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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el 
 
 
Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling som 
utarbetats för produktgruppen elektricitet. I den åtföljande tekniska bakgrundsrapporten finns en ingående förklaring till varför dessa kriterier valts och 
hänvisningar till mer information. 
För varje grupp av produkter eller tjänster har två uppsättningar kriterier tagits fram: 

• Kärnkriterierna är lämpade att användas av alla upphandlande myndigheter i medlemsstaterna och handlar om viktiga miljöeffekter. De är utformade 
så att de kan användas med så lite extra kontrollinsatser eller ökade kostnader som möjligt.  

• De övergripande kriterierna är avsedda för dem som vill köpa de miljömässigt bästa produkterna på marknaden. De kan kräva ytterligare kontroller 
eller något högre kostnad än andra produkter med samma funktionalitet. 

 
 
1. Definition och omfattning 
 
Dessa EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling avser inköp av el. 
  
Det mest direkta sättet att minska elförbrukningens miljöeffekter är att minska efterfrågan – genom energibesparande åtgärder i offentliga byggnader och 
upphandling av mer energieffektiva produkter samt genom åtgärder som inriktas på konsumenternas beteende. Dessa aspekter ingår inte i de här kriterierna 
men behandlas i EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling för andra produktgrupper1. Kriterierna här är främst inriktade på att främja ökad användning av 
el från förnybara energikällor. 
 
När det gäller kärnkriterierna inriktas specifikationerna på hur stor andel el som kommer från förnybara energikällor (RES-E) (minst 50 % rekommenderas). 
Högeffektiv kraftvärme med användning av icke-förnybara energikällor är också tillåtet enligt kärnkriterierna. Målet med tilldelningskriterierna är en ännu 
större andel el från förnybara energikällor eller el från högeffektiv kraftvärme än det minimum som anges i specifikationerna.  
 
När det gäller de övergripande kriterierna rekommenderas att 100 % av elen kommer från förnybara energikällor.  
 
Definition av el från förnybara energikällor: I direktiv 2009/28/EG (direktivet om förnybar energi) definieras energi från förnybara energikällor som 
 

                                                 
1  Se: http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm. 
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 ”… energi från förnybara, icke-fossila energikällor, nämligen vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk 
energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.” 

 
För flerbränsleanläggningar där en blandning av förnybara och konventionella energikällor används ska endast den del av elen som produceras från förnybara 
energikällor beaktas. El producerad i pumpkraftverk som använder tidigare uppumpat vatten ska uteslutas.  
Biomassa definieras som  
 

”… den biologiskt nedbrytbara fraktionen av produkter, avfall och rester från jordbruk (både vegetabiliska och animaliska ämnen), skogsbruk och 
närstående industrier samt den biologiskt nedbrytbara fraktionen av industriavfall och kommunalt avfall.” 
 
 

2. Viktiga miljöeffekter 
 
 

Effekter  Upphandlingsstrategi 
 

• Produktion av el från fossila bränslen svarar för en betydande 
del av utsläppen av växthusgaser och andra utsläpp. 

• Den växande efterfrågan på el tillsammans med uttömning av 
icke-förnybara energikällor. 

• Kraftvärmeproduktion som bygger på icke-förnybara 
energikällor har endast begränsad inverkan på 
koldioxidminskningen. 

 

  
• Öka andelen el från förnybara energikällor. 
• Gå över till högeffektiv kraftvärme eller kraftvärme som 

bygger på förnybara energikällor eller enbart gaseldad 
kraftvärme. 

Observera att effekternas ordningsföljd inte nödvändigtvis avspeglar hur viktiga de är. 
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3. EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el 
 

Kärnkriterier Övergripande kriterier 
3.1 Kriterier för el 

OMRÅDE OMRÅDE 
50 % av den köpta elen kommer från förnybara energikällor och/eller 
högeffektiv kraftvärme. 
 

100 % av den köpta elen kommer från förnybara energikällor. 

SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER 
1. Minst 50 % av den levererade elen måste komma från förnybara 

energikällor och/eller högeffektiv kraftvärme enligt direktiv 
2009/28/EG respektive direktiv 2004/8/EG. 

 
Anbudsgivaren ska ange hur stor del av elen som kommer från förnybara 
energikällor. 
 
Verifiering: Relevant dokumentation från systemet för ursprungsgarantier 
måste lämnas. Andra motsvarande bevis ska också godtas.* 
 
* Se den förklarande anmärkningen för mer information.  
 

1. 100 % av den levererade elen måste komma från förnybara energikällor 
enligt definitionen i direktiv 2009/28/EG. 

 
 
 
 
 
Verifiering: Relevant dokumentation från systemet för ursprungsgarantier 
måste lämnas. Andra motsvarande bevis ska också godtas.* 
 
* Se den förklarande anmärkningen för mer information.  
 

Tilldelningskriterier Tilldelningskriterier 
Extrapoäng delas ut för ytterligare el från förnybara energikällor 
och/eller högeffektiv kraftvärme. 
 

1. Extrapoäng delas ut i förhållande till den andel el från förnybara 
energikällor som överstiger minimikraven i specifikationerna. 

 
2. Extrapoäng delas ut i förhållande till den andel el från högeffektiv 

kraftvärmeproduktion som överstiger minimikraven i 
specifikationerna. 
 

3. Om elen kommer från högeffektiv kraftvärmeproduktion som 
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baseras på förnybara energikällor kan man dela ut dubbla 
extrapoäng för båda aspekterna. 

