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1.0 Innledning 
Dette dokumentet inneholder veiledning for bruk av minimumskrav og tildelingskriterier til offentlige 

anskaffelser av varer og tjenester som genererer transport. I dokumentet finnes det formuleringer 

som kan brukes i konkurransegrunnlag og veiledning om når de ulike krav- og kriterieformuleringene 

bør benyttes og hvordan det bør brukes. Tilhørende dette dokumentet er det også 2 ulike excel-

skjemaer til bruk som tildelingskriterier. 

Dokumentet omhandler transportkrav og -kriterier knyttet til varer og tjenester som leveres til det 

offentlige og som genererer transport. Dokumentet omhandler kun siste transportledd (last mile). 

Kravene omfatter ikke kjøp av kjøretøy eller maskiner. 

Når det skal settes transportkrav og/eller -kriterier i anskaffelser anbefales det å gjennomføre en 

markedsdialog for å undersøke hvor modent markedet er for å benytte kjøretøy som går på 

elektrisitet, hydrogen eller biogass. For å finne ut av dette anbefales det å ha en markedsdialog (se 

eget avsnitt). 

September 2021 kom DFØ med en handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige 

anskaffelser og grønn innovasjon (lenke). Transport blir trukket fram som ett av hovedprioriteringene 

og det pekes spesielt på disse innkjøpsområdene som spesielt relevant å stille transportkrav: 

• Drosjer (pasientreiser, TT-tjenester og skoleskyss) 

• Håndverker- og servicetjenester 

• Leveranser av varer 

• Avfallsinnsamling 

• Bygg og anlegg – aktiviteter på anleggsområdet 

• Bygg og anlegg – massetransport til/fra anleggsområdene. 

Kravene og kriteriene i dette dokumentet er tiltenkt brukt for de de fire første punktene. Kravene og 

kriteriene som omtales i dette dokumentet kan benyttes fritt. Det er også fritt å gjøre endringer og 

tilpasninger etter ønske og behov. 

Det legges opp til at det kan benyttes både minimumskrav, tildelingskriterier og kontraktkrav. Det 
legges også opp til å kunne brukes en kombinasjon av minimumskrav og tildelingskriterier.  

Det anbefales at miljøkrav rettet mot transport ikke er utformet som kvalifikasjonskrav. 
Kvalifikasjonskrav er bedre egnet for å sikre at leverandørene har den erfaringen og 
gjennomføringsevnen som kreves for den aktuelle anskaffelsen. 

Krav og kriterier som kan kopieres og brukes inn i konkurransegrunnlaget er innrammet og markert 
med «». Veiledningstekst på lysegrønn bakgrunn er kun ment som veiledning til innkjøpere og skal ikke 
brukes i konkurransedokumentene. Tekst med rød skriftfarge må endres slik at det passer med øvrig 
tekst som brukes i konkurransedokumentene. 

1.1 Skjematisk oversikt over krav som hører sammen 
Alle minimumskrav, tildelingskriterier og konktraktkrav i dette dokumentet er markert med en bokstav 
(A, B eller C) for å lettere kunne skille og henvise riktig. 

Nedenfor følger en oversikt over de kombinasjonene som inneholder krav på ulike steder i 

konkurransedokumentene som bør benyttes i samme konkurranser. 

Minimumskravene og tildelingskriteriene er utformet slik at de kan benyttes uavhengig av hverandre. I 

noen anskaffelser vil markedsdialogen tilsi at minimumskrav er tilstrekkelig og at det dermed er 

https://www.anskaffelser.no/sites/default/files/2021-09/dfo_handlingsplan_2021_01.pdf
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overflødig å benytte tildelingskriterier. I andre tilfeller når markedet for fossilfrie kjøretøy på 

elektrisitet, hydrogen og biogass er veldig umodent vil det være best egnet å kun benytte 

tildelingskriterier. I noen tilfeller vil det derimot være egnet å bruke en kombinasjon av både 

minimumskrav og tildelingskriterier. Kravene og kriteriene er utformet slik at de både kan benyttes 

separat eller i kombinasjon. Oversikten under viser hvilke krav og kriterier som passer sammen og kan 

kombineres. 

