PRESSEMELDING

Miljøkrav i anbudet førte til nytenkning og kraftige
utslippskutt
- Det Renovasjon i Grenland har gjort her er banebrytende, sier Hans Kristian
Hansen fra Total Holding AS. De velger bane framfor vei når de skal frakte glassog metallbeholdere fra fabrikken og ut i de tusen hjem i Grenland.
Krav og kriterier ved offentlige anskaffelser kan bety enormt mye for både miljøet og
innovasjonsevnen til norske bedrifter. Det er innkjøperne i Renovasjon i Grenland bevisste på.
I 2019 skal det interkommunale avfallsselskapet plassere ut over 30.000 dunker for glass- og
metallemballasje i husholdninger, skoler og barnehager i Grenland. Dermed forsvinner de gamle
returpunktene for glass og metall.
Leveransen av disse avfallsdunkene har vært ute på anbud. Og vinneren ble Total Holding fra
Fredrikstad. Seieren sikret de seg gjennom skjerpede miljø- og kvalitetskrav. Anbudet vektet nemlig
miljø 40 prosent, noe som uvanlig nok er like høyt som pris. Kvalitet ble vektet 20 prosent.
- Vi ble overrasket over anbudskravene, men tok det umiddelbart som en utfordring. Kravene var
veldig velkomne, sier disponent Hans Kristian Hansen i Total Holding.
Fant ny distribusjonsmetode
Total har utviklet beholdere som inneholder inntil 95 prosent resirkulert plast, men som likevel har
betydelig lenger levetid enn snittet på beholdere som blir produsert.
- Lenge var det en typisk oppfatning at en avfallsbeholder er en avfallsbeholder. Det ensidige fokuset
på pris presset prisene så lave at det var i ferd med å ødelegge bransjen og det ikke var mulig å satse
på innovasjon og miljø. De siste to årene har dette endret seg noe, sier Hansen.
Det helt nye i anbudet fra Renovasjon i Grenland var kravet til miljøvennlig transport av varene de
ønsker å kjøpe.
- Det har vi aldri vært borte i før. Det var både spennende og utfordrende, og det førte til at vi fant en
distribusjonsmetode som vi aldri har benyttet før. Når dunkene er produsert på fabrikken i Berlin,
setter vi traileren på en jernbanevogn og frakter dem til Oslo langs jernbanen i stedet for vei, sier
Hansen.
Det innebærer at 35-40 trailerlass fra Berlin til Oslo blir borte fra veiene og fraktet skinnelangs i
stedet. Det betyr også at vi blir spart for store utslipp av CO2.
Ifølge Hansen vil arbeidet med dette anbudet føre til at de vil velge jernbanen også i framtiden, så
fremt det lar seg gjennomføre.
- Vi er veldig bevisste på å belaste miljøet minst mulig og bidra til å styrke sirkulærøkonomien.
Råstoffene vi bruker er veldig rene og veldig dyre. Det kan gjenvinnes 10 ganger og har en levetid på
100 år. Med et ensidig prisfokus, kan det oppstå juks. Ryktene går om dem som blander inn billigere
og giftige plastkomponenter i produktene sine. Fortsatt er det en del innkjøpere som vekter pris 90 –
100 prosent. Det er uheldig og må endre seg, understreker Hansen.

Vil sikre gjenvinning i alle ledd
Prosjektleder i Renovasjon i Grenland, Bjørn Gjersvik, er svært fornøyd med løsningen som Total
Holding har kommet fram til:
- Det er viktig å tenke miljøperspektiv utover innsamling og gjenvinning, for å skape en sirkulær
økonomi og sikre gjenvinning i alle ledd av verdikjeden. Krav og kriterier ved anskaffelser er et av
våre viktigste virkemiddel og det sender tydelige signal til bransjen.
Gjersvik forteller at de billigste tilbyderne kunne tilby noe lavere pris, men at holdbarheten på
avfallsdunkene samtidig var en god del lavere, slik at også økonomien i prosjektet på lang sikt er
positiv. Renovatørene som har vært med på råd, kunne bekrefte at dette er de dunkene som tåler
mest.
Ifølge Sølvi Rønnekleiv Haugedal er innholdet i tildelingskriteriene til miljø og kvalitet og den høye
vektingen av dette, ikke spesielt vanlig ved offentlige anbud. Hun er rådgiver i konsulentselskapet
Mepex og har bistått Renovasjon i Grenland i kontraktsrunden.
- Jeg håper det blir mer vanlig. Det er sunt å få mer av konkurransen over på andre kriterier enn pris.
Det kan blant annet føre til mer holdbare produkter og mer utvikling i bedriftene, sier hun.
Det offentlige Norge bestiller varer og tjenester for cirka 500 milliarder kroner årlig.

Fakta





Renovasjon i Grenland setter ut avfallsbeholdere for glass og metall i den enkelte
husholdning i Grenland i 2019.
I konkurransegrunnlaget for anbudet på avfallsbeholderne ble miljø vektet like høyt
som pris.
Blant miljøkriteriene ble innholdet av resirkulert plast (pcr), miljøvennlig transport og
holdbarhet spesielt viktige.
Total Holding AS gikk av med seieren etter å ha foretatt en rekke justeringer på
transport og produksjon av avfallsbeholderne.
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