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Inledning 

Miljöanpassad offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att uppnå miljöpolitiska mål 

avseende klimatförändringar, resursanvändning och hållbar konsumtion och produktion – 

särskilt med tanke på vikten av de offentliga inköpen av varor och tjänster i EU.  

Miljöanpassad offentlig upphandling definieras i Europeiska kommissionens meddelande 

Offentlig upphandling för en bättre miljö som ”ett förfarande för de offentliga 

myndigheternas upphandling av varor, tjänster och arbeten med lägre miljöpåverkan över 

hela livscykeln, jämfört med varor, tjänster och arbeten med samma primärfunktion som 

annars skulle ha upphandlats.”
1
 Denna handbok beskriver möjligheterna att bedriva 

miljöanpassad offentlig upphandling i enlighet med 2014 års upphandlingsdirektiv
2
. 

 

Miljöanpassad offentlig 

upphandling kan användas för 

kontrakt både över och under 

tröskelvärdet för tillämpning av 

upphandlingsdirektiven. 

Upphandlingsdirektiven från 2014 

gör det möjligt för offentliga 

myndigheter att ta hänsyn till 

miljömässiga aspekter. Detta gäller 

före upphandlingen, under 

upphandlingsprocessen som sådan och under utförandet av kontraktet. Regler för uteslutning 

och urval syftar till att säkerställa en lägstanivå för entreprenörers och underentreprenörers 

efterlevnad av miljölagstiftningen. Tekniker såsom livscykelkostnadsanalys, specificering av 

hållbara produktionsmetoder och användning av miljömässiga tilldelningskriterier kan hjälpa 

de upphandlande myndigheterna att hitta anbud som är bättre ur miljömässig synpunkt.  

 

Denna handbok är avsedd att vara till hjälp för offentliga myndigheter så att de framgångsrikt 

kan planera och genomföra miljöanpassade upphandlingar. Här förklaras de möjligheter som 

unionslagstiftningen erbjuder på ett pragmatiskt sätt, och vi tittar på enkla och effektiva sätt 

att miljöanpassa kontrakt. Handboken följer logiken och strukturen för ett 

upphandlingsförfarande. Vi ger också många exempel ur verkligheten på hur offentliga 

                                                 
1
 KOM(2008) 400, s. 4. 

2
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner (nedan kallat 

koncessionsdirektivet), Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om 

upphävande av direktiv 2004/18/EG (nedan kallat direktivet om offentlig upphandling) och direktiv 2014/25/EU 

om upphandling av enheter inom vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 

2004/17/EG (nedan kallat försörjningsdirektivet). Denna handbok avser främst direktivet om offentlig 

upphandling, men de flesta möjligheter till att genomföra miljöanpassad offentlig upphandling stöds också av de 

två andra direktiven.  



myndigheter över hela EU har miljöanpassat sina upphandlingar
3
.  Handboken har skrivits för 

offentliga myndigheter, men många idéer och metoder fungerar lika bra för företag som gör 

upphandlingar. Den bör också ge leverantörer och tjänsteleverantörer – särskilt små och 

medelstora företag – en bättre förståelse av de miljökrav som allt oftare ställs i offentliga 

upphandlingar. 

 

Många europeiska offentliga myndigheter genomför inte enbart miljöanpassade utan också 

hållbara upphandlingar, med både miljömässiga och sociala kriterier i sina inköpsbeslut. I den 

här handboken behandlas de miljömässiga aspekterna av upphandlingsförfarandena. 

Direktiven från 2014 erbjuder också ett antal nya möjligheter för socialt ansvarsfull 

upphandling, som inte behandlas här. 

 

Varför köpa grönt? 

De offentliga utgifterna för byggentreprenader, varor och 

tjänster utgör cirka 14 % av EU:s BNP, och uppgår till 

ungefär 1,8 biljoner euro årligen
4
. Genom att använda sin 

köpkraft till att välja varor, tjänster och byggentreprenader 

med mindre miljöpåverkan kan de offentliga upphandlarna 

bidra på ett betydelsefullt sätt till lokala, regionala, nationella 

och internationella hållbarhetsmål. Miljöanpassad offentlig 

upphandling kan vara en viktig drivkraft för innovation, 

eftersom man ger industrin verkliga incitament för 

utveckling av miljövänliga produkter och tjänster. Detta 

gäller särskilt i sektorer där offentliga upphandlare utgör en 

stor del av marknaden (t.ex. inom byggbranschen, hälsovården eller transportsektorn).   

 

Miljöanpassad offentlig upphandling kan också leda till lägre kostnader för de offentliga 

                                                 
3
 Viktigt meddelande: Även om informationen i denna handbok har kontrollerats noggrant, påtar sig Europeiska 

kommissionen inget ansvar när det gäller de specifika fall som nämns i handboken eller på de webbplatser som 

det länkas till.  
4
 Europeiska kommissionen (2015), Public Procurement Indicators 2013. I dessa siffror ingår inte utlägg av 

allmännyttiga företag. I tidigare uppskattningar (2011), där allmännyttiga upphandlingar ingick, låg 

upphandlingen på runt 19 % av EU:s BNP, dvs. över 2,3 biljoner euro. 

Exempel på miljöanpassade 

kontrakt 
• Energieffektiva datorer 

• Kontorsmöbler av trä från hållbart 

skogsbruk 

• Lågenergibyggnader 

• Återvunnet papper 

• Städning med ekologiskt sunda 

produkter 

• Elfordon, hybridfordon eller fordon 

med låga utsläpp 

• El från förnybara energikällor 



myndigheterna – särskilt om man tar hänsyn 

till ett kontrakts fullständiga 

livscykelkostnader och inte bara ser till 

inköpspriset. Att köpa in energieffektiva 

produkter eller vattenbesparingsprodukter kan 

t.ex. bidra till att sänka el- och 

vattenkostnaderna betydligt. Att minska 

mängden farliga ämnen i inköpta produkter 

kan sänka bortskaffningskostnaderna. 

Myndigheter som genomför miljöanpassade 

offentliga upphandlingar kommer att vara 

bättre rustade att möta de nya miljömässiga 

utmaningarna, till exempel att minska 

utsläppen av växthusgaser eller gå över till en 

mer cirkulär ekonomi. 

 

Den rättsliga ramen 

Den rättsliga ramen för offentlig upphandling 

fastställs genom bestämmelserna i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget) och av EU:s 

upphandlingsdirektiv i enlighet med EU-domstolens tolkning. Ur ett internationellt perspektiv 

har EU förbundit sig att följa villkoren i det allmänna upphandlingsavtal som tagits fram av 

Världshandelsorganisationen (WTO) och i bilaterala handelsavtal. I praktiken uppnås 

efterlevnad av dessa instrument i allmänhet genom att man utvidgar de rättigheter som gäller 

för EU:s ekonomiska aktörer till att omfatta aktörer som är etablerade i tredjeländer. 

 

I den ovannämnda ramen fastställs ett antal regler och principer som måste följas vid 

tilldelningen av offentliga kontrakt. Inom denna ram kan miljömålen uppfyllas på en rad 

olika sätt, något som beskrivs i den här 

handboken.  

 

Sektoriell lagstiftning 

Sektorsspecifik EU-lagstiftning medför 

obligatoriska skyldigheter vid upphandlingen av 

vissa varor och tjänster, till exempel 

miniminormer för energieffektivitet som måste 

tillämpas. För närvarande gäller obligatoriska 

skyldigheter bl.a. inom följande sektorer: 

                                                 
5
 Mapping out good practices for promoting green public procurement (OECD, 2013), s. 4. Tillgänglig på 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH%282013%293&doc

Language=En 
6
 Grön upphandling är nyckeln till grön tillväxt (danska miljö- och livsmedelsministeriet, 2012). Tillgänglig på 

http://eng.mim.dk/news-archive/2012/okt/20121009-green-procurement/ 
7
 De impact van het programma duurzaam inkopen anno 2011, s. 4 (nederländska ministeriet för infrastruktur 

och miljö, 2011). 

Fördelarna med miljöanpassad offentlig 

upphandling 

 ”Miljöanpassad offentlig upphandling är ett 

medel för ekonomisk tillväxt. Det uppskattas att 

försäljningen inom miljöindustrisektorn kommer 

att nå 2,2 biljoner euro år 2020” (OECD, 2013)
5
. 

 

”– Om vi inom den offentliga sektorn hade varit 

bättre på att köpa miljövänligt, skulle vi kunna 

lösa flera problem samtidigt. Vi skulle kunna 

förbättra klimatet och miljön samtidigt som vi 

skulle skapa tillväxt och sysselsättning i företag 

som utvecklar grön teknik. Med andra ord är grön 

upphandling en av nycklarna till att omvandla 

världen till en grön ekonomi.” Danmarks 

miljöminister (2012)
6
 

 
I staden Regensburg används miljöanpassad 

offentlig upphandling för upphandling av 

allmännyttiga tjänster, vilket bidrar till att spara 

tio miljoner euro i energi- och vattenkostnader 

under en femtonårsperiod. 

 

Tre miljoner ton koldioxid skulle kunna sparas in 

bara i Nederländerna om alla nederländska 

myndigheter tillämpade de nationella kriterierna 

för hållbar upphandling, som även innefattar 

miljöanpassade kriterier. Den offentliga sektorns 

energiförbrukning skulle minskas med 10 %
7. 



 

• It-produkter för kontor – it-produkter som 

upphandlas av centrala statliga myndigheter 

måste uppfylla de senaste minimikraven på 

energieffektivitet i EU:s förordning om Energy 

Star (förordning (EG) nr 106/2008 om ett 

gemenskapsprogram för 

energieffektivitetsmärkning av 

kontorsutrustning)
8
. 

 

• Vägtransportfordon – alla upphandlande 

myndigheter måste ta hänsyn till fordonens 

energiförbrukning och miljöpåverkan vid drift i 

sina upphandlingar. Det finns en gemensam 

metod för att beräkna livscykelkostnader för 

driften (direktiv 2009/33/EG om främjande av 

rena och energieffektiva vägtransportfordon). 

 

• Byggnader –  minimistandarder för 

energiprestanda gäller för offentliga 

byggnader, och fastställs på nationell nivå på 

grundval av en gemensam EU-metod. Från och 

med den 1 januari 2019 måste alla nya 

byggnader som utnyttjas och ägs av offentliga 

myndigheter vara nära-nollenergibyggnader 

(direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 

byggnaders energiprestanda (omarbetad 

version)). I direktivet om energieffektivitet
9
 

anges också obligatoriska krav när det gäller 

renovering av offentliga byggnader och inköp 

eller nya hyresavtal som uppfyller 

minimistandarder för energieffektivitet. 

 

Dessutom har vissa medlemsstater särskilda 

regler som skapar obligatoriska normer för 

miljöanpassad offentlig upphandling för 

särskilda sektorer eller typer av kontrakt. Dessa 

lagar kommer inte att behandlas i den här handboken, men upphandlare bör hålla sig à jour 

med de nationella kraven. 

 

Miljöanpassad offentlig upphandling i EU-politiken 

                                                 
8
 Denna förordning gäller för varukontrakt över tröskelvärdet för tillämpning av upphandlingsdirektiven.  

9
 Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. I bilaga III till direktivet fastställs de åtgärder som måste vidtas av 

centrala statliga myndigheter, och som kan införas frivilligt av andra offentliga myndigheter.  

Resurser för miljöanpassad offentlig 

upphandling på EU-nivå 
• EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling 

För att göra det lättare för de upphandlande 

myndigheterna att identifiera och köpa mer 

miljöanpassade varor, tjänster och byggentreprenader 

har miljöanpassade upphandlingskriterier utarbetats 

för (i skrivande stund) 21 produkt- och tjänstegrupper 

som direkt går att lägga in i anbudsunderlaget. 

Kriterierna revideras och uppdateras regelbundet för 

att ta hänsyn till de senaste vetenskapliga 

produktuppgifterna, ny teknik, marknadsutvecklingen 

och förändringar i lagstiftningen. De flesta kriterierna 

finns att tillgå på alla officiella EU språk. 