Oversikt over krav og kriterier som passer sammen og kan kombineres: 

 

1.2 Oversikt over regneark som er knyttet til dette dokumentet  
Filnavn Anbefalt anvendelse Tilhørende 

evalueringsskjema 

Tildelingskriterium A Når det ikke er satt noen minimumskrav til bruk av 
kjøretøy på elektrisitet, hydrogen eller biogass 
 

Evalueringsskjema A 

Tildelingskriterium B Når det benyttes en kombinasjon av minimumskrav 
av tildelingskriterier. 

Evalueringsskjema B 

 

1.3 Om ulike drivstofftyper 
I alle kravene og kriteriene er det kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biogass som blir 
etterspurt. Disse tre drivlinjene er i alle kravene og kriteriene likestilt. 

Det er ikke lagt opp til at anskaffelsene etterspør øvrig biodrivstoff. Årsaken er det nasjonale 
omsetningspåbudet for biodrivstoff og Miljødirektoratets konklusjon om at det offentlige ikke bør 
etterspørre biodrivstoff i sine anskaffelser. Biogass er ikke omfattet av omsetningspåbudet. 
Miljødirektoratets vurdering finnes her. 

 

 

 

https://www.miljodirektoratet.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2VMUQJSS3HRVFBJUDVZJL3UTOND
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2.0 Markedsdialog 
Om det bør benyttes minimumskrav, tildelingskriterier eller en kombinasjon bør avgjøres ut fra hvor 

modent det aktuelle leverandørmarkedet er. For å få finne ut dette er det viktig å gjennomføre en 

markedsdialog. Transportsektoren er i rask utvikling, og kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass 

blir mer og mer vanlig i stadig flere leverandørmarkeder. 

Det anbefales at dersom 3 eller flere av de aktuelle leverandørene kan gjennomføre kontrakten ved 

bruk av kjøretøy på elektrisitet, hydrogen eller biogass bør det stilles som et minimumskrav. 

Formuleres som minimumskrav 
(3 av 5 bruker el, hydrogen eller biogass) 

Formuleres som tildelingskriterium 
(1 av 5 bruker el, hydrogen eller biogass) 

Leverandør 1: 
 

Leverandør 1: 
 

Leverandør 2: 
 

Leverandør 2: 
 

Leverandør 3: 
 

Leverandør 3: 
 

Leverandør 4: 
 

Leverandør 4: 
 

Leverandør 5: 
 

Leverandør 5: 
 

Illustrasjon: Oslo kommune 

Markedsdialogen kan skje ved å gjennomføre leverandørkonferanse, en-til-en møter med aktuelle 

leverandører, som en veiledende kunngjøring på Doffin eller som epost til aktuelle leverandører. 

I noen bransjer vil leverandør kunne benytte seg av et transportselskap som gjennomfører 

transportarbeidet som vil være underleverandør på avtalen. Det kan da forekomme at ulike tilbydere 

benytter seg av samme transportselskap. Det er ikke nødvendig med 3 ulike transportselskaper 

(underleverandører) kan levere på el, hydrogen eller biogass så lenge det er 3 ulike 

hovedleverandører. 

Under er det formulert spørsmål som kan brukes i markedsdialogen. Det anbefales å minimum bruke 

disse eller tilsvarende spørsmål. Spørsmålene kan endres etter behov.  

Spørsmål til leverandører Formål og oppfølging 

Kan leverandøren eller underleverandøren 
gjennomføre transporten på kontrakten (last-
mile) med kjøretøy som går på elektrisitet (hel-
elektrisk), hydrogen eller biogass? 

Hvis 3 eller flere leverandører svarer «Ja»: 
benytt minimumskrav A og C. 
 
 

Kan leverandøren eller underleverandøren 
gjennomføre deler av transporten i kontrakten 
(last-mile) med kjøretøy som går på elektrisitet 
(hel-elektrisk), hydrogen eller biogass? Hvis ja, i 
hvilket omfang? 

Hvis flere enn 3 svarer på omtrent samme nivå: 
benytt minimumskrav B og C og evt. kombiner 
med tildelingskriterium B. 
 
Hvis varierende eller negativ respons – bruk 
tildelingskriterium A og minimumskrav C. 

 

Det kan være aktuelt å også stille spørsmål om andre forhold rundt kjøretøy, drivstoff, logistikk og 

utføringen av transport i anskaffelsen. Dersom det er ønskelig med mer kunnskap om 

transportløsninger i leverandørmarkedet er det listet opp flere generelle spørsmål under som kan 

benyttes i markedsdialogen. Formålet med spørsmålene til leverandørene bør være å finne mer ut av 
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leverandørmarkedet, og svarene bør brukes til å formulere konkrete, ambisiøse og realistiske krav og 

kriterier i anskaffelsen. 

