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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av it-utrustning för kontor 
 
Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Det finns dock en bred enighet på EU-nivå om att den it-utrustning för kontor som köps in av 
de centrala förvaltningarna bör uppfylla energieffektivitetskraven enligt Energy Star-programmet. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för 
miljöanpassad upphandling som utarbetats för produktgruppen it-utrustning för kontor. I den åtföljande tekniska bakgrundrapporten 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: 
 

• EU:s kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 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.  

• EU:s övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 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 
 
Med it-utrustning för kontor avses i detta dokument två typer av produkter: 

• Datorer – både stationära persondatorer och bärbara datorer. 
• Bildskärmar. 

 
Vid fastställandet av dessa kriterier (riktlinjer) för miljöanpassad offentlig upphandling delades produktgruppen in i följande sex kategorier: 

• Persondatorer (stationära datorer, stationära datorer med integrerad bildskärm, tunna klienter). 
• Bildskärmar (om de levereras tillsammans med en dator). 
• Tangentbord (om de levereras tillsammans med en dator). 
• Externa nätaggregat (om de levereras tillsammans med en dator). 
• Bärbara datorer (inklusive pekdatorer). 
• Diskreta grafikprocessorer (om de levereras tillsammans med en dator). 

 
Kriterierna för stationära persondatorer, bärbara datorer och bildskärmar har slagits ihop. 
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Kärnkriterierna för stationära persondatorer, bärbara datorer och bildskärmar är inriktade på tekniska specifikationer för energiförbrukning, eftersom man har 
funnit att detta är den aspekt som har störst miljöpåverkan. Utöver detta innefattar kärnkriterierna några enkla, lättbegripliga (och lättkontrollerbara) kriterier 
för produkternas livslängd. Dessa livslängdskriterier har valts ut baserat på EU:s miljömärke, det tyska Blå ängeln-märket och det nordiska Svanenmärket.  
 
I de övergripande kriterierna ingår ytterligare ett antal kriterier i specifikationerna och i tilldelningsskedet: 

• Energisparfunktioner på själva hårdvaran. 
• Buller. 
• Användningen av kvicksilver i bakgrundsbelysningen för LCD-skärmar. 
• Demontering av utrustningen. 
• Återvunnet material och återvinningsbarhet. 
• Användningen av flamskyddsmedel med vissa riskfraser (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska) i plastdelar. 

 
 
2. Viktiga miljöeffekter 

 
Effekter  Upphandlingsstrategi 

 
• Energiförbrukning och tillhörande koldioxidutsläpp. 
• Förorening av luft, mark och vatten, ozonbildning (smog), 

bioackumulering eller exponering via näringskedjan och 
effekter på vattenlevande organismer på grund av farliga 
beståndsdelar som kvicksilver i LCD-skärmar och 
flamskyddsmedel. 

• Negativa hälsoeffekter för personalen på grund av buller, 
som orsakar stress för dem som är känsliga för buller. 

• Energiförbrukning, ändliga resurser och farliga utsläpp i 
samband med tillverkning av it-produkter (anskaffning av 
råvaror, tillverkning av komponenter). 

• Generering av avfall, inklusive förpackningsmaterial och 
sluthantering. 
 

  
• Köp in energieffektiva produkter.  
• Köp in produkter med så små mängder farliga beståndsdelar 

som möjligt. Främja återtagningsalternativ. 
• Köp in produkter med låg bullernivå. 
• Utforma produkterna för att återvinnas, för en längre 

livslängd och främja återtagningsalternativ. 
• Se till att förpackningsmaterialet kan återvinnas. 
• Öka användningen av återvunnet förpackningsmaterial. 
• Säker hantering (återvinning, återanvändning) av 

slutprodukterna. 

 
Observera att effekternas ordningsföljd inte nödvändigtvis avspeglar hur viktiga de är. 
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Utförlig information om produktgruppen it-utrustning för kontor återfinns i den tekniska bakgrundsrapporten. 
 

 
3. EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av it-utrustning för kontor  

 
Kärnkriterier Övergripande kriterier 

3.1 Kriterier för stationära persondatorer, bärbara datorer och bildskärmar 
OMRÅDE OMRÅDE 
Inköp av [stationära persondatorer/bärbara datorer/bildskärmar] med små 
miljöeffekter under hela produktens livslängd. 
 

