
Åpning - seminar om kontrakter og anbud 12. november 2019 
 
v/ Nancy Strand, adm.dir. Avfall Norge 
Løfte blikket - nylig rapport fra Ey om den grønne omstillingen - basert på veikartene 
for grønn konkurransekraft.. Utviklingen går for sakte. 
Iflg Per Espen Stoknes må vi øke ressursproduktiviteten med 5-7% - Dette er den 
grønne omstillingen - at vi må frakoble ressursinnsats og verdiskaping. Det er her de 
resirkulerte råvarene kommer inn i bildet. Dagens mål om å frakoble vekst i 
avfallsmengdene er ikke nok. 
Veikartet vårt for sirkulærøkonomi i 2016 påpekte behovet for økt ressurseffektivitet. 
 
Skift sier: 
Næringslivets Klimaledere ber om følgende tiltak fra regjeringen: 
- Skjerpet skatt på utslipp. 
- Strenge klimakrav i offentlige innkjøp. 
- Krav til klimarapportering i norske selskaper. 
Vi kan legge til: ressursperspektivet må inn på linje med klima. Rapportering i norske 
selskaper må inkludere rapportering på avfallshåndtering, som i tillegg til klima og 
ressurseffektivitet vil bidra til transparens og sporbarhet. 
 
Offentlig innkjøp spiller en nøkkelrolle. I Veikartet sa vi: Gjennom sine anskaffelser 
kan kommuner, stat og annen offentlig virksomhet gå foran og 
bestille løsninger og produkter som bidrar til økt ressurseffektivitet og sirkularitet. 
Dette vil bidra til utvikling av markedet for sirkulære or resirkulerte råvarer, samt 
fungere som en katalysator for innovasjon og næringsutvikling. NB: Dette gjelder jo 
også innkjøp fra privat sektor! 
 
En uformell opptelling av 50 avfallsanbud på Doffin viser en vekting mellom pris og 
miljø på 68-32 %. Det kan tyde på at vi er på vei - men fortsatt har et stykke å gå! 
Iflg EY-rapporten er det en av hovedkonklusjonene: 
næringslivet stiller ikke nok klimakrav til leverandørene, produksjonen av råvarene og 
bruken av produktet, men ser mest på direkte utslipp fra sin egen virksomhet. I 
stedet burde de prøve å redusere utslipp i alle ledd, ifølge EY 
 
Bransjen står overfor store endringer med ambisiøse materialgjenvinningsmål, 
økende kundeforventninger og en rivende teknologisk utvikling. Samarbeid i 
verdikjedene som fører til mer ressursproduktive - og kostnadseffektive - løsninger 
blir avgjørende. 
 
Hvordan skal vi jobbe med dette fremover: 

1. Sirkulære anskaffelser-hvordan fremme ressursproduktivitet og nå 
materialgjenvinningsmålene 



2. Effektive anskaffelser- hvordan få frem balanserte kontrakter og 
vinn-vinn-løsninger 

3. Konkurransespørsmål - viktige rammebetingelser hvor vi trenger mer 
kunnskap og bedre forståelse.   

 
Vi må jobbe med alle disse tre aspektene- og det vil også dagen bære preg av. 
Ønsker alle sammen en riktig fin og nyttig seminardag! 
 