 

• Helpdesk 

Europeiska kommissionen har inrättat en helpdesk för 

att sprida information om miljöanpassad offentlig 

upphandling och besvara intressenternas frågor. 

Kontaktuppgifter finns på webbplatsen för 

miljöanpassad offentlig upphandling: 

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

 

• Information 

Webbplatsen för miljöanpassad offentlig upphandling 

ger samlad information om de praktiska och politiska 

aspekterna på genomförandet av miljöanpassad 

offentlig upphandling. Där finns länkar till en rad 

olika resurser för miljöfrågor och även lokal, nationell 

och internationell information om miljöanpassad 

offentlig upphandling. Detta inbegriper en lista över 

tidigare och pågående projekt som rör miljöanpassad 

offentlig upphandling, en nyhetsfunktion med de 

senaste nyheterna och händelserna rörande 

miljöanpassad offentlig upphandling, en lista med 

svar på vanliga frågor, en ordlista med viktiga termer 

och begrepp, studier, exempel på miljöanpassade 

offentliga upphandlingar och denna handbok. 

 

Alla går att ladda ner från webbplatsen 

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



Miljöanpassad offentlig upphandling har införts på flera EU-politikområden och i flera EU-

strategier, vilket avspeglar medvetenheten om dess potential för att bidra till en mer hållbar 

användning av naturresurser, ändra beteenden i riktning mot hållbar konsumtion och 

produktion samt utgöra drivkraften för innovation. Handlingsplanen för den cirkulära 

ekonomin, som antogs i december 2015, framhåller miljöanpassad offentlig upphandling som 

en av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en mer ändamålsenlig och effektiv 

resursanvändning. 

 

I rutan sammanfattas det särskilda material som har 

utarbetats på EU-nivå till stöd för miljöanpassad 

offentlig upphandling. En detaljerad förteckning 

över EU:s politik, strategier och lagstiftning i 

samband med miljöanpassad offentlig upphandling 

finns i bilagan. 

 

Nationella och lokala åtgärder 

På nationell nivå har de flesta EU-medlemsstater 

numera offentliggjort nationella handlingsplaner där 

en rad olika insatser och stödåtgärder för 

miljöanpassad eller hållbar offentlig upphandling 

beskrivs
10

. Många av dem har satt upp mål för 

miljöanpassad eller hållbar offentlig upphandling, 

antingen vad beträffar upphandlingen totalt sett, 

eller för enskilda produkt- och tjänstegrupper. 

 

Ett antal länder och regioner har också utvecklat 

uppsättningar med kriterier för miljöanpassad 

eller hållbar offentlig upphandling. Dessa liknar i 

många fall EU:s kriterier för miljöanpassad 

offentlig upphandling, med justeringar som 

återspeglar de särskilda omständigheterna eller 

prioriteringarna för de myndigheter som har 

utarbetat dem. De flesta kriterieuppsättningarna 

bygger på uppgifter från livscykelanalyser (LCA) 

när sådana finns tillgängliga, tillsammans med 

miljömärken och de bevis som dessa baseras på
11

.  

 

Även enskilda upphandlande myndigheter på lokal, regional och nationell nivå har infört 

praxis för miljöanpassad och hållbar upphandling. I vissa fall har deras praxis varit en 

inspiration för de nationella handlingsplanerna eller tagits upp som exempel i andra 

                                                 
10

 http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm 
11

 Se Evans, Ewing, Mouat och Nuttall, Assessment and Comparison of National Green and Sustainable Public 

Procurement Criteria and Underlying Schemes (2010), http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm 

Gröna anbud i Irland 

År 2012 antog Irland sin handlingsplan 

för miljöanpassad offentlig upphandling 

med titeln Gröna anbud. I 

handlingsplanen fastställs målet att 

femtio procent av all upphandling i åtta 

produkt- och tjänstegrupper ska vara 

miljöanpassad. Irländska 

naturvårdsverket publicerade 2014 en 

omfattande uppsättning kriterier och 

riktlinjer för att hjälpa myndigheterna 

att uppfylla detta mål. Kriterierna 

bygger på de kriterier som fastställts på 

EU-nivå men tar hänsyn till de särskilda 

inköpsmönstren och marknadsstrukturen 

i Irland. Vägledningen tar också upp 

miljölagstiftning både på EU-nivå och 

nationell nivå. 



medlemsstater. Flera sådana exempel återges i den här handboken och andra exempel på god 

praxis införs kontinuerligt 

i hela EU. En samling med över 100 av dessa exempel kan återfinnas på 

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

  



Miljö anpassad upphandling: Grunderna 

Den här handboken handlar om hur man miljöanpassar sina upphandlingar i varje enskilt 

steg i upphandlingsprocessen. De grundläggande stegen anges nedan tillsammans med en 

länk till ett avsnitt i handboken med mer information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 
 Ta reda på vad miljöanpassad offentlig upphandling omfattar och vilka fördelar 

den kan ge, och titta också närmare på vilka hjälpmedel som finns att tillgå  
 

 Besluta er för att genomföra processen och skapa politiskt stöd genom att anta 

en policy för miljöanpassad offentlig upphandling med tydliga definitioner 

och mål som passar er organisation  

 Fastställ prioriteringar för de produkt- och tjänstegrupper ni tänker ta upp 

genom att kontrollera befintliga kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling, miljömärken och andra källor  

 Inför informations-, utbildnings-, nätverks- och övervakningsinsatser för 

att se till att ni når era mål  

 

 

Kapitel 1 

 

Kapitel 2 

 Överväg hur miljökraven kommer att påverka upphandlingsprocessen för de 

varor och tjänster som ni har valt och hur ni ska införa dem i enlighet med de 

rättsliga kraven  

 Skaffa en överblick över de produkter och tjänster som finns tillgängliga på 

marknaden genom att inleda en dialog med leverantörer och göra en 

nyttokalkyl för miljöanpassad offentlig upphandling baserad på 

livscykelkostnader  

 

 Fastställ föremålet och de tekniska specifikationerna för upphandlingen på 

ett sätt som tar hänsyn till de miljömässiga effekterna under hela livscykeln för 

de varor, tjänster eller byggentreprenader ni upphandlar, och överväg att 

använda märken för att definiera era krav  

 

Kapitel 3 

 

Kapitel 4 

 Tillämpa i lämpliga fall de urvalskriterier som bygger på miljöteknisk 

kapacitet eller förvaltningsåtgärder för miljön och leverantörskedjan, och 

uteslut anbudsgivare som inte uppfyller de tillämpliga miljölagarna 

 Fastställ tilldelningskriterier som uppmuntrar anbudsgivarna att erbjuda ännu 

bättre miljöegenskaper än vad som anges i specifikationerna och tillämpa dessa 

kriterier på ett öppet sätt. Uppskatta livscykelkostnaderna när ni jämför 

anbuden och avslå onormalt låga anbud om dessa inte följer miljölagstiftningen 

Kapitel 5 

 Inför klausuler om fullgörande av kontrakt där leverantörernas eller 

tjänsteleverantörernas miljöåtaganden framhålls och föreskriv lämpliga 

korrigerande åtgärder om det finns brister i fullgörandet. Se till att det finns ett 

system för övervakning av dessa åtaganden och att de också gäller för 

underentreprenörer 

Kapitel 6 

 Ta fram specifika upphandlingsstrategier med avseende på miljöanpassad offentlig 

upphandling för sektorer med stor miljöpåverkan, såsom kontorsbyggnader, 

livsmedel och catering, fordon och energiförbrukande produkter 

Kapitel 7 



 

 



Kapitel 1 – Infö rande av miljö anpassad 
öffentlig upphandling 

Det krävs lite planering för att 

genomföra en miljöanpassad 

offentlig upphandling: ni måste 

avgöra vad den miljöanpassade 

offentliga upphandlingen ska 

omfatta i er organisation, 

fastställa prioriteringar och mål 

för era verksamheter, ordna 

lämplig utbildning för 

personalen och övervaka 

resultatet. Alla dessa delar kan 

ingå i en policy för 

miljöanpassad offentlig upphandling. De bör också stödjas genom din organisations 

operativa förfaranden och system för e-upphandling. 

 

Alla enskilda offentliga myndigheter som vill införa miljöanpassad offentlig upphandling kan 

använda vägledningen i det här kapitlet. I de flesta EU-länder har nationella 

handlingsplaner för miljöanpassad offentlig upphandling fastställts,
12

 vilket sannolikt 

kommer att påverka det strategiska genomförandet för landets myndigheter, till exempel i 

form av uppsatta mål, prioriterade produktgrupper och krav på övervakning. 

 

1.1 Policy för miljöanpassad offentlig upphandling 
Många offentliga myndigheter i Europa har valt att införa en policy för miljöanpassad 

offentlig upphandling eller att lägga in åtaganden om miljöanpassade offentliga 

upphandlingar inom ramen för andra politikområden. För miljöanpassad offentlig 

upphandling krävs ett effektivt samarbete mellan olika avdelningar och delar av personalen 

inom en organisation. Stöd från den högsta ledningen brukar anses vara en viktig faktor för 

en lyckad miljöanpassad offentlig upphandling. 

 

För att bli så effektiv som möjligt bör policyn för miljöanpassad offentlig upphandling 

 

• omfatta tydliga mål, prioriteringar och tidsramar (se avsnitt 1.2), 

 

• ange omfattningen av de upphandlingsverksamheter som ingår (dvs. omfattas hela 

myndigheten eller bara vissa avdelningar, vilka produkt- och tjänstegrupper ingår?), 
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 Ytterligare information om nationella handlingsplaner finns på 

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

 

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


 

• ange vem som har ansvar för att genomföra policyn, 

 

• innefatta en mekanism för att övervaka resultaten på ett lämpligt sätt (se avsnitt 1.5). 

 

En policy rörande miljöanpassad offentlig upphandling bör anpassas till eventuella befintliga 

policyer och strategier avseende upphandling och hållbar drift av organisationen. Utlåtanden 

från interna användare, leverantörer och företagsledning är vanligtvis nödvändiga för att 

policyn ska kunna genomföras. Ni kanske också vill ha extern rådgivning eller få 

sakkunnigbedömningar från andra offentliga organisationer som genomför miljöanpassad 

offentlig upphandling, eller från de nätverk som beskrivs i avsnitt 1.7.  

 

När policyn har antagits bör någon form av operativ genomförandeplan utarbetas, med en 

beskrivning av specifika arbetsuppgifter, ansvarsområden och en tidsplan. Information om 

policyn och genomförandeplanen bör sedan spridas så mycket som möjligt, särskilt till 

den personal som berörs mest och till leverantörer som har en roll att spela när det gäller att 

genomföra policyn. 

 

1.1.1 Att bilda en arbetsgrupp 

Om man vill genomföra en miljöanpassad 

offentlig upphandling krävs engagemang 

och samarbete mellan olika avdelningar 

och medlemmar i en organisations 

personalstyrka. Tjänstemän som arbetar 

med ekonomi-, miljö- och 

upphandlingsfrågor kommer sannolikt att 

behöva rådfrågas, jämte vissa 

specialiserade avdelningar såsom 

byggnadsverksamhet, energi eller it. 

 



Inom många myndigheter är ansvaret för inköpen spritt över hela administrationen. Det kan 

vara bra att bilda en arbetsgrupp med 

företrädare från olika avdelningar när policyn 

för miljöanpassad offentlig upphandling 

utformas, prioriteringar och mål fastställs och 

utbildningsbehov bedöms, så att man ser till att 

alla inblandade är engagerade och att dessa 

behov uppfylls. 

 

1.2 Att fastställa prioriteringar och mål 
Oftast behöver metoder för miljöanpassad 

offentlig upphandling införas gradvis. Man 

kan t.ex. välja att fokusera på ett litet utbud av 

produkt- och tjänstegrupper till att börja med. 

Pilotverksamheter i utvalda avdelningar som 

visar störst vilja att delta kan vara ett sätt att 

visa hur genomförandet kan gå till och få ett 

bredare stöd. 