Inköp av [stationära persondatorer/bärbara datorer/bildskärmar] med små 
miljöeffekter under hela produktens livslängd.  

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
1. Alla produkter ska uppfylla de senaste Energy Star-standarderna för 

energieffektivitet. Dessa finns på www.eu-energystar.org. 
 
Verifiering: Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av 
bevis ska också godtas, t.ex. teknisk dokumentation från tillverkaren eller en 
testrapport från ett erkänt organ (t.ex. ett organ som är ackrediterat att 
utfärda testrapporter enligt standarden ISO 17025) som visar att kriterierna 
är uppfyllda. 
 

1. Alla produkter ska uppfylla de senaste Energy Star-standarderna för 
energieffektivitet. Dessa finns på www.eu-energystar.org. 

 
Verifiering: Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av 
bevis ska också godtas, t.ex. teknisk dokumentation från tillverkaren eller en 
testrapport från ett erkänt organ (t.ex. ett organ som är ackrediterat att 
utfärda testrapporter enligt standarden ISO 17025) som visar att kriterierna 
är uppfyllda. 

2. Persondatorerna ska vara utformade så att 
• minnet är lättåtkomligt och kan bytas ut eller uppgraderas, 
• hårddisken (eller delar som utför hårddiskfunktioner) och eventuell 

cd- och/eller dvd-enhet kan bytas ut. 
 
Verifiering: Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av 
bevis ska också godtas. 
 

2. Persondatorerna ska vara utformade så att 
• minnet är lättåtkomligt och kan bytas ut eller uppgraderas, 
• hårddisken (eller delar som utför hårddiskfunktioner) och eventuell 

cd- och/eller dvd-enhet kan bytas ut. 
 
Verifiering: Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av 
bevis ska också godtas. 
 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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3. Bärbara datorer ska vara utformade så att minnet är lättåtkomligt och 
kan bytas ut eller uppgraderas. 

 
Verifiering: Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av 
bevis ska också godtas. 
 

3. Bärbara datorer ska vara utformade så att minnet är lättåtkomligt och 
kan bytas ut eller uppgraderas. 

 
Verifiering: Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av 
bevis ska också godtas. 
 

4. Bakgrundsbelysningen till LCD-skärmar får inte innehålla mer än i 
genomsnitt 3,5 mg kvicksilver per lampa. 

 
Verifiering: Alla produkter med EU:s miljömärke ska anses uppfylla 
kraven. Andra miljömärken av typ 1 som uppfyller ovanstående kriterier kan 
också godtas. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas. 
Observera att efter den 31 december 2011 kommer denna fråga att regleras 
genom punkt 3 a i bilaga III till direktiv 2011/65/EU. 
 

4. Bakgrundsbelysningen till LCD-skärmar får inte innehålla kvicksilver. 
 
Verifiering: Alla produkter med EU:s miljömärke ska anses uppfylla 
kraven. Andra miljömärken av typ 1 som uppfyller ovanstående kriterier kan 
också godtas. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas. 
 

5. Den angivna ljudeffektnivån (A-viktad) (re 1 pW) för stationära 
persondatorer eller bärbara datorer, enligt punkt 3.2.5 i ISO 9296, 
uppmätt enligt ISO 7779 (eller likvärdiga standarder) får inte överstiga 
följande nivåer: 

 
För stationära persondatorer: 
• 4,0 B(A) i viloläge (motsvarande 40 dB(A)). 
• 4,5 B(A) då hårddisken arbetar (motsvarande 45 dB(A)). 

 
Verifiering: Alla produkter med EU:s miljömärke ska anses uppfylla 
kraven. Andra miljömärken av typ 1 som uppfyller ovanstående kriterier kan 
också godtas. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas. 
 
För bärbara datorer: 
• 3,5 B(A) i viloläge (motsvarande 35 dB(A)). 
• 4,0 B(A) då hårddisken arbetar (motsvarande 40 dB(A)). 

 
Verifiering: Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 

5. Den angivna ljudeffektnivån (A-viktad) (re 1 pW) för stationära 
persondatorer eller bärbara datorer, enligt punkt 3.2.5 i ISO 9296, 
uppmätt enligt ISO 7779 (eller likvärdiga standarder) får inte överstiga 
följande nivåer: 

 
För stationära persondatorer: 
• 4,0 B(A) i viloläge (motsvarande 40 dB(A)). 
• 4,5 B(A) då hårddisken arbetar (motsvarande 45 dB(A)). 

