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Miljøutvalget

Plastemballasje - kommunens egen drift
I miljøutvalgets møte 25. april 2018 ble det bestilt følgende melding:
Utredning av Lier kommunes bruk av plastemballasje med henblikk på å erstatte dette med
annet material. Eget bruk og innkjøpsordninger.
Lier kommune gjør i dag sine innkjøp gjennom:
 Rammeavtaler gjennom BTV innkjøp (Buskerud fylkeskommune)
 Egne rammeavtaler
 Enkeltavtaler
Bruk av plastemballasje er relevant for direkte innkjøp av produkter eller tjenester som er
avhengig av innkjøp av produkter for gjennomføringen. Det er imidlertid ulikheter i hvordan
vi har mulighet til å påvirke dette direkte.
Når det gjelder avtaler gjennom BTV har vi anledning til å spille inn våre behov til
arbeidsgruppen som utformer konkurransegrunnlaget for nye rammeavtaler. Vedr.
konkurransegrunnlag for inngåelse av egne rammeavtaler, har vi anledning til å sette de krav
som vi forventer at markedet har mulighet til å oppfylle.
Størstedelen av våre rammeavtaler har vi gjennom BTV. Egne rammeavtaler som kan være
relevant for å redusere bruk av plastemballasje er innenfor områdene:












Blomster og buketter
Brød og bakevarer
Bøker og medier til skole
Læremidler og faglitteratur
Databriller
Gulvleggingstjenester
Konvolutter med kommunevåpen
Malearbeider
Nøkkelbokser
Renhold
Snekker/tømrer/byggmester blikkenslager, muring/forskaling/flis, passiv brannsikring
(byggentreprenørtjenester)
 Tapetseringstjenester
 Trygghetsalarmer
 Trykksaker og trykkeritjenester

 Vaskeritjenester
Anledningen for å få med nye krav vil være når rammeavtalene skal konkurranseutsettes på
nytt. Rådmannen vil følge opp med innspill i forberedelsen av de ulike anbudskonkurransene
om krav til redusert bruk av plastembalasje.
Administrasjonen har en god rutine med månedlige møter mellom innkjøp og rådgiver for
miljø og samfunn, der aktuelle miljøkrav vurderes for de forestående anbudskonkurranser.
Mulighet for krav som omhandler reduksjon av plastemballasje vil være en del av dette. Det
vil variere fra konkurranse til konkurranse hvilke muligheter vi har for å redusere denne
bruken.
Miljøfyrtårn er en annen god anledning til å arbeide med å redusere bruk av plast i
virksomheten generelt. Det er i kriteriesettene til Miljøfyrtårn kriterier om at bruk av
engangsservice skal minimeres, og bruk av plastposer skal reduseres gjennom å redusere
antall avfallsbøtter i virksomheten. Videre ved bestilling av catering, skal det oppfordres til
bruk av gjenbruksemballasje.
Til slutt pågår det for tiden arbeid med revisjon av kommunens innkjøpsstrategi. I den
forbindelse jobbes det med tydeliggjøring av miljømål i kommunens anskaffelser. Redusert
bruk av plastembalasje vurderes som en del av dette.

