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Innkjøpsrutine for stakeholdere i Lillehammer 2021 
 
Formålet med innkjøpsrutinen er å redusere Lillehammer 2021 sin miljøbelastning. 
Miljøvennlige innkjøp gir betydelig positiv miljøpåvirkning, og henger nøye sammen med 
miljøaspekter som forbruk, avfall og klimautslipp. Lillehammer 2021 skal påvirke 
leverandører til å ha en forsvarlig forbruk og produksjon. 
 

• Rutinen skal benyttes ved alle innkjøp og leveranser, og er tilpasset arrangementet 
• Rutinen integreres i arrangementets øvrige innkjøpsrutiner /-regler. Denne rutinen 

skal ha en øverste ansvarlig hos Lillehammer Olympiaparken AS (LOP), Hafjell-Kvitfjell 
Alpin AS (HKA) og Brettforbundet (BF) som skal godkjenne innkjøp og kontrollere at 
innkjøpsrutinen følges. 

• Rutinen gjelder for alle involverte leverandører  
 
Forut for innkjøp og forespørsler skal: 

1. Det gjøres en behovsvurdering  
• Er innkjøpet nødvendig?  
• Finnes produktet allerede på lager? 
• Er dette et ”riktig produkt” eller finnes det bedre alternativer? 

 
2. Leverandørens miljøprofil vurderes 

• Etterspør et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller 
EMAS hos leverandørene.  

• Leverandører skal oppfordres til å ikke bruke unødvendig med emballasje, og 
man skal undersøke med leverandør om mulighet for returordning av 
emballasje ved leveranser.  

• Leverandører av emballerte produkter skal være medlem av Grønt Punkt eller 
tilsvarende.  

• Leverandøren oppfordres til å velge miljøvennlige tjeneste- og jobbreiser, 
med prioritet til buss og tog ved presentasjon av produkter. 
 

3. Produktene kontrolleres 
• Tredjeparts miljømerkede produkter skal foretrekkes når krav til kvalitet, 

leveringstider og kostnader også kan tilfredsstilles, se oversikt over 
miljømerkede produkter nedenfor. 

• FSC-merket trevirke eller Økotex-tekstiler velges når det ikke finnes 
alternativer som er merket med Svanen og EU Ecolabel, se symboler 
nedenfor. 

• Følgende produkter kjøpes ikke:  
o produkter laget av tropisk tømmer 
o Produkter som inneholder tilsatt mikroplast  
o produkter som inneholder palmeolje, se 

http://www.regnskog.no/no/bevisst-forbruker/palmeoljeguide 
(eventuelt etterspør sertifisert palmeolje) 
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o produkter som inneholder farlige kjemikalier som står oppført på 
myndighetenes prioriteringsliste (REACH). Se 
http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/  

• Produkter uten faremerking foretrekkes, se symboler nedenfor.  
• Når det ikke finnes miljømerkede produkter, søker vi etter substitutter 

(substitusjonsplikten Produktkontroll-loven § 3 a). 
• Sjekker hva som finnes av miljødeklarerte produkter på www.epd-norge.no 

(EPD-produkter sertifisert etter ISO-standard, som norske firma har fått 
godkjent).  

• God kvalitet, lang levetid og gjenbruksmuligheter skal alltid vektlegges.  
 

Maskiner og transport 
• Maskiner og utstyr med lavest mulig miljøbelastning skal benyttes, for 

eksempel lavt støynivå, høy energieffektivitet og lavt vannforbruk. 
Arrangørene skal undersøke mulighetene for bruk av el-snøscootere, og ved 
hjelp av LOP sitt forprosjekt undersøke mulighetene for å kjøre 
tråkkemaskiner og eksisterende snøscootere på biogass, slik at man får 
kjøretøy med nullutslipp.  

• Virksomheten skal ved anskaffelse av egne/leide personbiler i tjeneste 
(bilgruppe M1), bytte til null- eller lavutslippskjøretøy. Helst elektrisk eller- 
hydrogen, deretter biodrivstoff eller hybridbil med lavest mulig utslipp av CO2 
og NOx. Verktøyet Nybilvelger 
(http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Nybilvelger ) kan benyttes. 

• Virksomheten skal ved anskaffelse av egne/leide varebiler (bilgruppe N1), 
gjennomføre en behovsvurdering. Basert på denne behovsvurderingen skal 
det velges kjøretøy som presterer blant de med lavest utslipp av CO2 og NOx. 
Verktøyet www.nybilvelger.no kan benyttes. 

• Piggfrie dekk og elektrisk motorvarmer skal foretrekkes.  
• Innleide busser for frakt av utøvere/team/frivillige o.l. er ønskelig at skal gå på 

Biogass. Det må jobbes med at innleid busselskap skal kunne bruke denne 
type drivstoff ut i fra behov og budsjett. 

• Innlede lastebiler for frakt av utstyr i forkant, under og etter arrangementet 
skal være elektriske. 

