
RELEVANTE PARARGRAFER - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

 

§ 5.Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn 

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer 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. 
Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. 
Departementet kan gi forskrift om det nærmere innholdet av bestemmelsen. 

Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at 
offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og 
sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen. 

Departementet kan i forskrift pålegge statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og 
offentligrettslige organer å stille krav om begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden ved utførelsen av 
offentlige kontrakter i bransjer med særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet. 

Oppdragsgiveren skal stille krav til universell utforming i offentlige kontrakter i samsvar med regler som 
fastsettes i forskrift. 

§ 6.Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

Departementet kan i forskrift pålegge statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og 
offentligrettslige organer å ta inn klausuler i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter som skal sikre lønns- og 
arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjorte tariffavtaler 
eller landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene. 

Departementet kan i forskrift pålegge oppdragsgivere å føre tilsyn med at klausulene blir overholdt, og å 
iverksette tiltak overfor leverandøren ved manglende overholdelse av klausulene. 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at forskrift gitt med hjemmel i første og annet ledd blir overholdt. Tilsynet gir 
de pålegg og treffer de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføring av forskriften. Arbeidsmiljøloven § 
18-5, § 18-6 første, annet, sjette, sjuende og åttende ledd samt §§ 18-7, 18-8 og 18-10 får tilsvarende 
anvendelse. 

Petroleumstilsynet har innenfor sitt myndighetsområde tilsvarende tilsynsansvar og myndighet som nevnt i 
tredje ledd. 

§ 7.Krav om bruk av lærlinger 

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal stille krav om at 
leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med 
gjennomføringen av kontrakten. Kravet gjelder i bransjer hvor departementet i forskrift har definert at det er 
særlig behov for læreplasser. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om krav om bruk av 
lærlinger, herunder bestemme at kravet bare skal gjelde for kontrakter over en bestemt verdi og varighet. 

I den enkelte anskaffelsen må krav etter første ledd stå i forhold til kontraktens art og omfang. 

§ 7a.Regler om anskaffelser av helse- og sosialtjenester 

Departementet skal ved forskrift gi særskilte regler om anskaffelser av helse- og sosialtjenester. 

Departementet skal ved utformingen av forskriften særlig legge vekt på særtrekkene ved helse- og 
sosialtjenester. Forskriften skal bidra til å fremme viktige hensyn som mangfold, kvalitet, kontinuitet og 
brukermedvirkning innenfor dette tjenesteområdet. 



RELEVANTE PARARGRAFER - ANSKAFFELSESFORSKRIFTEN 

§ 7-9.Minimering av miljøbelastning 

Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine 
anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og 
knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 
prosent. 

DEL II Under EØS-terskel 

§ 8-5.Kravspesifikasjoner 

(1) Kravspesifikasjonene skal angi kravene som stilles til egenskapene til varene, tjenestene eller bygge- og 
anleggsarbeidene som oppdragsgiveren skal anskaffe. 

(2) Kravene skal ha tilknytning til leveransen og stå i forhold til anskaffelsens formål og verdi. De kan vise til 
alle sider av og trinn i livssyklusen til varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som kontrakten 
gjelder. 

(3) Kravene kan ikke vise til bestemte fabrikater, prosesser, varemerker, patenter eller typer, eller en bestemt 
opprinnelse eller produksjon som fører til at visse leverandører eller produkter favoriseres eller utelukkes. 
En slik henvisning er likevel tillatt dersom 

a) det er nødvendig ut fra anskaffelsens formål, eller 
b) det ikke er mulig for oppdragsgiveren å beskrive anskaffelsen tilstrekkelig presist og forståelig 

på en annen måte. Henvisningen skal følges av uttrykket «eller tilsvarende». 

§ 8-11.Tildelingskriterier 

(1) Oppdragsgiveren skal velge tilbud på grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i prioritert 
rekkefølge i anskaffelsesdokumentene. 

(2) Tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen. Slike kriterier kan for eksempel være pris, kvalitet, 
livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon. Tildelingskriteriene skal ikke være så 
skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren en ubegrenset valgfrihet. 

(3) Oppdragsgiveren kan bruke det samme vurderingstemaet både som kvalifikasjonskrav og 
tildelingskriterium, forutsatt at vurderingstemaet har tilknytning til leveransen. 

(4) Oppdragsgiveren skal angi krav til dokumentasjon for hvert tildelingskriterium. 

§ 8-13.Begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden 

(1) Oppdragsgiveren skal stille krav om at leverandørene kan ha maksimalt to ledd i leverandørkjeden under 
seg når leverandøren skal utføre bygge- og anleggsarbeider i kontrakter som har en anslått verdi som er lik eller 
overstiger 1,3 millioner kroner ekskl. mva. for statlige oppdragsgivere og 2 millioner kroner ekskl. mva. for 
andre oppdragsgivere. 