 

1.2.1 Hur man prioriterar 

Det är främst tre faktorer som man bör ta 

hänsyn till när man beslutar vilka produkt-, 

tjänste- och byggentreprenadsektorer som ska prioriteras
14

: 

 

• Miljöpåverkan – Välj de produkter (t.ex. fordonspark) eller tjänster (t.ex. städtjänster) som 

har stor miljöpåverkan under sin livscykel. 

 

• Budgetpåverkan – Koncentrera insatserna 

till områden med höga utgifter inom 

myndigheten.  

 

 Möjlighet att påverka marknaden – 

Fokusera på områden där möjligheten att 

påverka marknaden är störst. Det kan bero 

på kontraktets storlek eller synlighet, eller 

hur viktigt det är för leverantörerna att ha 

kunder inom den offentliga sektorn.  

 

Därefter kan man ta hänsyn till ett antal ytterligare faktorer innan man gör det slutliga 

urvalet av sektorer: 

                                                 
13

 För mer information, se 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332756/food-plan-july-2014.pdf 
14

 Europeiska kommissionen och de flesta EU-medlemsstater tog hänsyn till dessa faktorer när de valde ut 

produkt- och tjänstegrupper för att utveckla kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling. 

Planering för upphandling av 

hållbara livsmedel i Storbritannien 

 

Under 2014 skapade det brittiska 

departementet för miljö- och 

landsbygdsfrågor (Defra) en ram för 

upphandling av hållbara livsmedel med 

titeln En plan för offentlig 

upphandling
13

. I planen, som godkändes 

av den brittiska premiärministern, 

framläggs en specifik vision samt 

specifika mål och resultat för 

upphandling av hållbara livsmedel. 

Detta inbegriper att man samarbetar 

med och stöder leverantörerna så att de 

producerar och tillhandahåller hållbara 

livsmedel och hållbar catering. Policyn 

omfattar en balanserad styrningsmetod 

för sund förvaltning, enligt vilken man 

redovisar resursanvändning av energi, 

vatten och avfall, miljöpåverkan, 

variation och säsongsvariationer, 

djurens välbefinnande samt rättvis och 

etisk handel. 



 

• Politiska prioriteringar. Finns det särskilda lokala miljöprioriteringar, t.ex. stadsluftens 

kvalitet, energi- och vattenförbrukning, avfallshantering eller klimatanpassning som ni kan 

anknyta till? 

 

• Tillgång till miljövänligare alternativ på 

marknaden. En marknadsundersökning kan 

göra det lättare att avgöra om det finns lämpliga 

alternativ med mindre 

miljöpåverkan. Kontrollera om det finns relevanta 

miljömärken och miljöcertifieringar.  

 

• Kostnadsaspekter. Är det sannolikt att grönare 

alternativ är kostnadsneutrala eller kommer de att 

påverka er budget? Bedömningen av ”kostnaden” bör 

omfatta alla kostnader under hela livscykeln: 

inköpspris, användningskostnader (t.ex. energi- och 

vattenförbrukning, underhåll) och 

bortskaffningskostnader (se avsnitt 5.3). I vissa fall kan 

man få bidrag eller subventioner för investeringar i 

grönare alternativ, så det kan vara värt att söka efter relevanta program.  

 

• Tillgång till kriterier. För många produkt- och tjänstegrupper har det utvecklats 

miljöanpassade upphandlingskriterier som går att infoga direkt i ert anbudsförfarande, utan 

att ni behöver göra tidsödande undersökningar av miljöegenskaper och 

marknadsundersökningar. EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling omfattar i 

skrivande stund 21 produkt- och tjänstegrupper och finns både i en version med kärnkriterier 

och en med övergripande kriterier (se avsnitt 1.4.1). I många EU-länder finns det också 

nationella eller regionala kriterier. 

 

• Synlighet. Hur synlig kommer er miljöanpassade offentliga upphandlingsverksamhet att 

vara för allmänheten, marknaden, andra upphandlande myndigheter och er egen personal? 

Kommer de att förstå att ni strävar efter att förbättra miljöprestandan? Förändringar som ger 

stor uppmärksamhet, som vilken typ av fordon en myndighet använder, eller övergång till 

ekologiska livsmedel i matsalen, kan bidra till att öka medvetenheten om 

er policy för miljöanpassad offentlig upphandling och förbättra organisationens image. 

 



• Praktiska frågor. Finns det några stora kontrakt som ska förnyas eller finns det kontrakt 

med lång löptid för vissa produkt- eller tjänstegrupper? Hur mycket tid och finansiella 

resurser kan ni avsätta för genomförandet? Finns det några särskilda produkt- eller 

tjänstegrupper där ni redan har en viss sakkunskap om miljöfrågorna? 

 

1.2.2 Att fastställa mål för miljöanpassad 

offentlig upphandling 

Det är av avgörande betydelse att ni har tydliga 

mål som gör att ni kan bedöma framstegen, och 

att ni informerar den egna organisationen och 

allmänheten om era avsikter. 

 

Målen kan t.ex. omfatta följande: 

• Övergripande upphandlingsmål – t.ex. att 80 % 

av upphandlingarna (i värde och antal anbud) 

senast 2018 ska omfatta kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling. Målen kan 

skilja sig åt mellan nationella, regionala och 

lokala nivåer. 

 

• Produkt-/tjänstespecifika mål – t.ex. att 60 % av alla måltider som serveras i skolmatsalar 

ska vara ekologiska senast 2017, eller att alla städtjänster ska utföras med produkter som 

uppfyller EU:s krav för miljömärken senast 2018. 

 

• Verksamhetsmål – t.ex. att alla som arbetar med upphandlingar ska få utbildning i 

miljöanpassad offentlig upphandling senast 2017, eller att vägledning om miljöanpassad 

offentlig upphandling ska finnas tillgänglig för alla anställda på myndighetens intranät. 

 

När man diskuterar upphandlingsmål är det viktigt att ha en tydlig, verksamhetsinriktad 

definition av vad som räknas som miljöanpassad upphandling. För många av de mål som 

medlemsstaterna har fastställt på nationell nivå räknas anbudsförfaranden som 

miljöanpassade om de omfattar de nationella kriterierna eller EU-kriterierna för 

miljöanpassad offentlig upphandling.   

 

1.3 Utbildning och vägledning 
För att kunna genomföra miljöanpassade offentliga upphandlingar på ett bra sätt måste 

personalen ha de praktiska kunskaper och färdigheter som krävs och ha tillgång till 

information. Det kan t.ex. krävas utbildning och vägledning om 

 

• hur man integrerar miljöhänsyn i anbudsförfaranden (se kapitel 2–7), 

 

• var man kan få hjälp med att utveckla miljökriterier (se avsnitt 1.4 och kapitel 3), 

 

Den flamländska regeringen sätter 

mål för hållbar upphandling 

 

Den flamländska regeringen i Belgien 

har som mål att 100 % av de offentliga 

upphandlingarna ska uppfylla fastställda 

kriterier för hållbar upphandling senast 

2020. Detta mål har uppnåtts eller ska 

uppnås stegvis genom en serie 

handlingsplaner för åren 2009–2011, 

2012–2014, 2015–2017 och 2018–2020. 

Varje handlingsplan ska omfatta 

vägledning, kriterier och 

övervakningsmekanismer för att se till 

att alla myndigheter kan uppfylla detta 

mål.  



• hur man bedömer och kontrollerar anbudsgivarnas miljöuttalanden (se avsnitten 3.6 och 

5.2), 

 

• hur man värderar livscykelkostnader i 

upphandlingsförfaranden (se avsnitt 5.3). 

 

Den här handboken ger en introduktion till dessa 

frågor och innehåller tips på var man kan hitta 

ytterligare information och vägledning. Den kan 

dock inte ersätta en grundlig utbildning i 

miljöanpassad offentlig upphandling. 

 

Många EU-länder och regioner har 

utbildningsprogram för miljöanpassad offentlig 

upphandling – antingen som fristående 

utbildningsmoduler eller integrerade i mer 

övergripande utbildning om offentlig 

upphandling. 

 

Vissa offentliga myndigheter har också tagit fram 

vägledning om hur miljöanpassad offentlig 

upphandling bör införas i 

upphandlingsverksamheten. Denna vägledning 

kan t.ex. innehålla specifika kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling som bör 

tillämpas för vissa produkt- och tjänstegrupper. 

 

Det finns ofta manualer och verktyg på nationell 

nivå på särskilda webbplatser för miljöanpassad 

offentlig upphandling och ibland finns det också 

en nationell helpdesk för miljöanpassad offentlig 

upphandling. En helpdesk finns även på EU-nivå 

och kan kontaktas med hjälp av de uppgifter som 

anges på EU:s webbplats för miljöanpassad 

offentlig upphandling, 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.ht

m.  

 

1.4 Källor till kriterier för miljöanpassad 

offentlig upphandling 

Begreppet kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling omfattar inte bara urvals- och 

tilldelningskriterier utan även specifikationer och 

Utbildning i miljöanpassad offentlig 

upphandling i Sardinien, Italien 

 

Ecosportelli GPP, som ingår i 

Sardiniens regionala nätverk för 

miljöanpassad offentlig upphandling, 

ger stöd åt de provinsiella regeringarna, 

kommunerna, andra offentliga organ 

och lokala företag när det gäller att 

genomföra miljöanpassade och hållbara 

upphandlingar. Verksamheten 

inbegriper ”tekniska laboratorier”, som 

är utbildningsseminarier som anordnas 

runtom i alla regionala territorier för att 

hjälpa deltagarna med utformningen och 

genomförandet av konkreta åtgärder, 

såsom miljöanpassade 

inköpsförfaranden, policyer, strategier 

eller beteende. Utbildningen har gett 

upphandlarna en hög engagemangsnivå 

när det gäller miljöanpassad offentlig 

upphandling, inklusive i små 

kommuner. Analysen visar också på en 

ökad inlämning av miljöanpassade 

anbud från lokala företag.    

Kompetenscentrum för hållbar 

offentlig upphandling och 

innovationsupphandling i 

Nederländerna 

PIANOo, det nederländska 

kompetenscentrumet för offentlig 

upphandling, arbetar för och med ett 

nätverk bestående av cirka 3 500 

offentliga upphandlare. Alla 

nederländska offentliga upphandlare kan 

hitta information och verktyg för hållbar 

offentlig upphandling och 

innovationsupphandling. PIANOo 

tillhandahåller verktyg och resurser 

inklusive en privat diskussionsplattform, 

tillgång till lärandeverktyg och bästa 

praxis, genomförandeassistens, 

arbetsgrupper och en PIANOo-kurs i 

upphandlingsrätt. PIANOo höjer den 

professionella nivån när det gäller 

upphandling i Nederländerna, förbättrar 

hållbarheten i upphandlingarna och 

underlättar samspelet med marknaden.   

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


klausuler om fullgörande av kontrakt som kan hjälpa er att ingå miljövänligare kontrakt. Att 

identifiera källorna till kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling är ett viktigt led i 

införandet av miljöanpassad offentlig upphandling. 

 

1.4.1 EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 

Som nämndes i inledningen har EU utvecklat kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling för en rad produkt- och tjänstegrupper som regelbundet ses över och uppdateras. 

Kriterierna är utformade så att de ska kunna läggas in direkt i anbudsunderlaget och 

innehåller information om verifieringsmetoder. De flesta kriterierna finns att tillgå på alla 

officiella EU språk. 

I skrivande stund omfattas följande produkt- och tjänstegrupper:
15

 

 

 Rengöringsmedel och rengöringstjänster  

 Tryck- och kopieringspapper 

 Kraftvärme 

 Kontorsbyggnader 

 Elektrisk och elektronisk utrustning inom hälso- och sjukvårdssektorn 

 Elektricitet  

 Livsmedel och cateringtjänster  

 Möbler 

 Trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster 

 Reproduktionsutrustning 

 Inomhusbelysning 

 It-utrustning för kontor  

 Utformning, bygge och underhåll av vägar   

 Sanitetsarmaturer 

 Gatubelysning och trafiksignaler 

 Textilier 

 Toaletter och urinoarer 

 Transport 

 Väggskivor 

 Infrastruktur för avloppsrening 

 Vattenvärmare 

 

Kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling bygger på data från olika källor, och en 

teknisk bakgrundsrapport utarbetas för varje produktgrupp för att fastställa de överväganden 

som har beaktats. Evidensbasen innefattar tillgänglig vetenskaplig information och 

vetenskapliga data, bygger på livscykelkostnader och inbegriper medverkan av ett flertal 

olika intressenter. Sedan 2011 leds utvecklingsprocessen för kriterier för de flesta 

produktgrupper av kommissionens gemensamma forskningscentrum i Sevilla, Spanien
16

.  