 

Øvrige eksempler på spørsmål til markedsdialog med leverandører 

1. Gjennomfører leverandøren transport av varene selv, eller benyttes det underleverandør(er)?  

2. Hva slags type kjøretøy vil hovedsakelig benyttes i denne kontrakten (varebiler, distribusjonsbil 

osv.)? 

3. Har leverandør kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass som er aktuelle til 

transport i denne anskaffelsen? Hvor stor andel er det realistisk med bruk av slike kjøretøy? 

4. Har leverandør planer om å skifte ut fossile kjøretøy til fossilfrie de nærmeste årene? I så fall, i 

hvilket omfang? 

5. Er det deler av avtalen som er urealistisk med bruk av kjøretøy el, hydrogen eller biogass (i 

deler av kommunen, deler av året, annet)? 

6. Kan det stilles fossilfrie transportkrav eller -kriterier tidligere i verdikjeden? 

7. Er det andre viktige poenger vi bør vite om/ta hensyn til knyttet til fossilfri transport i denne 

anskaffelsen? 
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3.0 Minimumskrav – standardformuleringer 
I tabellen under finnes kravformuleringer som kan kopieres og benyttes som kravspesifikasjon i 

konkurransegrunnlaget. 

Krav Kravformulering Dokumentasjonskrav ved tilbud 

A «Alle kjøretøy som benyttes på denne kontrakten skal 
gå på elektrisitet (hel-elektrisk), hydrogen eller biogass. 
 
Oppdragsgiver vil kun unntaksvis godta andre drivstoff 
benyttes i kontrakten ved spesielle hendelser, for 
eksempel ved at kjøretøy på elektrisitet, hydrogen eller 
biogass er ødelagt, på verksted eller lignende. Ved slike 
tilfeller skal bruk av annet drivstoff forhåndsgodkjennes 
av oppdragsgiver og kan maksimalt benyttes i opptil én 
uke.» 
 
Alternativ tilleggssetning der det er hensiktsmessig: 
«Oppdragsgiver aksepterer en unntaksperiode de første 
6 månedene fra kontraktsoppstart til kravet skal være 
innfridd» 

Leverandøren skal legge ved en 
oversikt over kjøretøy som skal 
benyttes i kontraktsperioden. 
Oversikten skal inneholde 
registreringsnummer på alle 
kjøretøyene. 
 
Alternativ tilleggssetning:  
, eller dokumentasjon på 
bestilling/leasing av kjøretøy. 

B «Minimum X% av [oppmøtene/kjøretøyene] på 
kontrakten hvert år skal gjennomføres med kjøretøy på 
elektrisitet (hel-elektrisk), hydrogen eller biogass.» 
Alternativ tilleggssetning der det er relevant: 
«Meroppfyllelse av kravet vil gi poeng som en del av 
evalueringen av tildelingskriteriet X.» 

Leverandøren skal legge ved en 
oversikt over kjøretøy som skal 
benyttes i kontraktsperioden. 
Oversikten skal inneholde 
registreringsnummer på alle 
kjøretøyene. 

C «Leverandør skal uoppfordret [dag.måned] hvert år 
levere statistikk på alle brukte kjøretøy på kontrakten. 
Oversikten skal leveres i Excel-format og minimum 
inneholde følgende informasjon: 

• Alle kjøretøy på oppdrag for oppdragsgiver med 
registreringsnummer 

• Drivstofftypen på kjøretøyene 

• Andel oppmøter på kontrakten fordelt på 
drivstofftype 

• Antall oppmøter per lokasjon 
 
Fra statistikken skal det tydelig fremkomme at 
[minimumskravet og/eller tilbudsbeskrivelsen] til bruk 
av kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass er 
oppfylt.  
 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å be om 
hyppigere rapportering.» 

Ingen (kun bekreftelse). 
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3.1 Veiledning i bruk av minimumskrav 
Krav A 

Kravet benyttes dersom markedsundersøkelsen viser at minimum 3 leverandører kan levere transport 

med kjøretøy på elektrisitet, hydrogen eller biogass. Hvis dette minimumskravet benyttes skal det ikke 

benyttes tildelingskriterium for kjøretøy, men i stedet kontraktkrav A. 

