://rig.no

mailto:anita.eide@rig.no
https://rig.no/