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling omfattar två ”nivåer” för varje sektor: 

 

                                                 
15

 Se webbplatsen för miljöanpassad offentlig upphandling för en aktuell förteckning över kriterier: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
16

 Ytterligare uppgifter om kriterier som befinner sig under utveckling finns på 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/projects.html  



• Kärnkriterierna är utformade för att göra en miljöanpassad offentlig upphandling enkel att 

genomföra, är inriktade på de viktigaste miljöprestandaområdena för en produkt eller tjänst 

och syftar till att sänka företagens administrativa kostnader så långt det går.  

 

• De övergripande kriterierna tar hänsyn till flera aspekter eller högre nivåer av 

miljöprestandan, och är avsedda för myndigheter som vill gå längre när det gäller att stödja 

miljö- och innovationsmål. 

 

Samtliga EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling kan laddas ner från 

webbplatsen för miljöanpassad offentlig upphandling (http://ec.europa.eu/environment/gpp) 

tillsammans med tekniska bakgrundsrapporter som innehåller beskrivningar av de viktigaste 

aspekterna som har beaktats vid urvalet av kriterierna. Helpdesken för miljöanpassad 

offentlig upphandling kan hjälpa er att tolka och tillämpa kriterierna. 

 

1.4.2 Andra källor till kriterier 

Utöver EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling har en rad internationella, 

nationella och regionala organ utvecklat uppsättningar av kriterier som täcker ett brett utbud 

av produkt- och tjänstegrupper. Processerna för att anta dessa kriterier varierar, men många 

liknar EU:s system för miljöanpassad offentlig upphandling. På EU:s webbplats för 

miljöanpassad offentlig upphandling finns länkar till några av de viktigaste uppsättningarna 

av kriterier. 

 

1.4.3 Märken 

Det finns många miljömärken som syftar till att hjälpa inköpare hitta hållbara produkter eller 

tjänster. De mest användbara märkena när det gäller miljöanpassad offentlig upphandling är 

de som är bygger på objektiva och öppna kriterier och som tilldelas av en oberoende tredje 

part. Dessa märken kan spela en särskild roll i utarbetandet av tekniska specifikationer och 

kriterier för tilldelning, och i kontrollen av efterlevnaden. De särskilda regler som gäller för 

användningen av märken inom upphandlingen diskuteras i de relevanta avsnitten i denna 

handbok
17

.  
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 Se avsnitten 3.5 och 5.2.3. 

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


 

Olika typer av miljömärken beskrivs nedan: 

 

Märken med flera kriterier – detta är den 

vanligaste typen av miljömärke och är också den 

som oftast används i miljöanpassad offentlig 

upphandling. Märken med flera kriterier baseras 

på vetenskaplig information om en produkts eller 

tjänsts miljöpåverkan under hela livscykeln, från 

utvinningen av råmaterial till produktion och 

distribution, användningsfasen och det slutliga 

bortskaffandet. Ett antal kriterier tillämpas för att 

fastställa standarden för det berörda märket. Olika 

uppsättningar av kriterier fastställs för varje 

produkt- eller tjänstegrupp som ingår. Exempel på 

denna typ av märke är EU:s miljömärke (en blomma),
18

 

den nordiska Svanen
19

 och Blaue Engel
20

(blå ängeln). 

 

Enfrågemärken – Dessa bygger på ett eller flera kriterier 

för godkännande/underkännande som är knutna till en viss 

fråga, t.ex. energieffektivitet. Om en produkt uppfyller dessa 

kriterier får den 

märkas med märket. Exempel på denna typ av märken är 

EU-märket för ekologiska produkter eller Energy Star-

märket för kontorsutrustning. 

 

Sektorsspecifika märken – Sektorsspecifika märken omfattar t.ex. certifieringssystem för 

skogsbruk som drivs av organisationer som FSC (Forest Stewardship Council)
21

 eller PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification)
22

. 

 

Produktmärken med kvalitetsklasser – Med dessa märken betygssätts produkterna eller 

tjänsterna beroende på deras miljöprestanda, inte med hjälp av kriterier för 

godkännande/underkännande. Som exempel kan nämnas EU:s energimärke, där 

energirelaterade produkter märks beroende på deras energieffektivitet
23

.  
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 Mer information finns på http://ec.europa.eu/environment/ecolabel. 
19

 Mer information finns på http://www.svanen.se/.  
20

 Mer information finns på http://www.blauer-engel.de/en. 
21

 Mer information finns på http://www.fsc.org. 
22

 Mer information finns på http://www.pefc.org. 
23

 Mer information finns på http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm. I juli 2015 

föreslog kommissionen att man skulle revidera märkningen för energieffektivitet genom att återinföra en skala 

från A till G, där A är den mest energieffektiva klassen och G den minst energieffektiva. Detta förslag beskrivs i 

COM(2015) 341 final.  

EU:s miljömärke 

EU:s miljömärke inrättades 1992 för att 

uppmuntra företag att marknadsföra 

miljövänligare produkter och tjänster. 

Produkter och tjänster som tilldelas EU:s 

miljömärke får märkas med 

blomlogotypen som gör det möjligt för 

konsumenterna – både offentliga och 

privata köpare – att lätt känna igen dem. 

I dag omfattar EU:s miljömärke 34 

produkter och tjänster, däribland papper, 

textil, rengöringsmedel, smörjmedel, 

apparater, hem- och trädgårdsprodukter 

samt logitjänster.  

Nya produkt- och tjänstegrupper läggs 

till kontinuerligt. 

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v6.pdf


 
 

Kriterierna bakom vart och ett av dessa märken är offentliga. Som kommer att diskuteras i 

avsnitt 3.5 skiljer man i upphandlingsdirektiven på märken där alla kriterier är kopplade till 

föremålet för kontraktet och märken som innehåller bredare kriterier, till exempel 

bestämmelser om allmänna förvaltningsmetoder. 

 

1.5 Att använda elektroniska upphandlingssystem 

I direktiven från 2014 föreskrivs en övergång till helt elektroniska anbudsgivningar senast 

2018 (2017 när det gäller inköpscentraler)
24

. Användningen av e-upphandlingssystem har 

kommit långt i de flesta medlemsstater och de kan vara ett värdefullt verktyg för att stödja 

genomförandet av miljöanpassade offentliga upphandlingar. I synnerhet kan e-

upphandlingssystem göra det möjligt att spåra användningen av kriterier för miljöanpassad 

offentlig upphandling och att kontrollera att leverantörerna har tillhandahållit den information 

som krävs för att påvisa att dessa kriterier uppfylls. Detta gör det lättare att bekräfta att 

policyn med miljöanpassade offentliga upphandlingar är effektiv och att skapa återkoppling 

för övervaknings- och granskningsverksamheten, som beskrivs nedan. 

 

När ni väljer ett system för e-upphandling eller anpassar det för att bidra till genomförandet 

av miljöanpassade offentliga upphandlingar kan det vara bra att fundera över följande 

funktioner: 

 

 Kan upphandlingskontrakt med kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 

tydligt markeras och spåras? 

 Kan systemet integreras med källor till kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling (t.ex. från en databas eller ett märke) så att dessa enkelt kan införlivas i 

kontrakten? 

 Underlättar systemet beräkningen av livscykelkostnader, t.ex. med ett inbyggt verktyg 

för detta? 

 Gör systemet det enkelt för nya leverantörer att få veta dina krav för miljöanpassad 

offentlig upphandling? 

 

Upphandlingsprocessen påverkas av elektroniska system och det är viktigt att inte förbise 

deras roll när det gäller att underlätta den miljöanpassade offentliga upphandlingen.  

                                                 
24
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1.6 Övervakning och granskning av miljöanpassad offentlig upphandling 

Ett effektivt övervakningssystem måste 

införas för att man ska kunna bedöma de 

framsteg som görs mot målen. Detta bör leda 

till att det skapas ett register över vilka anbud 

och/eller tilldelade kontrakt som uppfyller 

kriterierna för miljöanpassad offentlig 

upphandling. Helst bör ert 

övervakningssystem också innehålla 

information om miljöeffekterna av era 

inköpsbeslut. 

 

Flera EU-medlemsstater har infört, eller håller 

på att införa, system för att övervaka 

genomförandet av en nationell miljöanpassad 

offentlig upphandling, bl.a. i form av specifika 

förfaranden som ska följas för att samla in 

uppgifter. 

 

Utöver kvantifierad övervakning av 

utvecklingen rekommenderas en regelbunden 

kvalitetsgranskning av den miljöanpassade 

offentliga upphandlingsverksamheten, med inriktning på vilka hinder som finns, korrigerande 

åtgärder och de ytterligare förbättringar som krävs, samt en bedömning av framtida mål.  

 

1.7 Nätverkssamarbete 

Många av de problem man stöter på vid införandet av miljöanpassad offentlig upphandling är 

gemensamma för alla offentliga myndigheter, och det finns mycket att vinna på att nätverka 

och samarbeta med andra. Genom att t.ex. dela information om vilka miljökriterier som 

används vid anbudsförfaranden eller vilka miljövänliga produkter som finns på marknaden 

kan man spara både tid och arbete. 

 

Det har inrättats flera nätverk med inriktning på miljövänlig och hållbar upphandling på 

nationell och regional nivå. Partnerskapet för offentliga gröna 

inköp(www.groenneindkoeb.dk) i Danmark gör det möjligt för upphandlare att utbyta 

sakkunskap (se rutan), liksom det franska nätverket för Grand Ouest-regionen 

(http://www.reseaugrandouest.fr) och ett antal regionala nätverk i Italien. På europeisk nivå 

syftar Procura+-kampanjen till att sprida erfarenheter av miljöanpassad offentlig upphandling 

över gränserna och hjälpa enskilda deltagare att införa miljöanpassad offentlig upphandling 

lokalt (http://www.procuraplus.org). 

 

Staden Barcelona använder övervakning 

för att utveckla sin miljöanpassade 

offentliga upphandling  
Efter mer än 15 år av engagemang för och 

genomförande av miljöanpassad offentlig 

upphandling genomförde staden Barcelona, 

på ett sätt som i hög grad inbjöd till 

deltagande, en översyn av och utarbetade 

nya regler för införande av 

hållbarhetskriterier i offentliga 

upphandlingskontrakt. Detta skedde efter 

antagandet av ett nytt kommunalt dekret 

för ansvarsfull offentlig upphandling 2013. 

Integrering av miljöanpassade krav är nu 

obligatoriskt för alla upphandlande organ 

som genomför upphandlingar av fordon, el, 

livsmedel och catering, byggarbeten, 

trävaror och en rad andra högprioriterade 

upphandlingskategorier. 

Övervakningssystemen har också 

uppdaterats inom många av dessa 

högprioriterade områden, och ett system 

för automatisk spårning håller på att 

utvecklas. 

http://www.reseaugrandouest.fr/


Mer information om nationella och internationella nätverk för miljöanpassad och hållbar 

offentlig upphandling finns på webbplatsen för miljöanpassad offentlig upphandling. 

Att inspirera andra till 

miljöanpassad offentlig 

upphandling – tydliga resultat i 

Danmark 

Det danska partnerskapet för 

offentliga gröna inköp är en koalition 

av statliga organ som står för cirka 13 

% av den summa som varje år läggs 

ut för offentlig upphandling i 

Danmark. Alla medlemmar i 

partnerskapet rapporterar en gång om 

året om vad de har uppnått med 

avseende på partnerskapets mål för 

miljöanpassad offentlig upphandling, 

inklusive genomförandet av målen 

och kriterierna för miljöanpassad 

upphandling inom den egna 

organisationen. Varje år utarbetar 

fyra partner en fallstudie som visar på 

effekten av en viss miljöanpassad 

upphandling i fråga om energi och 

miljöpåverkan samt ekonomiska 

besparingar. Dessa fallstudier 

används för att inspirera andra till att 

använda miljöanpassad offentlig 

upphandling i sina anbud. 