Ingen skjemaer er nødvendig når dette minimumskravet benyttes. Husk å benytte 

dokumentasjonskravet. Det må kontrolleres at kjøretøyene oppfyller kravene. En enkel sjekk om 

kjøretøyene oppfyller kravene som er stilt er å undersøke bokstavene i skiltnummeret 

(registreringsnummeret). 

• Elektriske kjøretøy: EL, EK, EV, EB, EC, ED 

• Hydrogenkjøretøy: HY 

• Gasskjøretøy: GA 

Ved enkelte anskaffelser kan det være hensiktsmessig at leverandør får en kortere periode på seg til å 

oppfylle kravet. Dette vil være aktuelt dersom 3 leverandører vil kunne levere med kjøretøy på 

elektrisitet, hydrogen eller biogass i løpet av kort tid. I slike tilfeller kan den alternative 

tilleggssetningen benyttes. 

 

Krav B 

Kravet kan benyttes når minimum 3 leverandører har gitt tilbakemelding om at deler av transporten 

kan leveres med fossilfrie kjøretøy. Tilpass prosentandelen etter tilbakemeldingene fra 

markedsdialogen. Kravet bør alltid kombineres med kontraktkrav B. 

Husk å benytte dokumentasjonskravet. Det må kontrolleres at kjøretøyene oppfyller kravene. En enkel 

sjekk om kjøretøyene oppfyller kravene som er stilt er å undersøke bokstavene i skiltnummeret 

(registreringsnummeret). 

• Elektriske kjøretøy: EL, EK, EV, EB, EC, ED 

• Hydrogenkjøretøy: HY 

• Gasskjøretøy: GA 

Dette minimumskravet er godt egnet å kombineres med tildelingskriteriet B. Benytt i så fall den 

alternative tilleggssetningen. 

Når benytte «kjøretøyene» og når benytte «oppmøtene»? 

Det anbefales å bruke «oppmøtene» i tilfeller hvor levering eller oppdrag utføres med en fast frekvens 

til bestemte adresser slik at transportmengden er forutsigbar, for eksempel ved matvareanskaffelser 

eller renovasjonstjenester. For å bruke «oppmøtene» må leverandørene ha tilstrekkelig informasjon, 

for eksempel ved leverings- eller hentekalender. 

I tilfeller hvor leveringer eller oppdrag gjennomføres med mer uforutsigbar frekvens anbefales det å 

bruke «kjøretøy». Eksempler kan være håndverkertjenester eller vareleveranser.  
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Krav C 

Kravet til statistikk bør alltid inkluderes i konkurransegrunnlaget. Det kan kombineres med alle 

minimumskravene og tildelingskriteriene og er viktig for oppfølging av kontrakten.  

Det anbefales at rapporteringstidspunktet settes lik oppstartstidspunktet for kontrakten. 

4.0 Tildelingskriterier 
Det er laget 2 ulike tildelingskriterier for å tilfredsstille ulike typer anskaffelsestyper og minimumskrav. 

Det må kun benyttes ett alternativ i hver anskaffelse. Hvilket av tildelingskriteriene som benyttes bør 

avhenge av svarene markedsdialogen, hvilke minimumskrav som stilles og type anskaffelse. 

Tildelingskriterium A kan bare benyttes når det ikke er satt noen minimumskrav til kjøretøy. 

Tildelingskriterium B er best egnet i kombinasjon med minimumskrav B. 

Leverandøren med det beste tilbudet på tildelingskriteriene vil få 10 poeng, mens det blir gitt en 

poengscore som gjenspeiler relevante forskjeller til øvrige tilbud. Poengene kan så multipliseres med 

den angitte vekten til kriteriet. 

For hvert av tildelingskriteriene er det et tilhørende skjemaer for evaluering. Evalueringsskjemaet skal 

ikke kunngjøres med konkurransen. Besvarelsen fra tilbyderne kopieres rett over i 

evalueringsskjemaene og poengene regnes ut automatisk. 

 

Tildelingskriterium Formulering Dokumentasjonskrav 

A «Bruk av klimavennlige kjøretøy i 
kontraktsperioden. I evaluering får leverandør 
uttelling for å ta i bruk klimavennlige kjøretøy i 
kontraktsperioden. Tilbyder skal fylle ut 
«vedlegg XX». Se også vedlegget for mer 
informasjon.» 

Leverandøren skal legge ved 
ferdig utfylt vedlegg XX som 
inkluderer dokumentasjon 
på kjøretøy som skal 
benyttes. 