 
Forpleining og emballasje 

• Ved matservering i arena skal man begrense avtrykket ved å tilby en grønnere 
meny. Menyen skal bestå av kortreist og lokal mat så langt det lar seg gjøre. 
Det skal være et vegansk alternativ. Et vegansk alternativ vil også være et 
allergivennlig alternativ for de som har intoleranse for ulike matvarer som 
egg, laktose, gluten og lignende.   

o Hvordan tilby veganske retter? Beregne ut i fra x-antall kroner det skal 
koste per frivillig/utøver og lignende per dag ut i fra matbudsjett. Med 
dette som bakgrunn kan man utfordre kokken/catering til å sette opp 
menyer med veganske retter basert på tilgjengelige lokale råvarer, og 
råvarer som er tilpasset sesong.   
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• Under matservering skal det være en ordning for minimering av matsvinn 
gjennom god planlegging fra catering/kokk, avfallshåndtering og skilting, samt 
avtaler med veldedige organisasjoner som henter evt. overskuddsmat.  

• Det skal prioriteres lokale leverandører, og som også tilbyr økologisk mat. Ved 
dette bidrar Lillehammer2021 til å redusere reisebelastning og kan tilby 
ferskere varer. Ved økologisk mat unngår Lillehammer2021 i større grad å 
utsette stakeholdere for stoffer som kan inneholde helseskadelig belastning.  

• Lillehammer2021 har inngått et samarbeid med WWF Norge for å skape et 
plastsmart arrangement, gjennom å blant annet gjøre plastsmarte valg. 
Lillehammer2021 skal bidra til å kutte engangsplast, og alle stakeholdere 
oppfordres til å ta med egen kopp/vannflaske som skal benyttes gjennom 
hele arrangementsperioden.  

• Det skal prioriteres leverandører som kan levere fornybart materiale/ 
gjenvinnbart materiale ut ifra informasjon og samarbeid med GLØR for å 
kunne resirkulere materiellet i GLØR sine anlegg. Ved matserveringen skal det 
benyttes produkter i bagass slik at dette kan gjenvinnes i Mjøsanlegget og bli 
til enten matjord for lokale bønder og/eller Biogass.  

 
Markedsmateriell, markedsføring og underholdning 

• Lillehammer 2021 skal samarbeide med Profilhuset AS og Stiftelsen VI AS for å 
planlegge bestillinger ut ifra nødvendig behov av markedsmateriell for et VM. 
Det skal legges en plan for hvordan dette kan resirkuleres eller gjenbrukes i 
etterkant.  

• Lillehammer 2021 skal i størst mulig grad markedsføre arrangementet via 
digitale flater, og undersøke muligheter for å bruke resirkulerbart materiale i 
de tilfeller det er behov for fysisk markedsføring. 

• Lillehammer 2021 skal samarbeide med Limpi for å skape miljøvennlige 
seremonier, premieutdelinger og konserter. Fyverkeri, flammekastere, glitter, 
konfetti, ballonger og lignende vil være forbudt. Man vil her høste erfaringer 
fra tidligere arrangører som har gjennomført lignende underholdningsinnslag 
på en miljøvennlig måte.  

 
Avfallshåndtering 

• Lillehammer 2021 skal samarbeid med GLØR og Norengros for å skape et 
gjenvinningssystem med kildesortering, skilting og beholdere som kan 
gjenbrukes på fremtidige arrangementer i de ulike arenaene hvor VM 
gjennomføres. Dette skal merkes på både norsk og engelsk og kommuniseres 
godt til alle stakeholdere.  

• Det stilles krav til at underleverandører og sponsorer ikke deler ut Giveaways 
som er typiske engangsprodukter. 

• Lillehammer 2021 skal samarbeide med WWF og GLØR for å kartlegge 
innkjøpslister og avfall under arrangementet for å kunne føre statistikk på 
dette i etterkant.  

• Event Office skal etter beste evne gjennomføre vask av startnummer o.l. 
tekstiler på en best mulig miljøvennlig måte og leverandør av vasketjenesten 
skal sammen med Event Office ha en instruks for vasking av tekstil for å 
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forhindre utslipp av Mikroplast i naturen. 
https://www.miljofyrtarn.no/miljotips/mikroplast-veiledning/ 

 
Miljøsertifiseringer/miljøledelsessystem (virksomheter): 

   
 

 
 
Tredjeparts miljømerker (produkter) 

    
Se mer informasjon her: http://www.erdetfarlig.no/info/Diverse-artikler/oversikt-
over-miljomerker/ 
 
og her: http://www.anskaffelser.no/miljo/mer-om-miljo-i-offentlige-
anskaffelser/miljomerker-og-sertifiseringer 
  
Miljømerker innenfor mat og drikke 

  

Faremerker:      
 

 
 
 
 

Tekstiler Trevirke  

   

 
 
 
 
 
 

  