(2) Oppdragsgiveren kan godta flere ledd i leverandørkjeden dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig 
konkurranse. Det maksimale antallet ledd oppdragsgiveren kan godta, skal angis i anskaffelsesdokumentene. 
Etter at kontrakten er inngått, kan oppdragsgiveren godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette 
omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten. 

DEL III EØS-anskaffelser 

§ 15-2.Plikt til å ta hensyn til universell utforming i visse anskaffelser 

Kravspesifikasjonene skal ta hensyn til universell utforming når oppdragsgiveren skal anskaffe ytelser som skal 
brukes av personer, enten det er allmennheten eller ansatte hos oppdragsgiveren, med mindre unntak kan 
begrunnes særskilt. Kravspesifikasjonene skal vise til eventuelle bestemmelser i lov eller forskrift som stiller 
krav til universell utforming. 

§ 16-7.Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder 



(1) Oppdragsgiveren kan kreve fremlagt attester utstedt av uavhengige organer som dokumentasjon for at 
leverandøren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder, inkludert krav til universell utforming. Slike 
kvalitetssikringsstandarder skal være basert på relevante europeiske standardserier som er sertifisert av 
akkrediterte organer. Oppdragsgiveren skal godta tilsvarende attester utstedt av organer i andre EØS-
stater. 

(2) Oppdragsgiveren kan kreve fremlagt attester utstedt av uavhengige organer som dokumentasjon for at 
leverandøren oppfyller visse miljøledelsessystemer eller -standarder. Oppdragsgiveren skal vise til EU-
ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), andre anerkjente miljøledelsessystemer i forordning 
(EF) nr. 1221/2009 artikkel 45 eller andre miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller 
internasjonale standarder fra akkrediterte organer. Oppdragsgiveren skal godta tilsvarende attester 
utstedt av organer i andre EØS-stater. 

(3) Oppdragsgiveren skal godta annen dokumentasjon for tilsvarende kvalitetssikringstiltak eller 
miljøledelsestiltak dersom leverandøren ikke har mulighet til å få slike attester innen fristen, og dette ikke 
skyldes leverandøren selv. Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de 
etterspurte kvalitetssikringsstandardene eller miljøledelsessystemene eller -standardene. 

§ 18-2.Beregning av livssykluskostnader 

(1) Dersom oppdragsgiveren skal beregne livssykluskostnadene ved varene, tjenestene eller bygge- og 
anleggsarbeidene, skal han angi i anskaffelsesdokumentene hvilke opplysninger leverandørene skal gi, og 
hvilken beregningsmetode han skal bruke. 

(2) I beregningen av livssykluskostnadene skal alle eller noen av de følgende kostnadene inngå så langt de er 
relevante: 

a) kostnader som oppdragsgiveren eller andre brukere dekker, for eksempel 
1. kostnader knyttet til anskaffelsen 
2. driftskostnader, for eksempel forbruk av energi og andre ressurser 
3. vedlikeholdskostnader 
4. kostnader ved livssyklusens slutt, for eksempel innsamlings- og 

gjenvinningskostnader; 
b) kostnader som skyldes miljøbelastninger knyttet til varene, tjenestene eller bygge- og 

anleggsarbeidene gjennom livssyklusen, inkludert kostnader ved utslipp av klimagasser og 
andre forurensende utslipp og andre klimatiltakskostnader. Dette gjelder bare dersom 
verdien kan tallfestes og etterprøves. 

(3) Metoden for å beregne kostnadene som er nevnt i annet ledd bokstav b skal være 
a) basert på objektivt etterprøvbare og ikke-diskriminerende kriterier, 
b) tilgjengelig for alle interesserte parter og 
c) basert på opplysninger som leverandørene skal kunne fremskaffe med rimelig innsats. 

§ 19-3.Begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden 

(1) Oppdragsgiveren skal stille krav om at leverandørene kan ha maksimalt to ledd i leverandørkjeden under 
seg når leverandøren skal utføre bygge- og anleggsarbeider eller renholdstjenester som er omfattet av 
CPV-kode 90910000 (rengjøring). 

(2) Oppdragsgiveren kan godta flere ledd i leverandørkjeden dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig 
konkurranse. Det maksimale antallet ledd oppdragsgiveren kan godta, skal angis i 
anskaffelsesdokumentene. Etter at kontrakt er inngått, kan oppdragsgiveren godta flere ledd dersom det 
på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten. 

 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-17-1708