B «Bruk av klimavennlige kjøretøy i 
kontraktsperioden. Tilbyder skal beskrive andel 
av [oppmøtene/kjøretøyene] på kontrakten 
som skal gjennomføres med kjøretøy på 
elektrisitet, hydrogen og biogass hvert år 
[utover minimumskravet]. Tilbyder skal fylle ut 
vedlegg XX. Se også vedlegget for mer 
informasjon.» 

Leverandøren skal legge ved 
ferdig utfylt vedlegg XX som 
inkluderer dokumentasjon 
på kjøretøy som skal 
benyttes. 
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4.2 Veiledning tildelingskriterier 
Tildelingskriterium A 

Dette kriteriet kan benyttes dersom leverandørmarkedet for kjøretøyene er umodent og det ikke er 

satt noen minimumskrav til kjøretøy på elektrisitet, hydrogen eller biogass. I evalueringsskjemaet må 

oppdragsgiver angi start- og sluttdato for kontrakten inkludert opsjonsår. 

Tilbyder skal også fylle ut fanen «liste over kjøretøy». Lista skal dokumentere at informasjonen tilbyder 

fyller ut i skjemaet er korrekt. Det må kontrolleres at kjøretøyene stemmer overens med det tilbyder 

har angitt i skjemaet.  En enkel sjekk om kjøretøyene oppfyller kravene som er stilt er å undersøke 

bokstavene i skiltnummeret (registreringsnummeret). 

• Elektriske kjøretøy: EL, EK, EV, EB, EC, ED 

• Hydrogenkjøretøy: HY 

• Gasskjøretøy: GA 

Tildelingskriterium B 

I dette kriteriet skal tilbyder beskrive andelen av oppmøtene eller andel av kjøretøyene på kontrakten 

hvert år som skal skje med ulik type drivstoff. Kriteriet egner seg godt å kombinere med 

minimumskrav B.  

Når benytte «kjøretøyene» og når benytte «oppmøtene»? 

Det anbefales å bruke «oppmøtene» i tilfeller hvor levering eller oppdrag utføres med en fast frekvens 

til bestemte adresser slik at transportmengden er forutsigbar, for eksempel ved matvareanskaffelser 

eller renovasjonstjenester. For å bruke «oppmøtene» må leverandørene ha tilstrekkelig informasjon til 

å kunne fylle ut kriteriet, for eksempel ved leverings- eller hentekalender. 

I tilfeller hvor leveringer eller oppdrag gjennomføres med mer uforutsigbar frekvens anbefales det å 

bruke «kjøretøy». Eksempler kan være håndverkertjenester eller vareleveranser.  

MERK! I skjemaet må det presiseres om det skal brukes «oppmøter» eller «kjøretøy» både i fanen 

«info» og fanen «transport». Dette er merket med rød skrift. Pass også på å oppgi riktig nivå på 

minimumskrav.  

Merk også at minimumskravet må være på samme nivå for alle kontraktsårene for at 

evalueringsskjema skal fungere. 

Tilbyder skal også fylle ut fanen «liste over kjøretøy». Lista skal dokumentere at informasjonen tilbyder 

fyller ut i skjemaet er korrekt. Det må kontrolleres at kjøretøyene stemmer overens med det tilbyder 

har angitt i skjemaet.  En enkel sjekk om kjøretøyene oppfyller kravene som er stilt er å undersøke 

bokstavene i skiltnummeret (registreringsnummeret). 

• Elektriske kjøretøy: EL, EK, EV, EB, EC, ED 

• Hydrogenkjøretøy: HY 

• Gasskjøretøy: GA 

4.3 Evaluering av tildelingskriterier 
For begge tildelingskriteriene er det et tilhørende evalueringsskjema. Utfylt skjema fra leverandør kan 

enkelt kopieres over til evalueringsskjema og poengene regnes automatisk ut. Det er én fane per 

tilbud hvor besvarelsen fra leverandøren kopieres rett over. Poengene regnes automatisk ut og vises 
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både øverst og i fanen «oppsummering». Leverandøren med høyest karakter vil få 10 poeng mens det 

blir gitt en poengscore som gjenspeiler relevante forskjeller mellom beste tilbud og øvrige tilbud. 

For evalueringsskjema A må kontraktens varighet inkludert opsjonsår fylles ut.  