 
Verifiering: Alla produkter med EU:s miljömärke ska anses uppfylla 
kraven. Andra miljömärken av typ 1 som uppfyller ovanstående kriterier kan 
också godtas. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas. 
 
För bärbara datorer: 
• 3,5 B(A) i viloläge (motsvarande 35 dB(A)). 
• 4,0 B(A) då hårddisken arbetar (motsvarande 40 dB(A)). 

 
Verifiering: Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
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angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av 
bevis ska också godtas. 
 
Detta kan vara en rapport som visar att bullernivån har uppmätts i enlighet 
med ISO 7779 och angetts i enlighet med ISO 9296 eller likvärdiga 
standarder. Rapporten ska innehålla de uppmätta bullernivåerna både i 
viloläge och då hårddisken arbetar, och värdena ska anges i enlighet med 
punkt 3.2.5 i ISO 9296 eller likvärdig standard. 
 

angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av 
bevis ska också godtas. 
 
Detta kan vara en rapport som visar att bullernivån har uppmätts i enlighet 
med ISO 7779 och angetts i enlighet med ISO 9296 eller likvärdiga 
standarder. Rapporten ska innehålla de uppmätta bullernivåerna både i 
viloläge och då hårddisken arbetar, och värdena ska anges i enlighet med 
punkt 3.2.5 i ISO 9296 eller likvärdig standard. 
 

6. Bruksanvisning och/eller utbildning för it-support om miljövänlig 
hantering av it-produkter ska tillhandahållas. 

 
Verifiering: Ett exemplar av bruksanvisningen ska lämnas till myndigheten. 
Bruksanvisningen ska sedan förinstalleras på datorn (eller tillhandahållas 
med drivrutinen om det gäller en bildskärm) så att användaren kan läsa den. 
Bruksanvisningen ska också finnas tillgänglig på tillverkarens webbplats. De 
ämnen som behandlas kan t.ex. vara användning av energisparfunktioner. 
Alternativt ska en informationsverktygslåda, en enkel kurs (interaktiv 
beroende på typen av utrustning), tillhandahållas.  
 

6. Bruksanvisning och/eller utbildning för it-support om miljövänlig 
hantering av it-produkter ska tillhandahållas. 

 
Verifiering: Ett exemplar av bruksanvisningen ska lämnas till myndigheten. 
Bruksanvisningen ska sedan förinstalleras på datorn (eller tillhandahållas 
med drivrutinen om det gäller en bildskärm) så att användaren kan läsa den. 
Bruksanvisningen ska också finnas tillgänglig på tillverkarens webbplats. De 
ämnen som behandlas kan t.ex. vara användning av energisparfunktioner. 
Alternativt ska en informationsverktygslåda, en enkel kurs (interaktiv 
beroende på typen av utrustning), tillhandahållas.  
 

7. Förpackning 
 
I de fall pappkartonger används ska de till minst 50 procent bestå av 
återvunnet material. I de fall då plastpåsar används för den slutliga 
förpackningen ska dessa till minst 50 procent bestå av återvunnet material 
eller vara biologiskt nedbrytbara eller komposterbara i enlighet med 
definitionerna i EN 13432. 
  
Bedömning och verifiering: Produkter med miljömärke av typ I som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Alternativt ska 
ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium för 
produktförpackningen lämnas. Endast primära förpackningar, enligt 
definitionen i direktiv 94/62/EG, omfattas av kriteriet. 

7. Förpackning 
 
I de fall pappkartonger används ska de till minst 80 procent bestå av 
återvunnet material. I de fall då plastpåsar används för den slutliga 
förpackningen ska dessa till minst 75 procent bestå av återvunnet material 
eller vara biologiskt nedbrytbara eller komposterbara i enlighet med 
definitionerna i EN 13432. 
  
Bedömning och verifiering: Produkter med miljömärke av typ I som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Alternativt ska 
ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium för 
produktförpackningen lämnas. Endast primära förpackningar, enligt 
definitionen i direktiv 94/62/EG, omfattas av kriteriet. 