Kapitel 2 – Upphandlingspröcessen 

Sammanfattning 
• Offentlig upphandling omfattas av de allmänna principer som härrör från EU-fördraget och 

de särskilda regler som anges i direktiven. Båda dessa rättskällor är relevanta för 

miljöanpassad offentlig upphandling.  

 

• Förberedelserna är av avgörande betydelse. Det krävs grundlig analys och planering innan 

ett anbudsförfarande inleds om man ska kunna uppnå miljömålen. Det kan också bidra till att 

förfarandena genomförs effektivt och till att man får bästa värde för pengarna över hela 

livscykeln. 

 

• Olika förfaranden kan användas för att genomföra en miljöanpassad offentlig upphandling, 

beroende på upphandlingens föremål och den information som inhämtats under 

upphandlingens förberedande stadium. 

Förfaranden såsom det konkurrensutsatta 

förfarandet med förhandling och 

konkurrenspräglad dialog kan vara lämpliga när 

du behöver kunna anpassa en lösning efter dina 

specifika behov.  

 

• Livscykelkostnadsanalys, gemensam 

upphandling, ramavtal eller avtal om 

energiprestanda kan t.ex. visa att kostnaderna kan sänkas med miljöanpassad offentlig 

upphandling, eller bidra till att investeringshindren minskas.   

 

2.1 Inledning 
För att miljöanpassad offentlig upphandling ska fungera måste man veta hur man får ut så 

mycket som möjligt av de offentliga upphandlingsförfarandena. Om en policy för 

miljöanpassad offentlig upphandling inte genomförs tillräckligt noggrant kan den bli otydlig i 

praktiska frågor, t.ex. om vilket förfarande som ska användas, vilka kriterier som ska 

tillämpas eller hur man på lämpligt sätt bedömer och 

kontrollerar miljöuttalanden. 

 

2.2. Grundläggande principer för offentlig upphandling 
Offentlig upphandling handlar om att matcha tillgång och efterfrågan för att leverera de 

varor, tjänster och byggentreprenader som den offentliga sektorn har ansvar för att 

tillhandahålla. Det står klart att värde för pengarna är en nyckelfråga, liksom behovet av att 

säkerställa en god konkurrensnivå och att respektera EU:s och medlemsstaternas rättsliga 

ramar. Miljöanpassad offentlig upphandling kan kombineras med dessa mål och kommer i 

många fall att positivt bidra till dem – till exempel genom att minska livscykelkostnaderna 

eller uppmuntra leverantörerna till att uppdatera sina produkt- eller tjänsteerbjudanden.  



 

Värde för pengarna 

De upphandlande myndigheterna är skyldiga att få bästa valutan för skattebetalarnas pengar i 

allt de köper in. Att hitta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet betyder inte 

nödvändigtvis att ni bara ska acceptera det billigaste erbjudandet. Det handlar om att hitta den 

lösning som uppfyller de krav ni har fastställt – även miljömässiga sådana – på det mest 

kostnadseffektiva sättet. Bästa valuta ska inte bara mäta kostnaderna för varor och tjänster 

utan även ta hänsyn till faktorer som kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet. Miljöskydd 

kan vara en sådan faktor och kan därför väga lika tungt som andra faktorer vid tilldelningen 

av kontraktet. 

 

Rättvisa 

- Att agera rättvist innebär att man ska tillämpa principerna för den inre marknaden, som 

ligger till grund för direktiven om offentlig upphandling och den nationella lagstiftning som 

utgår från dessa direktiv. De viktigaste av dessa principer är följande: 

 

• Icke-diskriminering – den upphandlande myndigheten måste garantera lika tillgång till 

kontraktet för 

aktörer från alla EU-länder och från länder med likvärdiga rättigheter
25

. 

 

• Likabehandling – jämförbara situationer får inte behandlas på olika sätt och olika 

situationer får inte behandlas på samma sätt, om det inte finns objektiva skäl för en sådan 

behandling. Samma tidsfrister måste till exempel tillämpas på alla anbudsgivare och varje 

enskild anbudsgivare måste tillhandahållas samma information, men anbud med olika nivåer 

på miljöprestandan bör tilldelas olika poäng i enlighet med ett miljötilldelningskriterium. 

 

•Öppenhet – upphandlingsmöjligheter måste utannonseras tillräckligt brett för att säkerställa 

konkurrensen. Det måste också finnas insyn i beslutsprocessen för att utesluta all risk för 

favorisering eller godtycklighet från 

den upphandlande myndighetens 

sida. De upphandlande 

myndigheterna är skyldiga att 

informera de anbudsgivare som inte 

fått sina anbud godkända om skälen 

till detta
26

. 

 

• Proportionalitet – de åtgärder som 

vidtas under ett 

upphandlingsförfarande bör vara 

lämpliga i förhållande till de mål 

man strävar efter men bör inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dem.  
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 Skyldigheten gäller även aktörer från länder som är parter i WTO-avtalet om statlig upphandling. Ni kan hitta 

en förteckning över dessa länder på http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm 
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 Artikel 55.2 i direktiv 2014/24/EU.  



 

2.3. Val av förfarande 
Förberedelsestadiet är avgörande för alla upphandlingsförfaranden. När ni väljer ett 

förfarande bör ni överväga vid vilka skeden ni kan tillämpa miljökriterier eller miljöhänsyn. 

 

Exempel: 

 

• I ett öppet förfarande får alla aktörer lämna 

ett anbud. Alla anbudsgivare som uppfyller 

villkoren för godkännande/underkännande har 

rätt att få sitt anbud bedömt. Detta ger er största 

möjliga valmöjlighet bland potentiella 

miljövänliga lösningar – men ni kommer inte 

att kunna välja vilka ni bjuder in att lämna 

anbud utifrån t.ex. deras miljötekniska 

kapacitet.  

 

• I ett begränsat förfarande kan ni bedöma 

den miljötekniska kapaciteten i förväg och 

också begränsa antalet aktörer som bjuds in att 

lämna anbud. Minst fem aktörer måste bjudas 

in att lämna anbud, förutsatt att det finns 

tillräckligt många lämpliga kandidater
27

. Detta 

stegvisa förfarande kan göra det lättare att 

avgöra vilken miljöprestanda som är lämplig att 

sträva efter i specifikationer, 

tilldelningskriterier och klausuler om 

fullgörande av kontrakt. Genom att begränsa 

antalet deltagare riskerar man dock att missa 

anbud med hög miljöprestanda. 

 

• Det konkurrensutsatta förfarandet med 

förhandling och konkurrenspräglad dialog kan användas av offentliga myndigheter för 

inköp som kräver en anpassning av befintliga lösningar, utformning eller innovation, eller i 

vissa andra fall
28

. Dessa förfaranden kan 

erbjuda fördelar i samband med miljöanpassad 

offentlig upphandling eftersom de för med sig 

en flexibilitet som inte finns i de öppna och 

selektiva förfarandena, och kan ge utrymme för 

att miljökravens inverkan på kostnaden förstås 

och kontrolleras bättre. Båda förfarandena 
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 Artikel 65.2 i direktiv 2014/24/EU. 
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 De villkor som gäller för att dessa förfaranden ska få användas anges i artikel 26.4 i direktiv 2014/24/EU. 

Upphandlande enheter enligt definitionen i direktiv 2014/25/EU får i allmänhet använda förfarandena med 

förhandling eller konkurrenspräglad dialog. 

Konkurrenspräglad dialog för en 

elektrisk färja i Norge 
Det norska vägdirektoratet ville upphandla 

en ny färja som var 15–20 % mer 

energieffektiv än den som var i drift. Som 

en del av ett tvåstegsförfarande för 

upphandling inledde direktoratet en 

konkurrenspräglad dialog för att utforska 

innovativa lösningar för energieffektiva 

färjor. En rådgivande grupp upprättades 

och anbudsunderlag och 

utvärderingskriterier utarbetades. Anbudet 

krävde inte någon särskild teknik.  

Det vinnande anbudet, som utarbetats i 

samarbete med färjerederier, 

ingenjörsfirmor och skeppsvarv, var en 

eldriven färja. Den nya färjan togs i drift 

2015, och ledde till en minskning av 

bränslekostnaderna med 70 % och av 

koldioxidutsläppen med 89 % per år.  
 

”Den konkurrenspräglade dialogen gjorde 

att vi kunde samarbeta med leverantörerna 

och tillsammans skapa innovativa och 

koldioxidsnåla lösningar.” Edvard 

Thonstad Sandvik, norska vägdirektoratet 



kräver dock en viss kunskap och erfarenhet när det gäller att arbeta med leverantörer för att 

nå bäst resultat.  

 

Om en upphandlande myndighet vill köpa in varor eller tjänster som för närvarande inte är 

tillgängliga på marknaden får den upprätta ett innovationspartnerskap med en eller flera 

partner. Detta möjliggör forskning och utveckling (FoU) samt genomförande av pilotprojekt 

och senare inköp av en ny produkt, tjänst eller arbete genom att inrätta ett strukturerat 

partnerskap
29

. Detta kan vara särskilt lämpligt om den aktuella kunskapsnivån inom en sektor 

inte är tillräckligt avancerad för att övervinna de miljöutmaningar som fastställs av en 

offentlig myndighet, såsom behovet av anpassning till klimatförändringarna eller 

förvaltningen av naturresurser.  

 

Vart och ett av de beskrivna förfarandena 

innehåller flera steg där man kan göra 

miljömässiga överväganden: 

 

• Föremål och tekniska specifikationer 

 

• Urvals- och uteslutningskriterier (t.ex. 

efterlevnad med miljölagstiftningen, teknisk och 

yrkesmässig förmåga) 

 

• Tilldelningskriterier 

 

• Klausuler om fullgörande av kontrakt 

 

I återstoden av denna handbok finns ett kapitel 

om varje steg. Där tittar vi på hur man kan ta 

miljöhänsyn i varje enskilt led och ger konkreta 

exempel och rekommendationer. 

 

2.4 Samråd med marknaden 

När man bestämmer sig för vilket förfarande 

man ska använda och hur man bäst ska kunna ta 

med miljökriterier i de avsnitt som beskrivs 

ovan underlättar det att ha en viss 

marknadskännedom – t.ex. om tillgång, kostnad 

och eventuella praktiska konsekvenser av 

miljövänligare alternativ. 
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 Förfarandet för att inrätta ett innovationspartnerskap fastställs i artikel 31 i direktiv 2014/24/EU. Om ni köper 

in FoU-tjänster kan ni eventuellt utnyttja ett undantag från direktiven och tillämpa en strategi som kallas 

förkommersiell upphandling. Denna beskrivs i KOM(2007) 799, Förkommersiell upphandling: Att driva på 

innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa.  

Dialog med möbelleverantörer i 

Baskien 

År 2006 inledde IHOBE (den baskiska 

miljömyndigheten) en öppen dialog med en 

grupp möbelleverantörer för att bidra till 

utvecklingen av miljökriterier och för att 

förbereda marknaden på en kommande 

upphandling. Numera anordnar IHOBE 

regelbundet seminarier för leverantörer där 

man presenterar och diskuterar de 

miljökriterier som kommer att gälla för 

kommande upphandlingar med intresserade 

leverantörer. 

Förkommersiell upphandling  

Om det inte finns någon lösning på 

marknaden som uppfyller era krav kan ni 

också överväga att göra en direkt 

upphandling av de forsknings- och 

utvecklingstjänster (FoU) som kommer att 

hjälpa er att hitta den bästa lösningen. 