 
Verifiering: Relevant dokumentation från systemet för ursprungsgarantier 
måste lämnas. Andra motsvarande bevis ska också godtas.* 
 
* Se den förklarande anmärkningen för mer information. 
 
PRESTANDABESTÄMMELSER I KONTRAKTET PRESTANDABESTÄMMELSER I KONTRAKTET 
I slutet av varje år ska entreprenören meddela den upphandlande 
myndigheten hur den levererade elen har producerats för att styrka att minst 
50 % kommer från förnybara energikällor och/eller högeffektiv 
kraftvärmeproduktion.  
 
Verifiering: Relevant dokumentation från systemet för ursprungsgarantier 
måste lämnas. Andra motsvarande bevis ska också godtas.* Detta krav gäller 
inte certifierade leverantörer av 100-procentigt grön el (dvs. de som har ett 
miljömärke av typ I som bygger på en minst lika strikt definition av el från 
förnybara energikällor som den i direktiv 2009/28/EG). 
 
* Se den förklarande anmärkningen för mer information. 
 

I slutet av varje år ska entreprenören meddela den upphandlande myndigheten 
hur den levererade elen har producerats för att styrka att 100 % kommer från 
förnybara energikällor. 
 
 
Verifiering: Relevant dokumentation från systemet för ursprungsgarantier 
måste lämnas. Andra motsvarande bevis ska också godtas.* Detta krav gäller 
inte certifierade leverantörer av 100-procentigt grön el (dvs. de som har ett 
miljömärke av typ I som bygger på en minst lika strikt definition av el från 
förnybara energikällor som den i direktiv 2009/28/EG). 
 
* Se den förklarande anmärkningen för mer information. 
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El 
 
Förklarande anmärkningar  
 
Ursprungsgaranti: Enligt direktiven 2009/28/EG och 2004/8/EG har alla EU-länder en lagstadgad skyldighet att inrätta system för ursprungsgaranti för el 
från förnybara energikällor och för högeffektiv kraftvärmeproduktion. Dessa utgör en bra rättslig grund för verifiering. Observera att läget för obligatorisk 
tillämpning av system för ursprungsgarantier kan variera mellan medlemsstaterna. Alternativt skulle leverantören kunna tillhandahålla oberoende bevis på att 
en motsvarande mängd el har producerats från förnybara energikällor eller med hjälp av högeffektiv kraftvärme (t.ex. ett omsättningsbart elcertifikat från ett 
oberoende utfärdandeorgan som RECS (Renewable Energy Certificate System: www.recs.org) som har godkänts av regeringen. Ett annat alternativ kan vara 
el som levereras med ett miljömärke av typ 1 med en definition som är lika strikt som i direktiv 2009/28/EG. 
 
Miljömärken av typ I eller ISO 14024: Miljömärken av typ I eller ISO 14024 är sådana där de underliggande kriterierna fastställs av ett oberoende organ 
och som övervakas genom en certifierings- och kontrollprocess. De utgör därför mycket öppna, tillförlitliga och oberoende informationskällor. Märkena ska 
uppfylla följande villkor:  

• Kraven för märkena bygger på vetenskapliga bevis. 
• Miljömärkena antas med deltagande av alla intressenter, t.ex. offentliga organ, konsumenter, producenter, distributörer och miljöorganisationer. 
• De är tillgängliga för alla berörda parter. 

Vid offentlig upphandling kan upphandlarna kräva att de kriterier som ligger till grund för ett visst miljömärke ska uppfyllas och att miljömärket kan användas 
som en form av bevis på överensstämmelse. De får dock inte begära att en produkt har ett miljömärke. Upphandlare får endast använda 
miljömärkningskriterier som hänvisar till egenskaper hos själva produkten eller tjänsten eller produktionsprocesserna, inte sådana som gäller den allmänna 
ledningen av företaget. 
 
Bevis på överensstämmelse: Om verifieringen av kriterierna anger att andra lämpliga former av bevis får användas kan detta inbegripa teknisk 
dokumentation från tillverkaren, en testrapport från ett erkänt organ eller andra relevanta bevis. Den upphandlade myndigheten ska från fall till fall försäkra 
sig om att de inlämnade bevisen kan anses lämpliga i tekniskt/juridiskt hänseende. 
 
Energiredovisning: Energiredovisningar kan vara mycket värdefulla för att identifiera tänkbara sätt att förbättra energieffektiviteten hos en offentlig 
myndighets lokaler och utrustning. Ofta har myndigheter redan utfört sina egna energiredovisningar och har personal som kan genomföra en 
energisparstrategi. Om sådana mått inte redan finns uppmuntras offentliga myndigheter att skaffa en energiredovisning. 
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Kostnadsaspekter  
 
Prisskillnaderna mellan konventionell och miljöanpassad el beror på avregleringsläget i respektive land, det nationella stödsystemet och om det finns 
leverantörer av grön el. 
 
Grön el är oftare dyrare, även om prisskillnaderna håller på att minska påtagligt och det finns fall då grön el till och med är tillgänglig till lägre pris.  
 
Ökad avreglering av marknaden, uppgraderade metoder för produktion av el från förnybara energikällor, stigande priser på fossilbränsle, EU:s mål för el från 
förnybara energikällor och främjandet av högeffektiv kraftvärme – som samtliga har anknytning till den pågående klimatdebatten – har potential att göra grön 
el ännu mer konkurrenskraftigt prissatt. 
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