8. Det ska finnas energisparfunktioner på själva hårdvaran (för alla 8. Det ska finnas energisparfunktioner på själva hårdvaran (för alla 
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produkter). 
 
Verifiering: Produkter ska åtföljas av tydlig information om att det finns 
energisparfunktioner på hårdvaran, var dessa finns och hur de används. 
 

produkter). 
 
Verifiering: Produkter ska åtföljas av tydlig information om att det finns 
energisparfunktioner på hårdvaran, var dessa finns och hur de används. 
 

9. Anbudsgivaren ska garantera tillgången på reservdelar i minst tre år från 
det att tillverkningen av produkten upphör. 
 
Verifiering: Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av 
bevis ska också godtas. 
 

9. Anbudsgivaren ska garantera tillgången på reservdelar i minst fem år 
från det att tillverkningen av produkten upphör. 

 
Verifiering: Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av 
bevis ska också godtas. 

 
 
 

10. Hälofarliga ämnen i plastdelar 
 
Plastdelar som väger mer än 25 g får inte innehålla flamskyddsmedel eller 
beredningar som har tilldelats någon av följande riskfraser i enlighet med 
definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008: 
• R45 (kan ge cancer). 
• R46 (kan ge ärftliga genetiska skador). 
• R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga). 
• R61 (kan ge fosterskador). 
 
Verifiering: Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av 
bevis ska också godtas. 
 

TILLDELNINGSKRITERIER TILLDELNINGSKRITERIER 
1. Extrapoäng delas ut för lätthet att demontera och lätthet att återvinna 

plastdelar: 
• Anslutningar ska vara lätta att hitta, gå att komma åt med vanliga 

standardverktyg och vara så standardiserade som möjligt. 
• Plastdelar som väger mer än 25 g ska ha en permanent märkning 

som anger materialet, i enlighet med ISO 11469:2000 eller likvärdig 
standard. Strängsprutade plastmaterial och ljusledare till 

1. Extrapoäng delas ut för lätthet att demontera och lätthet att återvinna 
plastdelar: 
• Anslutningar ska vara lätta att hitta, gå att komma åt med vanliga 

standardverktyg och vara så standardiserade som möjligt. 
• Plastdelar som väger mer än 25 g ska ha en permanent märkning 

som anger materialet, i enlighet med ISO 11469:2000 eller likvärdig 
standard. Strängsprutade plastmaterial och ljusledare till 
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plattskärmar är undantagna från detta kriterium. 
• Plastdelar ska bestå av en enda polymer eller av kompatibla 

polymerer, med undantag av höljet, som får bestå av högst två typer 
av polymerer som kan separeras. 

 
Verifiering: En testrapport med beskrivning av hur persondatorn 
demonteras ska lämnas in tillsammans med ansökan. Den ska innehålla en 
sprängskiss av persondatorn som visar huvudkomponenterna och där 
eventuella farliga ämnen i komponenterna anges. Rapporten får lämnas i 
skriftlig eller audiovisuell form. Information om farliga ämnen ska lämnas 
till det behöriga organet i form av en förteckning över material med uppgift 
om materialtyp, använd mängd och placering. 
 

plattskärmar är undantagna från detta kriterium. 
• Plastdelar ska bestå av en enda polymer eller av kompatibla 

polymerer, med undantag av höljet, som får bestå av högst två typer 
av polymerer som kan separeras. 

 
Verifiering: En testrapport med beskrivning av hur persondatorn 
demonteras ska lämnas in tillsammans med ansökan. Den ska innehålla en 
sprängskiss av persondatorn som visar huvudkomponenterna och där 
eventuella farliga ämnen i komponenterna anges. Rapporten får lämnas i 
skriftlig eller audiovisuell form. Information om farliga ämnen ska lämnas 
till det behöriga organet i form av en förteckning över material med uppgift 
om materialtyp, använd mängd och placering. 
 

 2. Återvunnet innehåll och återvinningsbarhet (för stationära 
persondatorer, bärbara datorer och bildskärmar) 

 
Extrapoäng delas ut om systemenhetens, bildskärmens och tangentbordets 
yttre plasthölje till minst tio viktprocent består av återvunnet material (efter 
konsumentledet). 
 