Förkommersiell upphandling är en strategi 

som upphandlande myndigheter kan 

använda för upphandlingen av FoU-

tjänster, förutsatt att villkoren i artikel 14 i 

direktiv 2014/24/EU är uppfyllda. På så 

sätt kan ni gradvis identifiera de bästa 

potentiella lösningarna genom att inhämta 

genomförbarhetsstudier, design och 

prototyper från flera företag. 

Upphandlingen av de lösningar som 

faktiskt utvecklas måste därefter göras 

enligt de gängse förfarandena för offentlig 

upphandling.  

 



En enkel marknadsundersökning online kan bidra med viss grundläggande information. För 

att få en mer detaljerad bild av marknaden kan man också inleda en dialog med potentiella 

leverantörer innan anbudsförfarandet påbörjas. Detta kan vara särskilt användbart om ni vill 

ha högt ställda miljökrav eller överväger innovativa lösningar som är förhållandevis nya på 

marknaden. 

 

Upphandlingsdirektiven tillåter uttryckligen att preliminära marknadsundersökningar 

genomförs där man vänder sig till leverantörer för att få information, som senare kan 

användas under förberedelsen av förfarandet
30

. En sådan process måste utföras på ett öppet 

och icke-diskriminerande sätt.   

 

Resultaten av samrådet får inte leda till en 

otillbörlig fördel för någon av de leverantörer 

som deltagit – för att undvika detta bör ni se till 

att informationen görs tillgänglig för alla 

potentiella sökande eller anbudsgivare och ge 

dem tillräcklig tid för att utarbeta sina anbud.  

 

Det är klokt att informera marknaden i god tid 

om upphandlingar som kommer att innehålla 

miljökriterier. Det ger leverantörerna tillräckligt 

med tid till att förbereda sig på era krav. Man 

kan t.ex. offentliggöra ett förhandsmeddelande, 

lägga ut information på sin webbplats eller 

anordna en informationsdag för intresserade 

leverantörer. 

 

2.5 Utarbetande av nyttokalkyl för 

miljöanpassad offentlig upphandling 

Miljöanpassad offentlig upphandling går att 

genomföra med flera upphandlingsverktyg som 

man vet bidrar till finansiell effektivitet och som 

på så sätt kan bidra till att visa affärsnyttan med 

att tillämpa strängare miljönormer. 

 

Exempel på sådana strategier: 

 

• Livscykelkostnadsanalys – 

Upphandlingsbeslut fattas fortfarande ofta på 

grundval av inköpspriset, men för många 

produkter och byggentreprenader kan kostnader 

som uppstår under användning och bortskaffande 
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 Artikel 40 i direktiv 2014/24/EU. 

Miljöanpassning av centraliserad 

upphandling i Ungern 
Det ungerska generaldirektoratet för offentlig 

upphandling och försörjning ansvarar för att 

sluta kontrakt som används av ungefär 1 000 

offentliga myndigheter över hela landet. Under 

2010–2011 genomfördes tolv förfaranden som 

omfattade miljövänliga kriterier till ett 

sammanlagt kontraktsvärde på 90 miljarder 

ungerska forinter (338,6 miljoner euro). 

Kriterierna gällde t.ex. högsta 

energiförbrukningsnivåer för datorer och 

efterlevnad av de kriterier som ligger till grund 

för miljöcertifieringssystem för 

pappersprodukter (t.ex. FSC). 

Gemensam upphandling av elfordon i 

Sverige 
Under 2011 startades en gemensam 

upphandling av elfordon för 296 organisationer 

under ledning av Stockholms stad. Det 

gemensamma upphandlingsförfarandet 

tillämpades för att 

 minska de administrativa kostnaderna för 

de deltagande organisationerna, 

 åstadkomma prissänkningar, 

 skicka en stark signal om efterfrågan till 

marknaden, 

 se till att mindre kommuner skulle få 

tillgång till sådana fordon.  

 

Partnerna utarbetade gemensamt 

fordonsspecifikationerna, inklusive kriterier för 

koldioxidutsläpp och livscykelkostnader. Det 

första inköpet 2012 ledde till en 

koldioxidbesparing på 34 ton, en minskning 

med 95 % jämfört med motsvarande 

bensindrivna fordon.  

 

”Att dela med oss av våra kunskaper och 

färdigheter, och att tala om för leverantörerna 

att efterfrågan finns, är viktiga faktorer för att 

se till att våra fordon är så effektiva som 

möjligt.”  

Eva Sunnerstedt, projektledare för rena fordon i 

Stockholm 



också ha stor betydelse – såsom energiförbrukning, underhåll och bortskaffande av farliga 

material. Det är ekonomiskt sett förnuftigt att ta hänsyn till livscykelkostnaderna. Eftersom 

inköpspris, energi- och underhållskostnader kan betalas av olika avdelningar inom en och 

samma myndighet kommer det sannolikt att krävas samarbete över avdelningsgränserna inom 

myndigheten för att fastställa livscykelkostnaderna i upphandlingsförfarandena. 

 

Det finns mer information om livscykelkostnadsanalys i kapitel 5 och på EU:s webbplats för 

miljöanpassad offentlig upphandling 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm). 

 

• Gemensam upphandling – Gemensam 

upphandling innebär att 

upphandlingsverksamheterna hos en grupp av 

offentliga myndigheter slås samman för att sänka 

kostnaderna genom att köpa större partier, minska de 

administrativa kostnaderna och samla kunskap om 

miljö, teknik och marknad. Den här typen av 

upphandling kan vara särskilt värdefull för 

miljöanpassad offentlig upphandling, eftersom man 

då kan dela med sig av miljökompetensen och 

kunskaperna om marknaden för miljövänliga 

produkter och tjänster. Gemensam upphandling kan 

t.ex. användas av inköpscentraler på regional eller 

nationell nivå för att göra upphandlingar på 

offentliga myndigheters vägnar.  

 

• Avtal om energiprestanda – Avtal 

om energiprestanda är en 

kontraktsmässig överenskommelse 

mellan en fastighetsägare eller 

innehavare (bl.a. offentliga 

myndigheter) och ett 

energitjänsteföretag om att förbättra en byggnads 

energieffektivitet. Investeringskostnaderna täcks 

normalt av energitjänsteföretaget eller en tredje part, 

t.ex. en bank, vilket betyder att den offentliga 

myndigheten inte behöver göra några utlägg. 

Energitjänsteföretaget får en ersättning som vanligtvis 

är knuten till de garanterade energibesparingarna.  

Avtal om energiprestanda används för 

att minska energianvändningen i 

kommunala byggnader i Vanda, 

Finland  
Vanda anlitade 2011 ett energitjänsteföretag 

för att förbättra energieffektiviteten i 14 

kommunala byggnader. Med hjälp av ett 

avtal om energiprestanda såg man till att 

energibesparande åtgärder och därtill hörande 

kostnadsbesparingar skulle förverkligas 

snabbare än vad annars vore möjligt med 

hjälp av investeringar från stadens budget. I 

de tekniska specifikationerna ingick en 

garanti från energitjänsteföretaget rörande 

energibesparingar och återbetalningsperioder. 

Under den åttaåriga avtalsperioden kommer 

koldioxidutsläppen att minska med totalt 7 

500 ton och staden kommer att göra årliga 

energikostnadsbesparingar på 200 000 euro. 

Överskottet från besparingarna delas mellan 

staden och energitjänsteföretaget. 

Lösningar för miljöanpassad offentlig 

upphandling med hjälp av ett 

ramavtal i Tyskland 
Upphandlingsbyrån vid det federala 

inrikesdepartement i Tyskland 

offentliggjorde 2013 en anbudsinfordran för 

50 000 tunna klientdatorsystem till ett värde 

av 15 miljoner euro. I det öppna 

anbudsförfarandet angavs tekniska 

standarder och kontraktsklausuler, inklusive 

en efterlevnadsgaranti med miljöaspekter för 

komponenter, buller och avfallshantering. 

Ramavtalet omfattade 24 månader med ett 

valfritt tillägg på 12 månader. De femåriga 

elenergibesparingarna beräknades uppgå till 

58 750 000 kWh, vilket motsvarar 29 000 

ton koldioxid.  

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


 

Efter den angivna kontraktsperioden återgår besparingarna från den höjda energieffektiviteten 

till den offentliga myndigheten. Avtal om energiprestanda sluts ofta för grupper av byggnader 

för att göra kontrakten mer lockande för potentiella investerare. 

 

2.6 Ramavtal 

Ett sätt att effektivisera anbudsförfarandena när man inför miljöanpassad offentlig 

upphandling kan vara att ingå ramavtal. Ramavtal får upprättas med en eller flera aktörer och 

gör det möjligt att tilldela flera 

kontrakt utan att man behöver 

upprepa hela 

upphandlingsförfarandet
31

. 

Ramavtal kan bidra till den 

miljöanpassade offentliga 

upphandlingen genom att ge 

möjlighet till större flexibilitet vid 

kontraktstilldelningen, och i vissa 

fall genom att slå samman 

efterfrågan från ett antal 

myndigheter eller över tid. De kan 

också göra leverantörer mer motiverade att erbjuda miljövänligare lösningar på grund av 

möjligheten att vinna flera kontrakt och därmed ersätta de ytterligare utgifter som eventuellt 

uppstår vid genomförandet av dessa lösningar. 
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 Artikel 33 i direktiv 2014/24/EU. 



Kapitel 3 – Faststa llande av köntraktets 
krav 

Sammanfattning 
 När föremålet för en upphandling fastställs har de upphandlande myndigheterna stor 

frihet att välja vad de vill upphandla. Detta ger gott om utrymme för att ta med 

miljöhänsyn, förutsatt att det görs utan att man snedvrider marknaden, dvs. begränsar 

eller hindrar tillträdet till den. 

 

 En grundlig behovsanalys där de berörda 

intressenterna deltar hjälper er att fastställa 

möjligheten att miljöanpassa kontraktet – och 

undvika onödiga inköp.  

 

 Om det är relevant kan man specificera nivåer för 

miljöprestanda och särskilda material och 

produktionsmetoder. Specifikationerna kan avse 

varje enskilt skede i livscykeln, t.ex. 

råvaruutvinning, bearbetning, förpackning, 

leverans, användningsfas eller bortskaffande. 

 

 Att låta anbudsgivare lägga in anbudsvarianter 

kan göra det lättare att hitta det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbud som också erbjuder hög 

miljöprestanda.  

 

 Tekniska normer, märken och EU:s och medlemsstaternas kriterieuppsättningar för 

miljöanpassad offentlig upphandling är värdefulla informationskällor när man 

utarbetar en specifikation. Särskilda villkor gäller om ni vill kräva att anbudsgivarna 

har ett märke, och likvärdiga märken måste godkännas. 

 

3.1 Att fastställa föremålet för upphandlingen 
Föremålet för upphandlingen är den produkt, den tjänst eller det arbete som ni vill upphandla. 

Att fastställa detta leder oftast till en beskrivning av varan, tjänsten eller arbetet, men kan 

även utmynna i en funktions- eller resultatbaserad definition (se avsnitt 3.2.3). Valet av 

föremål är särskilt viktigt eftersom det avgör den tillåtna omfattningen av de specifikationer 

och andra kriterier som ni vill tillämpa. Detta beror på kravet på en ”direkt koppling till 

föremålet”, som diskuteras i kapitel 5. 

 

3.1.1 Rätten att välja 

I princip är ni fria att definiera området för kontraktet på det sätt som uppfyller era behov. 

Lagstiftningen om offentlig upphandling handlar mindre om vad upphandlande myndigheter 

köper in än om hur de köper in. Därför innebär upphandlingsdirektiven inte någon 

begränsning av föremålet för upphandlingen i sig.  

 



I vissa fall kan valet av en viss vara, tjänst eller byggentreprenad snedvrida de rättvisa 

villkoren för offentlig upphandling för företag i hela EU. Det måste finnas vissa 

skyddsmekanismer. Dessa skyddsmekanismer består först och främst i att fördragets 

principer om icke-diskriminering, fri rörlighet för varor och friheten att tillhandahålla tjänster 

gäller i samtliga fall där det finns ett visst gränsöverskridande intresse i ett kontrakt, inklusive 

kontrakt som ligger under tröskelvärdena eller som inte fullt ut omfattas av direktiven
32

. 