For evalueringsskjema B må nivå på minimumskravet velges i rullegardinmenyen. Det går også an å 

endre vektingen på kontraktsårene i fanen så lenge summen blir 100%. Pass i så fall på at det er 

sammenfattende informasjonen i fanen «info» i tildelingskriteriet.  

5.0 Kontraktsvilkår 
Kontraktskrav Formulering 

A «Leverandøren forplikter seg til kun å benytte kjøretøy som går på elektrisitet (hel-
elektrisk), hydrogen eller biogass i gjennomføringen av kontrakten. Leverandøren 
skal til enhver tid kunne redegjøre for hvilke kjøretøy som benyttes og kunne levere 
statistikk slik beskrevet i konkurransegrunnlaget. Leverandør skal også oversende 
kopi av vognkort på forespørsel fra oppdragsgiver.» 

B «Leverandøren forplikter seg til å benytte kjøretøyteknologier og/eller 
drivstofftyper [i henhold til minimumskravene i konkurransegrunnlaget og] oppgitt i 
tilbudsbesvarelsen. Nye kjøretøy eller drivstofftyper som introduseres i løpet av 
kontraktsforholdet skal være minst like klima- og miljøvennlige som opprinnelig 
avtalt.  
Leverandøren kan ikke introdusere kjøretøy eller gjøre endringer som ville ført til en 
lavere poengsum for tildelingskriteriet. Oppdragsgiver skal varsles på forhånd ved 
endringer. Leverandøren skal til enhver tid kunne redegjøre for hvilke kjøretøy som 
benyttes og kunne levere statistikk slik beskrevet i konkurransegrunnlaget. 
Leverandør skal også oversende kopi av vognkort på forespørsel fra 
oppdragsgiver.» 

C «Mislighold av miljøbestemmelser 
Hvis leverandøren ikke oppfyller miljøkravene eller ikke leverer i henhold til 
tilbudsbeskrivelse, kan oppdragsgiver ilegge en dagmulkt for den tiden misligholdet 
foregår. Dagmulktsats for brudd på miljøbestemmelser, slik som avvik for avtalte 
kjøretøy- eller drivstoffteknologier, utgjør kr xx ekskl. mva. per hverdag. Ved 
gjentatte eller grove brudd på miljøbestemmelsene kan oppdragsgiver heve 
kontrakten.» 

 

5.1 Veiledning kontraktkrav 

I kontrakten oppsummeres miljøkravene som er brukt og det legges til ytterligere informasjon om 

hvordan kravene vil bli fulgt opp i kontraktsperioden.  

I kontrakten må enten kontraktkrav alternativ A eller alternativ B velges: 

Alternativ A brukes hvis det stilles minimumskrav til at alle kjøretøyene på kontrakten skal gå 

elektrisitet, hydrogen eller biogass. 

Alternativ B brukes når det ikke er satt minimumskrav eller det benyttes en kombinasjon av 

minimumskrav og tildelingskriterier. Inkluder teksten i rødt dersom det er satt minimumskrav til deler 

av transporten. 

Alternativ C kan alltid benyttes. Huskes å sette en størrelse på dagmulkt. 
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6.0 Kontraktsoppfølging 
Det er viktig å kontrollere at leverandør oppfyller kravene i kontraktsperioden, og benytter de 

kjøretøyene de har sagt at de skal benytte ved tilbudsinnlevering. 

1) Sørge for å innhente rapportering fra leverandør. 

Veiledningen legger opp til at leverandør uoppfordret skal levere statistikk over kjøretøy som er 

benyttet på kontrakten. Om leverandør ikke leverer statistikk, må dette følges opp av oppdragsgiver. 

2) Sjekke at rapportering stemmer overens med det innleverte tilbud. 

Fra statistikken skal det tydelig fremkomme at bruken av kjøretøy stemmer med innleverte tilbud.  

Kontraktsvilkåret åpner for at leverandørene kan benytte andre drivstoffteknologier og flere eller 

færre kjøretøy, så lenge disse er like miljøvennlige. «Like miljøvennlige» forstås slik at poengscoren de 

har fått på tildelingskriteriet ikke endres i negativ retning hvis leverandørene fraviker 

løsningsbeskrivelsen. Dette kan undersøkes ved å gjøre egne beregninger i evalueringsskjemaet. 

Det må stilles spørsmål til leverandøren om det er endringer fra tilbudte løsning. Ved avvik som ville gi 

en dårligere uttelling på tildelingskriterium må dette rettes opp i. Sanksjoner bør vurderes. 