Verifiering: Ett intyg från tillverkaren med uppgift om den procentuella 
andelen återvunnet material (efter konsumentledet). 
 

 
 
Förklarande anmärkningar 
 
Uppgradera eller ersätta produkter: Genom kriterierna ovan säkerställs att det går att få tag på reservdelar. Beslut om produkterna ska uppgraderas eller 
ersättas måste fattas i varje enskilt fall. Man bör framför allt överväga om den förbättrade energieffektiviteten vid köp av en ny produkt väger tyngre än 
effekterna av att göra sig av med utrustningen i förtid. 
 
Tilldelningskriterier: De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om upphandling och anbudsdokumentationen ange hur många extrapoäng som 
kommer att delas ut för varje tilldelningskriterium. De miljömässiga tilldelningskriterierna bör sammanlagt stå för minst 15 procent av den möjliga 
totalpoängen. 
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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, tillverkare, 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. 
 
 
Kostnadsaspekter  
 
Det rekommenderas att en metod baserad på total ägandekostnad tillämpas vid tilldelning av kontraktet. Detta innebär att den upphandlande myndigheten, i 
stället för att beakta enbart produktens inköpspris vid bedömningen av vilket erbjudande som ger bäst valuta för pengarna, ska bedöma livscykelkostnaden 
under den uppskattade ägandeperioden för produkten. I detta ingår inköpspriset, kostnaden för underhåll och andra tjänster, kostnaden för energiförbrukning 
och andra förbrukningsvaror (t.ex. papper och bläck) för en produkt och eventuella bortskaffningskostnader. Det gör det möjligt för myndigheten att beakta 
miljöaspekter både i kvalitetsbedömningen (utifrån miljömässiga tekniska specifikationer och/eller tilldelningskriterier) och priset (genom att man tar hänsyn 
till livscykelkostnaden). 
Precis som för andra elförbrukande produkter är alternativet att köpa energieffektiva modeller i allmänhet något som alla parter vinner på – det minskar både 
driftskostnaderna och miljöeffekterna. På EU:s Energy Star-webbplats finns det ett användbart verktyg för beräkning av möjliga besparingar genom köp av en 
effektivare produkt: http://www.eu-energystar.org/calculator.htm.  
 
När det gäller ersättning av persondatorer är bilden mer komplicerad. I en rapport från det brittiska riksrevisionsverket1 anges att det rent affärsmässigt kan 
vara mer ekonomiskt förnuftigt att ersätta it-utrustning för kontor vart tredje år, i stället för vart femte år som brukar vara det vanliga inom den offentliga 
sektorn. Det beror på att utrustningen efter tre år har ett restvärde och kan återförsäljas och att driftskostnaderna hålls nere. 
 

                                                 
1 http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf  

http://www.eu-energystar.org/calculator.htm
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
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I en kommissionsundersökning av kostnader och fördelar med miljöanpassad upphandling 20072 granskades kostnadseffekterna av att köpa miljövänliga 
(miljömärkta) it-enheter – datorer, bildskärmar och produkter för bildframställning:  
 
Datorer 
För datorer uppskattades skillnaderna mellan versionerna vara mellan 3 procent högre och 7 procent lägre kostnader för den miljövänliga versionen än för den 
icke-miljövänliga. Det finns dock en rad osäkerheter som kan ha betydande inverkan på resultaten: Användningsmönster, reparationskostnader, inverkan av 
service på plats på produktens livslängd och snabba förändringar på marknaden (t.ex. på grund av priser och komponentvariationer) som leder till att 
produkternas sammansättning och priser ändras snabbt. 
 
Bärbara datorer 
För bärbara datorer uppskattades skillnaderna mellan versionerna vara mellan 6 och 24 procent, och den miljövänliga versionen var dyrare än den 
icke-miljövänliga. Energibesparingarna med den miljövänliga versionen hade inte någon större inverkan på totalkostnaderna. En typisk besparing var 8 euro 
under fyra år. 
 
Bildskärmar  
Skillnaderna mellan versionerna uppskattades vara mellan 10 och 22 procent, och den miljövänliga versionen var billigare än den icke-miljövänliga. 
 

                                                 
2 Studien Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe, Öko-Institut & ICLEI (2007). Dokumentet är tillgängligt på: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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