 

I praktiken innebär detta att ni måste se till att er definition av kontraktet inte påverkar 

tillgången till anbudet för andra EU-aktörer eller aktörer från länder med likvärdiga 

rättigheter
33

. En andra skyddsmekanism är att de tekniska specifikationerna enligt reglerna 

för offentlig upphandling inte får skapa omotiverade hinder för konkurrens
34

. Detta 

inbegriper att man tillåter likvärdiga alternativ när man hänvisar till en viss standard. Mer 

vägledning om hur denna skyldighet kan uppfyllas när man tillämpar miljöspecifikationer 

finns i avsnitt 3.2.  

 

3.1.2 Att bedöma era faktiska behov 

Ett viktigt steg innan upphandlingsprocessen 

inleds är att bedöma era faktiska behov med 

hänsyn till kontraktets potentiella miljöeffekter. 

Väl genomförda samråd med interna användare 

eller slutanvändare kan visa att det skulle gå bra 

med lägre volymer eller mer miljövänliga 

alternativ. I vissa fall kan den bästa lösningen 

vara att inte köpa något alls. Till exempel kan ni 

eventuellt dela resurser eller utrustning med 

andra myndigheter. Inköp av återanvända, 

återvunna eller omtillverkade produkter kan 

också bidra till föreställningen om en cirkulär 

ekonomi
35

.  

 

Genom att nå 

samförstånd om 

behovens omfattning 

kan det bli lättare för 

upphandlarna att fatta 

miljömedvetna beslut i 

senare skeden i 

upphandlingsprocessen. 

Till exempel blir det mycket lättare att införa mer miljövänliga 

kontrakt för städning, catering eller tryckeritjänster om användarna av 

dessa tjänster och produkter vet vad de kan förvänta sig och förstår 

orsakerna bakom förändringen.  Likaledes kan man genom att i 

förväg komma överens om vilken inomhustemperatur som är 
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 Mer information om de regler och principer som gäller finns i kommissionens Tolkningsmeddelande om 

gemenskapsrättens tillämplighet på upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om 

offentlig upphandling (2006/C 179/2). 
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 T.ex. aktörer från länder som har åtagit sig att följa WTO-avtalet om statlig upphandling. En förteckning över 

dessa länder finns på http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm 
34

 Artikel 42.2 i direktiv 2014/24/EU, artikel 60.2 i direktiv 2014/25/EU.  
35

 För mer information om den cirkulära ekonomin, se http://ec.europa.eu/environment/circular-economy 

Behovsanalys för tryckeritjänster i 

Storbritannien 

Stadsfullmäktige i Portsmouth och 

WRAP utförde 2012 en behovsanalys för 

att förbättra resursanvändningen för 

tryckeritjänster och utforska potentialen 

för minskade utgifter och minskad 

miljöpåverkan. Detta gjordes som en del 

av en noll avfall till deponi-strategi. 

Under översynen av kraven på 

tryckeritjänster fastställdes att potentiella 

effektivitetsbesparingar kunde göras 

inom design, tryckning och 

designproduktion. Effektivitetsfaktorerna 

införlivades sedan i en anbudsinfordran, 

som krävde att anbudsgivarna skulle 

kunna påvisa avfallsminskningar. 

Stadsfullmäktige i Portsmouth kan nu vid 

behov göra upphandlingar för nya 

kontrakt för tillhandahållande av 

tryckeritjänster som ger mervärde både ur 

ekonomisk och miljömässig synvinkel. 



acceptabel bidra till att införa strängare energieffektivitetsnormer – och därigenom 

ekonomiska besparingar – i ett renoverings- eller fastighetsförvaltningskontrakt.  

 

Eftersom behovsanalysen oftast görs innan upphandlingsförfarandet inleds kanske ni inte har 

all information som behövs för att bedöma kontraktets miljöpåverkan. För att skaffa sig en 

överblick över den miljöpåverkan en viss produkt eller tjänst har under hela sin livstid kan 

det ofta vara väl värt att i ett tidigt skede kontrollera de relevanta kriterierna för 

miljöanpassad offentlig upphandling (se avsnitt 3.5). En marknadsanalys före upphandlingen 

kan också bidra till att identifiera möjliga lösningar för att minimera miljöpåverkan av de 

varor eller tjänster som upphandlas (se avsnitt 2.4).  

 

3.1.3 Att identifiera de viktigaste miljöeffekterna 

Varje enskilt kontrakt medför olika miljöeffekter som måste bedömas. Det krävs dock i 

allmänhet något olika bedömningar beroende på om det gäller varu-, tjänste- eller 

byggentreprenadkontrakt. 

För varukontrakt: 

 Miljöpåverkan av de material som 

används för att tillverka produkten 

(används t.ex. råvaror från förnybara 

källor?).  

 Effekterna av de produktionsprocesser 

som används. 

 Produktens energi- och 

vattenförbrukning under användning. 

 Produktens hållbarhet/livslängd. 

 Möjlighet att återvinna/återanvända 

den uttjänta produkten. 

 Förpackning och transport av 

produkten. 

 

För tjänstekontrakt: 

 Den tekniska sakkunskapen och 

kvalifikationerna hos den personal 

som ska genomföra kontraktet på ett 

miljövänligt sätt. 

 De produkter/material som används 

för att utföra tjänsten. 

 Ledningsförfaranden som har införts 

för att minimera tjänstens 

miljöpåverkan. 

 Den energi och det vatten som 

förbrukas och det avfall som genereras av att 

tjänsten utförs. 

 

För byggentreprenadkontrakt: 

 Utöver alla ovanstående överväganden kan 

byggentreprenadkontrakt ha betydande 

miljöpåverkan, t.ex. när det gäller 

markanvändning eller trafikplanering. 

Att undvika grönmålning 

Allt fler företag marknadsför sig som 

miljövänliga eller hållbara, men de kan 

inte alltid backa upp sina påståenden 

med bevis. 

 

Leverantörer kan t.ex. göra överdrivna 

påståenden om energieffektivitet eller 

fokusera på en förhållandevis liten 

miljöeffekt när de hävdar att de är 

miljövänliga. Därför är det viktigt att 

 

• ni sätter er in i miljöeffekterna av det ni 

tänker upphandla innan ni offentliggör 

anbudsförfarandet, 

 

• era tekniska specifikationer bygger på 

en bedömning av miljöeffekterna under 

produktens hela livscykel 

(t.ex. genom ett miljömärke som 

förvaltas av tredje part), 

• ni kräver att leverantören kan bevisa 

sina miljöpåståenden på ett lämpligt sätt 

(se avsnitt 3.6). 



 För vissa projekt kommer det att krävas en formell miljökonsekvensbedömning – och 

dess resultat bör beaktas i er upphandling. 

 Mer vägledning om byggentreprenadkontrakt finns i kapitel 7. 

 

Ett bra sätt att få en översikt över 

miljökonsekvenserna av ett särskilt kontrakt är 

att titta på EU:s relevanta kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling och 

tekniska bakgrundsrapporter, som förklarar de 

viktigaste effekterna och hur de kan åtgärdas 

genom inköp.  

 

3.1.4 Att välja en grön rubrik på kontraktet 

Detta gör det lättare för anbudsgivarna att 

snabbt förstå vad som önskas och visar att 

produktens eller tjänstens miljöprestanda 

kommer att vara en viktig del i kontraktet. 

Genom att använda en rubrik som anspelar på 

miljön sänder man inte bara en signal till 

potentiella leverantörer utan också till 

lokalsamhället och andra upphandlande 

myndigheter. 

 

När ni har bedömt era faktiska behov, gjort 

eventuella marknadsanalyser och valt en 

lämplig rubrik på ert kontrakt är ni redo för att 

ta fram en specifikation för era krav. 

 

 

3.2. Miljömässiga tekniska specifikationer 
3.2.1 Tekniska specifikationer 

När ni har definierat föremålet för kontraktet kommer ni att behöva uttrycka detta i de 

tekniska specifikationer som ingår i upphandlingsunderlaget. Det är som att utveckla en skiss 

till en bild. Tekniska specifikationer har två funktioner.  

 

 De beskriver kontraktet för marknaden så att företagen kan avgöra om det är av 

intresse för dem eller ej. På det sättet bidrar specifikationerna till att fastställa 

konkurrensnivån. 

 

 De innehåller mätbara krav utifrån vilka anbuden kan bedömas. De utgör 

minimikriterier för efterlevnad. Om de inte är tydliga och korrekta kommer de 

ofrånkomligen att leda till olämpliga anbud. Anbud som inte uppfyller de tekniska 

specifikationerna måste avslås – såvida ni inte uttryckligen har tillåtit alternativa 

anbud.  

Gröna rubriker i kontrakt i 

Europa 

S.k. gröna rubriker används allt 

oftare i anbudsförfaranden för att 

signalera att miljöpåverkan beaktas i 

kontraktet. Här följer några exempel 

på detta:  

    

 Tillhandahållande av 

energieffektiv offentlig belysning 

i länet Kerry (Landstinget i länet 

Kerry, Irland) 

 Slutbehandlingsarbeten inomhus 

med hjälp av miljövänliga 

byggmaterial och produkter (Maltas 

universitet) 

 Servicekontrakt för 

energibesparingar i tolv skolor 

(Katalanska 

undervisningsministeriet, 

Spanien) 

 Leverans av ekologiskt och 

återvunnet papper (SCR 

Piemonte, Italien) 



 

Tekniska specifikationer måste gälla 

egenskaperna hos den byggentreprenad, vara 

eller tjänst som upphandlas – inte aktörens 

övergripande kapacitet eller kvalitet
36

.  

Det är också viktigt att de är tydliga, att alla 

aktörer förstår dem på samma sätt och att ni kan kontrollera efterlevnaden vid bedömningen 

av anbuden (se avsnitt 3.6). Kravet på öppenhet innebär att de tekniska specifikationerna ska 

vara tydligt angivna i själva upphandlingsunderlaget
37

. 

 

De tekniska specifikationerna får utformas med hänvisning till europeiska, internationella 

eller nationella standarder och/eller i prestandatermer eller 

funktionella termer
38

. De får också hänvisa till lämpliga 

kriterier som anges genom märken
39

. Enligt 

upphandlingsdirektiven får ni utarbeta tekniska 

specifikationer uttryckta som miljö- eller klimatprestanda 

hos en vara, tjänst eller byggentreprenad
40

. Ni får t.ex. 

kräva att en dator inte får förbruka mer än en viss mängd 

energi per timme, eller att ett fordon inte får släppa ut mer 

än en viss mängd avgaser. Ni får också specificera 

produktionsprocesser eller produktionsmetoder för en vara, 

tjänst eller byggentreprenad. Denna möjlighet diskuteras 

närmare i avsnitt 3.3.  
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 Artikel 42.1 och bilaga VII till direktiv 2014/24/EU,  artikel 60 och bilaga VIII till direktiv 2014/25/EU.  
37

 Se domstolens dom i mål 225/98, kommissionen mot Frankrike, punkterna 81–83, där det konstateras att 

tekniska specifikationer som fastställts enbart i form av hänvisningar till klassificeringar i fransk lagstiftning är 

indirekt diskriminerande. 
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 Artikel 42.3 i direktiv 2014/24/EU, artikel 60.3 i direktiv 2014/25/EU.  
39

 Artikel 43.1 i direktiv 2014/24/EU, artikel 61.1 i direktiv 2014/25/EU.  
40

 Bilaga VII till direktiv 2014/24/EU, bilaga VIII till direktiv 2014/25/EU. 

Luxemburg anger specifikationer för 

hållbara rengöringsprodukter  

 

Under 2013 genomförde staden 

Luxemburg ett öppet anbudsförfarande 

för tillhandahållande av 

rengöringsprodukter och städtjänster. 

