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1. Bakgrunn 
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) har ansvar for innsamling og 

behandling av husholdningsavfall fra innbyggerne i fire kommuner Drammen, Lier, Øvre 

Eiker og Modum. Dette er en lovpålagt oppgave som selskapet utfører etter 

delegasjonsvedtak fra eierkommunene. Selskapet forestår ikke selv produksjon av 

renovasjonstjenestene, men benytter underleverandører til en vesentlig del av 

tjenesteytingen. RfD ivaretar selv bestillerfunksjonen for disse tjenestene. Som forvalter av 

kommunale tjenester så er innkjøp etter regelverket for offentlige anskaffelser en vesentlig 

del av vår kjernevirksomhet. Det er forventninger til selskapet om at RfD skal være en 

profesjonell innkjøper. Eierne forventer at selskapet ivaretar bestillerfunksjonen for 

renovasjonstjenesten på en profesjonell måte. 

RfDs samfunnsoppdrag er i økende grad knyttet til den verdiskapningen som skjer når man 

kildesorterer avfall, utnytter ressursene og leverer verdifulle ressurser tilbake i kretsløpet. 

Dette avspeiles i selskapets reviderte forretningsidé: «RfD skaper ressurser i det sirkulære 

samfunnet gjennom nytenking, ansvarlighet og brukervennlige løsninger». De virkemidler 

som beskrives i selskapsstrategien skal være et bidrag til å oppnå viktige mål innen sirkulær 

økonomi, samtidig som eierne har en tydelig forventning om å utvise ansvarlighet. 

Innkjøpsstrategien skal være styrende for selskapets arbeid med alle typer anskaffelser.  

Strategien skal legge grunnlaget for en felles overordnet forståelse og atferd, slik at innkjøp 

av varer og tjenester effektivt bidrar til at RfD når sine mål.  

Gjennom selskapets bestillerfunksjon skal anskaffelser optimalisere ressursbruken og bidra 

til skifte fra lineær økonomi til sirkulær økonomi. Det handler om å forvalte og utnytte 

ressursene våre på en slik måte at de gir samfunnet høyest mulig verdi og nytte lengst mulig, 

gjennom økt levetid, gjenbruk og gjenvinning av ressurser. 

Utarbeidelse av ny innkjøpsstrategi står beskrevet som punkt 6.1 i selskapsstrategien.  

1.1 Avgrensning 
Dette dokumentet omhandler i hovedsak prosedyrer for gjennomføring av anskaffelser som 

er omfattet av regelverket for offentlig anskaffelser. Prinsippene i innkjøpsstrategien skal i 

tillegg være førende for alle type anskaffelser og salg som foretas av selskapet. 
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1.2 Styrende dokumenter 
I RfD er det vedtatt en rekke dokumenter som danner rammeverket for RfDs arbeid. I Figur 1 

er det illustrert hvor innkjøpsstrategien sorterer. 

 

Figur 1 strategiske dokumenter i RfD 

2. Mål  
2.1 Innkjøp skal være et virkemiddel for å nå nasjonale mål og selskapets 

vedtatte mål og strategier  

 
- RfD skal vise tydelig samfunnsansvar i sine anskaffelser 

- RfD skal vise tydelig miljøbevissthet i sine anskaffelser 

- RfD skal sette fokus på sporbarhet og etterprøvbarhet av alle varer og tjenester 

- Innkjøpere skal ha høy kompetanse innenfor gjeldende regelverk 

2.2 Innkjøp skal være et virkemiddel for god ressursutnyttelse nå og i 

fremtiden 

 
- RfD skal etterspørre produkter med resirkulerte råvarer i alle anskaffelser  

- RfD skal vektlegge sirkulærøkonomiske prinsipper i alle anskaffelser 

- Anskaffelser i RfD skal gjennomføres på en proaktiv måte som bidrar til innovasjon og 

markedsutvikling 
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2.3 Innkjøp skal være et virkemiddel for god forvaltning av offentlige midler 
- Anskaffelser i RfD skal gjennomføres på en slik måte at kontrakter inngås med den 

leverandøren som totalt sett har det mest fordelaktige tilbudet.    

  

3. Ledende prinsipper 
3.1 Klima og miljø 

RfD skal, så langt det er mulig etterspørre klima- og miljøvennlige varer og tjenester, og 

gjennom sine innkjøp søke å bidra til å minske klimagassutslipp.  

 Bruktkjøp og reparasjon skal vurderes før vi kjøper nytt, og vi skal være kritiske til 

innkjøp av engangsprodukter 

 Varer som skal utfases skal selges eller gjenbrukes dersom det er mulig.  

 Varer som må kastes eller destrueres, skal håndteres på en mest mulig miljøvennlig 

måte.  

 RfD er en miljøfyrtårnbedrift, og generelle bransjekrav for miljøfyrtårn legges til 

grunn for offentlige anskaffelser.  

3.2 Samfunnsansvar 
RfD skal ta samfunnsansvar i sine anskaffelser 

 Krav om sporbarhet for produkter og tjenester gjennom hele livsløpet 

 Krav om sporbarhet og dokumentasjon mtp sosial dumping og tilknytting til 

tariffavtaler/like gode vilkår som tariffavtaler  

3.3 Kostnader 
RfD skal i sine anskaffelser alltid sørge for kostnadseffektive løsninger for sine abonnenter 

3.4 Innovativt og fremtidsrettet 
RfD skal i sine anskaffelser søke å finne løsninger som er fremtidsrettet og robuste i en 

skiftende tid med stor digital utvikling.   

4. Tilhørende dokumenter 
RfDs administrasjon har fullmakt til å detaljere de rutiner som er nødvendig for å 

gjennomføre strategien, herunder utarbeide veileder, driftsrutiner eller retningslinjer. 

 

 

 


