GRØNNE UDBUD

De udbudsretlige veje til en
vejsektor
Ikke alle veje fører til en grønnere vejsektor - men mange gør.
Med afsæt i udbuds- og kontraktretten giver vi i denne artikel vores
bud på fire mulige veje til grøn omstilling i offentlige vejudbud.
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vorfor er det relevant at tale om grøn
omstilling i udbud? Volumen er det
helt korte svar. Det offentlige (i Danmark) indkøber årligt for cirka 185
mia. kroner, heraf anvendes 31 mia. kroner i segmentet "bygninger og veje". Derved bliver udbud
et vigtigt redskab til at flytte både ordregivere og
markedsaktører i en grønnere retning.
Men hvad betyder det, når vi taler om en grønnere vejsektor? De fleste er enige i, at den grønne
omstilling er vejen frem, men det er for mange nok
sværere at se, hvordan de overordnede målsætninger skal materialisere sig i udbuds- og kontraktgrundlaget. Samtidig har mange en oplevelse af, at
udbudsreglerne spænder ben.
Herunder giver vi vores bud på fire mulige veje
til en grønnere vejsektor - fire mulige måder at indarbejde "grønne krav" i et udbud.

1. Dialog
Det altafgørende for effektivt at kunne indarbejde
grønne krav i udbud og kontrakter er dialog - dialog med egne interessenter og ligestillede samt dialog med markedsaktørerne. Det er svært at implementere grønne krav i udbuddet, men det bliver lettere for hvert udbud, hvis vi husker at samle op på
de erfaringer, som gøres. Og derfor er det så vigtigt,
at ordregivere både taler med hinanden om de erfaringer, som er gjort i udbuds- og kontraktperioden, men også at de taler med markedet. En offentlig ordregiver kan ikke flytte markedet, hvis ordre-
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giveren ikke forstår markedsaktørernes virkelighed.
Samtidig er der meget få retlige begrænsninger på
den dialog, en ordregiver må have med markedet
forud for et udbud. Ordregiveren skal selvfølgelig
sikre sig dokumentation af dialogen og må - som
det altid gælder - ikke skræddersy et udbud til en
bestemt leverandør. Men derudover er der reelt ingen begrænsninger.

2. Virksomhedernes grønne tiltag
I takt med at flere og flere virksomheder aktivt arbejder med verdensmålene, herunder bæredygtighed, vil det være relevant for ordregivere at stille
krav om, at tilbudsgiverne fx har erfaring med at udføre "grønne opgaver". Det kan også være relevant
for en ordregiver at se på virksomhedens klimaaftryk, ligesom det kan være et kontraktvilkår, at virksomheden arbejder med at nedbringe de miljømæssige effekter af det arbejde, der skal udføres. For at
undgå "green washing" kræver det, at ordregiver
afdækker, hvad virksomhederne helt konkret vil kunne dokumentere. En reference er formentlig til at
håndtere, mens det kan være vanskeligere at dokumentere virksomhedens klimaaftryk. Begge dele er
imidlertid mulige - også rent juridisk - men det kræver, at ordregiver gør sit forarbejde.

3. Evaluér på andet end pris
Rigtig mange kontrakter udbydes i en ren priskonkurrence, hvor virksomhederne kun konkurrerer på
prisen. Og hvis og når vi kommer dertil, at ordregi-

vere kan stille entydige krav til virksomhedernes miljømæssige bidrag, kan det
også meget vel være hensigtsmæssigt
kun at lade tilbudsgiverne konkurrere på
pris.
Men indtil vi når dertil, er ordregivere
nødt til at se på andre veje til at belønne
de tilbudsgivere, som faktisk bidrager med
grønne tiltag i den udbudte kontrakt. Det
kunne fx være en form for klimavægtning
af de priskomponenter, som har størst effekt på miljøet (med den konsekvens at
tilbudsgivere også prismæssigt "straffes"
for at tilbyde mindre hensigtsmæssige
løsninger) eller evaluering af tilbudsgivernes beskrivelse af de tiltag, de vil gøre for
at mindske den miljømæssige effekt af
det arbejde, der skal udføres.
Udbudsreglerne giver også mulighed
for, at en ordregiver kan evaluere på livscyklusomkostninger. Det kan fx omfatte
omkostninger til erhvervelse, energiforbrug, vedligeholdelse og bortskaffelse.
Ordregiver kan fx evaluere på strømforbruget i et udbud af vejbelysning, så der
konkurreres om at levere de lyskilder,
som er billigst over tid, fordi de bruger
mindre elektricitet. Europa-Kommissionen har udviklet en række evalueringsværktøjer, der kan bruges til at evaluere
på livscyklusomkostninger, og ét af værk-

tøjerne er lavet til udendørs vejbelysning.
Værktøjet inddrager blandt andet CO2udledninger i evalueringen.

4. Langtidsholdbare kontrakter
I dag går den teknologiske udvikling
stærkt, og regeringen har anlagt en
"hockeystavs" strategi for at opnå en CO2reduktion på 70 % i 2030. Det betyder
helt konkret, at regeringen forventer, at
nutidens problemer skal løses af fremtidige teknologier, som i sidste ende skal
løfte os over målstregen i 2030.
I dag udbydes kontrakter på vejområdet som mangeårige kontrakter - i nogle tilfælde i helt op til 15 år.
En lang kontraktperiode giver på mange måder god mening, men det kræver,
at kontrakten er fremtidssikret. Ordregiver skal altså overveje, om der er indbygget håndtag i kontrakten, der sikrer, at
virksomheden også om fem eller ti år vil
anvende den bedst tilgængelige teknologi, så ordregiver ikke skal vente på et
genudbud eller i værste fald udbyde igen,
fordi tiden er løbet fra den gamle kontrakt.
Enhver kontrakt er et samarbejde - i
princippet mellem parter med det fælles
mål at udføre opgaven bedst muligt og
realisere de aftalte miljøtiltag. Derfor bør

ordregiver også arbejde med incitamentsmodeller, som dels sikrer, at virksomhedens optimeringstiltag i kontraktperioden også kommer virksomheden til gode,
dels sikrer, at virksomheden også kan se
fordelen i at arbejde for yderligere grønne tiltag. Det må være slut med de mere
"gammeldags" kontrakter, hvor parterne
er modparter, og hvor kagen kun bliver
mindre, hvis den anden part får et stykke.

Vejen frem?
Vi har ovenfor beskrevet fire mulige veje
til grønnere udbud i vejsektoren, men vi
må også erkende, at vi i høj grad asfalterer vejen, mens vi kører, når vi taler om
grønne udbud. Det er vores håb, at ovenstående kan medvirke til at aflive den ret
udbredte myte om, at udbudsreglerne
skulle være til hinder for grønne udbud.
Udbudsreglerne har sine udfordringer,
men er ikke den største hindring på vejen mod grønne udbud - det er derimod
manglende viden. Derfor afslutningsvist
en opfordring til, at vi i fora som dette
og andre bliver ved med at dele de gode
og dårlige erfaringer, vi gør os i forhold
til de grønne udbud.
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