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Utlysning av miljøkartleggingsoppdrag 
Veileder for utforming av kriterier 
Versjon 1 

1 Bakgrunn 

Krav til miljøkartlegging og utarbeiding av miljøsaneringsbeskrivelse er hjemlet i 
Byggeteknisk Forskrift (TEK). Kravet gjelder ved rehabilitering eller riving av bygg og 
anleggskonstruksjoner. Hensikten med miljøkartlegging er å identifisere mengde, type og 
beliggenhet av helse- og miljøfarlige stoffer, og dermed fungere som et viktig grunnlag for 
sanering og sluttbehandling av rivemassene på forskriftsmessig måte. En riktig gjennomført 
kartlegging vil også være et viktig grunnlag for vurdering av nyttiggjøring av riveavfall. Dette 
gjelder spesielt for tyngre byggematerialer som betong og tegl. 
  
Forum for miljøkartlegging og –sanering har observert at kvaliteten på miljøkartlegginger og 
miljøsaneringsbeskrivelser er svært varierende. Det er flere eksempler på at dårlig kvalitet på 
kartleggingsarbeid har ført til store negative konsekvenser for prosjektene i form av store og 
uforutsette tilleggskostnader, forsinkelse i framdrift, samt at miljøfarlig avfall har kommet på 
avveie og forurenset natur og miljø. Tilleggskostnader som følge av dårlig kvalitet på 
miljøkartleggingsarbeid vil raskt kunne overstige kostnaden ved selve kartleggingen mange 
ganger, og det er flere eksempler på tilleggskostnader på mange millioner kroner.  
 
Kvaliteten på kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer har også betydning for 
arbeidsmiljøet for de som utfører miljøsanering og riving. Det er viktig å ha best mulig 
oversikt over hvilke stoffer man kan komme bort i for å kunne gjennomføre arbeidene på 
forsvarlig vis og bruke riktig verneutstyr.              
 
Forum for miljøkartlegging og -sanering ønsker med denne veiledningen å hjelpe 
tiltakshavere som har bygninger eller anlegg som skal rives eller rehabiliteres å gjennomføre 
anskaffelser som sikrer bedre gjennomføring av prosjektet.  
 
Vi ønsker også at dette skal bidra til at de som skal gi tilbud på jobben konkurrer på et mest 
mulig likt grunnlag. 
 
Veiledningen er egnet både for private og offentlige tiltakshavere, og innholdet i 
forespørselen og krav til innhold i tilbudet bør tilpasses forespørselens størrelse og 
prosjektets kompleksitet. Private aktører står langt friere i anskaffelsesprosessene enn 
offentlige som må forholde seg til lov om offentlige anskaffelser. 
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2 Informasjon til tilbydere 

En viktig forutsetning for å kunne gi et godt tilbud er god informasjon om bygningsmassen og 
hva som skal leveres og hva som finnes av grunnlag og forutsetninger. Aktuell informasjon 
er: 

 Beskrivelse av bygget som skal undersøkes: 
o Størrelse (m2 berørt areal) 
o Bygge-/rehabiliteringsår 
o Byggemetode 
o Hva bygning har blitt brukt til / historikk 
o Tegninger (hvis tilgjengelig) 
o Bilder 
o Evt. tidligere gjennomførte kartlegginger og saneringer 

 Hvilke leveranser ønskes 
o Miljøsaneringsbeskrivelse iht. Byggeteknisk Forskrift (TEK) 
o Eventuelle tilleggstjenester: 

 Avfallsplan 
 Vurdering av mulighet for nyttiggjøring av betong- og tegl  
 Prisposter for miljøsanering etter NS 3420C  
 Totalt anbudsgrunnlag for miljøsanering og riving  
 Ansvarlig søker (SØK) 
 Miljøtekniske grunnundersøkelser 
 Oppfølging under utførelse, supplerende prøvetaking  
 Eventuelle andre ting 

 Byggets tilgjengelighet 
o Vil bygget være i drift? 
o Spesielle forhold knyttet til adkomst 
o I hvilken grad tillates/ønskes destruktive inngrep (uttak av materialprøver, 

inspeksjon)? 
o Dersom bygget ikke er i drift: Er det strøm/lys/vann i bygget? 
o Er det tilgang til tak? 
o Er det områder som er utrygge? 

3 Kvalifikasjonskrav 

Med kvalifikasjonskrav menes absolutte kvalifikasjonskrav for i hele tatt å komme i 
betraktning. Disse kravene må dokumenteres av tilbyder. Dette kan være: 

 Sentral godkjenning innen aktuell tiltaksklasse eller dokumentasjon på at man har 
erfaring, utdanning og kompetanse som ville gitt ansvarsrett i aktuell tiltaksklasse 

 Relevant faglig kompetanse 
o Kurs i miljøkartlegging (for eksempel 4 dagers RIF-kurs eller tilsvarende).  
o Et minimum av praktisk erfaring fra kartlegging. Kan dokumenteres gjennom 

firmareferanser.  
 
I tillegg kan det stilles andre vanlige kvalifikasjonskrav som skatteattester, regnskap, 
egenerklæringer, kvalitetssystem etc. om tiltakshaver har behov for dette.    
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4 Tildelingskriterier 

Leverandører som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli vurdert ut ifra på forhånd 
fastsatte tildelingskriterier. Dette kan være: 

 Arbeidsbeskrivelse. En beskrivelse av hvordan man tenker å løse det konkrete 
kartleggingsoppdraget og øvrige leveranser. 

 Kompetanse og relevant erfaring 
o CV-er på tilbudt personell (det er viktig å ikke kun se på antall års 

arbeidserfaring, men at man faktisk har erfaring med den type arbeider som 
etterspørres). Viktig informasjon her vil være eventuelle tilleggskurs og 
referanseprosjekter.  

o Tilbudt personells rolle i prosjektet må angis. 
 Pris 

o Etter medgått tid med honorarbudsjett (anbefales) eller fastpris 
o Kontraktstandard (NS8401/NS8402) 
o Reisekostnader oppgis, honoreres etter statens satser 
o Enhetspriser for analyser. Antall analyser holdes utenom konkurransen, og 

avregnes etter medgåtte mengder. Alternativt kan det oppgis et antall analyser 
som prises for sammenligning.  

 Fremdrift (hvis dette er viktig) 
 
Det må angis hvordan tildelingskriteriene vil vurderes; hvilken vekting gis de ulike kriteriene 
og hvordan blir det vurdert hvem som totalt sett har gitt det beste tilbudet. Dersom man 
ønsker en konkurranse hvor kvalitet faktisk er en del av tildelingskriteriene bør man ha et 
system hvor anbyderne rangeres fra best til dårligst. Kompetanse må telle minst like mye 
som pris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 13. februar 2017 
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