De tekniska specifikationerna 

utvecklades på ett tidigt stadium i 

samarbete med Luxemburgs 

miljöskyddsbyrå. Analyser visade att 

endast 15 % av de tidigare använda 

produkterna var fria från skadliga 

ämnen. De tekniska specifikationerna 

för det nya anbudsförfarandet innehöll 

en förteckning över förbjudna ämnen i 

produkterna och tilldelningskriterier 

som minskade användningen av andra 

ämnen. Marknaden anpassade sig 

snabbt och fyra företag lämnade in 

anbud. Med hjälp av detta 

tillvägagångssätt kunde staden skapa en 

hälsosammare miljö både för sin 

personal och sina medborgare. 



 

3.2.2 Standarder och andra tekniska referenssystem 

Standarder är av stor betydelse för att påverka utformningen av produkter och processer, och 

många standarder omfattar miljömässiga egenskaper såsom materialanvändning, hållbarhet 

eller energi- eller vattenförbrukning. Ni kan lägga in direkta hänvisningar till tekniska 

standarder, inklusive miljöegenskaper, i specifikationerna för att tydligt avgränsa föremålet 

för upphandlingen. Upphandlingsdirektiven hänvisar till europeiska, internationella eller 

nationella standarder och flera andra tekniska referenssystem som ett sätt att definiera 

specifikationerna
41

. När man hänvisar till en standard måste den åtföljas av orden ”eller 

motsvarande”
42

.  

 

Detta innebär att man måste godta bevis på överensstämmelse med en likvärdig standard. 

Sådana bevis kan utgöras av en testrapport eller ett intyg från ett organ för bedömning av 

överensstämmelse. En anbudsgivare kan också försöka använda en tillverkares 

dokumentation om det inte går att införskaffa bevis från tredje part inom den fastställda 

tidsfristen av orsaker som inte kan tillskrivas anbudsgivaren. Den upphandlande myndigheten 

måste sedan avgöra om detta fastställer efterlevnaden
43

.   

 

3.2.3 Prestanda- eller funktionsbaserade 

specifikationer 

Upphandlingsdirektiven tillåter uttryckligen att 

upphandlande myndigheter använder 

specifikationer som baseras på prestanda eller 

funktionskrav
44

. I en prestanda- eller 

funktionsbaserad specifikation beskrivs det 

önskade resultatet och vilka resultat (t.ex. i fråga 

om kvalitet, kvantitet och tillförlitlighet) som 

förväntas och även hur de kommer att mätas. 

Däremot beskrivs inte vilka insatsvaror eller 

arbetsmetoder anbudsgivaren ska använda. 

Anbudsgivaren är fri att föreslå den lämpligaste 

lösningen.  

 

En prestandabaserad strategi ger ofta större 

utrymme för innovation och kan i vissa fall 

sporra marknaden till att utveckla nya tekniska 

lösningar. När ni upprättar prestandabaserade 

specifikationer bör ni noga tänka över hur ni ska 

bedöma och jämföra anbuden på ett rättvist och 

öppet sätt. Ni kan uppmana anbudsgivaren att 

ange hur den önskade prestandan ska uppnås och 

uppfylla den kvalitet som anges i upphandlingsunderlaget.   

 

Om ni till exempel vill att en kontorsbyggnad ska hålla en viss temperatur kan ni 

åstadkomma detta genom att fastställa mycket detaljerade specifikationer för ett 

uppvärmningssystem. Ett annat alternativ är att ni anger att byggnaden ska ha en konstant 
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 Artikel 42.3 i direktiv 2014/24/EU, artikel 60.3 i direktiv 2014/25/EU. 
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  Artikel 42.3 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 60.3 b i direktiv 2014/25/EU. 
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 Artikel 42.5 i direktiv 2014/24/EU, artikel 60.5 i direktiv 2014/25/EU.  
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 Artikel 42.3 i direktiv 2014/24/EU, artikel 60.3 i direktiv 2014/25/EU.  

Belönad energieffektivitet i 

skolorna på Malta  

I Pembroke, Malta, krävde den 

nationella skolstyrelsen (Foundation 

for Tomorrow’s Schools – FTS) att 

nya skolbyggnader ska vara 

självförsörjande på energi genom 

produktion av förnybar energi på 

plats. Anbudsgivarna kunde lägga 

fram olika lösningar för detta. Vissa 

minimikrav på t.ex. energi- och 

vatteneffektivitet ingick också i 

specifikationerna. Extra poäng 

tilldelades för högre prestanda i 

tilldelningsskedet. Enligt det 

vinnande anbudet installerades 

solpaneler och vindturbiner som 

producerade sammanlagt 35 000 

kWh under kontraktets första tio 

månader. 



inomhustemperatur på 18–20 °C och låter anbudsgivarna ta fram olika lösningar för detta. Då 

kan anbudsgivarna välja innovativa uppvärmnings- och ventilationssystem som minskar 

beroendet av fossila bränslen. Ni kan be dem tillhandahålla tekniska data för att bekräfta att 

deras föreslagna metoder är genomförbara. Det är också viktigt att undersöka hur ni ska 

införliva de exakta villkoren i anbudet i klausulerna i kontraktet. Mer vägledning om detta 

finns i kapitel 6.   

 

3.3 Specificering av material och produktionsmetoder 
Vad en produkt är tillverkad av, hur den 

tillverkas, eller hur en tjänst eller en 

byggentreprenad utförs kan vara en väsentlig del 

av dess miljöpåverkan. Enligt 

upphandlingsdirektiven får material och 

produktions- eller tillhandahållandemetoder 

beaktas när de tekniska specifikationerna 

definieras – även om dessa inte ”utgör en del av” 

det som köps in, till exempel el från förnybara 

energikällor eller livsmedel från det ekologiska 

jordbruket
45

.  

 

Eftersom alla 

tekniska 

specifikationer bör 

vara kopplade till 

föremålet för 

kontraktet kan ni 

dock endast 

inkludera de krav 

som avser 

produktionen av 

varan, tjänsten 

eller 

byggentreprenaden 

som ska köpas in, i stället för krav rörande 

aktörens allmänna förfaranden eller policyer. 

Precis som för alla andra kriterier måste den 

upphandlande myndigheten se till att fördragets 

principer om icke-diskriminering, 

likabehandling, öppenhet och proportionalitet 

respekteras när material eller 

produktionsmetoder specificeras. 

 

3.3.1. Att specificera material 

Som upphandlande myndighet har ni rätt att 

kräva att den produkt ni köper in ska tillverkas av ett visst material eller innehålla en viss 

procentandel återvunnet eller återanvänt material. Ni kan också ställa krav på begränsningar 

av farliga ämnen i produkten. Som utgångspunkt bör ni hänvisa till lagstiftning som 
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 Artikel 42.1 i direktiv 2014/24/EU och artikel 60.1 direktiv 2014/25/EU.  

Inköp av 100 % återvunnet 

papper i Bulgarien 

Bulgariens miljö- och 

vattenministerium valde att ange 100 

% returfiber när man beställde 

papper till sitt kontor.  En 

marknadsundersökning inför 

upphandlingen visade att det gick att 

göra denna övergång till mer 

miljövänligt papper utan någon 

åtföljande prisökning. Efter 

ministeriets lyckade upphandling 

ingick den bulgariska centrala 

upphandlingsmyndigheten ett 

ramavtal om leverans av 100 % 

återvunnet papper till ett antal 

offentliga myndigheter. 

Ungersk stad väljer mindre 

skadliga kemikalier 

Den ungerska staden Miskolc har 

försökt köpa in miljövänligare 

alternativ för att tillgodose ett antal 

av sina behov. För att avfrosta 

vägarna i staden vintertid bytte 

staden t.ex. från natriumklorid till 

kalciummagnesiumacetat, ett mindre 

frätande ämne som inte höjer 

natriumhalten i dricksvattnet. Dessa 

krav ingår i de tekniska 

specifikationerna i stadens 

anbudsunderlag.  



begränsar farliga eller skadliga ämnen, till exempel RoHS-direktivet
46

 eller Reach- och CLP-

förordningarna
47

.  

 

Typiska tillvägagångssätt för miljöanpassad 

offentlig upphandling inbegriper att begränsa 

farliga ämnen i rengöringsmedel och textilier, 

eller att kräva att aktörerna visar att timmer 

kommer från hållbara källor. För att 

säkerställa att fördragets princip om icke-

diskriminering respekteras bör sådana 

begränsningar bygga på en objektiv 

riskbedömning. Märken och kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling är 

värdefulla referenspunkter eftersom de 

baseras på vetenskaplig information och 

livscykelanalyser av de material och ämnen 

som ingår i de produkter och tjänster som 

omfattas. 

 

3.3.2. Produktionsprocesser och 

produktionsmetoder 

Enligt upphandlingsdirektiven får ni ta med 

krav på processer och metoder för produktion 

eller tillhandahållande i de tekniska 

specifikationerna för varu-, tjänste- och 

byggentreprenadkontrakt. Det är dock inte 

tillåtet att yrka på en produktionsprocess som 

är patentskyddad eller på annat sätt tillgänglig 

för endast en leverantör – eller för 

leverantörerna 

i ett enda land 

eller en enda 

region – såvida 

inte en sådan 

hänvisning 

motiveras av 

att kontraktet 

avser 

exceptionella 

omständigheter 

och åtföljs av 

orden ”eller 

motsvarande”.  

Proportionalitetsprincipen är av särskild betydelse – hur kan ni se till att 
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  Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska 

produkter (RoHS). 
47

 Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, 

utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och Europaparlamentet och rådets förordning 

(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 

blandningar. 

Europeiska kommissionen lägger 

ribban högt för möbelleverantörer 

Europeiska kommissionen har infört ett 

antal miljökrav som rör hela livscykeln 

i sina anbudsinfordringar för leverans 

av möbler. Leverantörerna måste åta sig 

att uppfylla hållbarhetskriterier för varje 

stadium i den berörda möbelns 

livscykel. Kriterierna omfattar: 

– träets ursprung måste anges, 

– möblerna måste innehålla minst 50 % 

certifierat hållbart trä,  

– det certifierade och ocertifierade trä 

som används ska vara spårbart,  

– begränsad användning av farliga 

ämnen, 

– bästa tillgängliga teknik i 

ytbehandlingen av möbler,  

– effektiva behandlingssystem för avfall 

i luft och vatten vid tillverkningen av 

läder,  

– en minskning av utsläppen av flyktiga 

organiska föreningar (VOC) och 

formaldehyd (≤ ½ E1).  

 

Andra livscykelkriterier avser 

förpackningsmaterial, optimering för att 

undvika trängsel under transport och 

lagring samt användning av integrerade 

väg- och järnvägstransporter. 

Instruktioner för underhåll och 

hantering av uttjänta produkter ska 

medfölja varje möbel i syfte att sortera 

föremål som väger mer än 50 gram, 

markera plastdelar för återvinning och 

samla in och återvinna begagnade 

möbler. 

 



de krav ni ställer på produktionsprocesserna är lämpliga för att uppnå de miljömål som ni 

försöker främja? En noggrann analys av livscykeln för de varor, tjänster eller 

byggentreprenader ni köper in hjälper er att ta fram lämpliga specifikationer för 

produktionsprocesser och produktionsmetoder. En livscykelanalys gör det möjligt att 

analysera produkternas miljöpåverkan från vaggan till graven. Den omfattar alltså utvinning 

och förädling av råmaterial, tillverkning och andra stadier i produktionen, ända fram till 

användning och bortskaffande. 

 

Att göra en livscykelanalys för ett enskilt kontrakt innebär avsevärda ansträngningar. 

Kriterierna bakom typ I-märken (se avsnitt 

3.5.1) baseras ofta på en livscykelanalys för 

de produkt- och tjänstegrupper som ingår och 

kan bidra till att identifiera tillämpliga 

kriterier för produktionsprocesser och 

produktionsmetoder. I EU:s kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling beaktas 

dessa resultat och relevanta 

produktionsmetoder för vissa produkt- och 

tjänstegrupper, bl.a. el, textiler och livsmedel, 

anges. 

 

3.4 Att använda alternativa lösningar 
Alternativa lösningar är en metod för att skapa större flexibilitet i era specifikationer, vilket 

kan leda till att anbudsgivarna föreslår mer miljövänliga lösningar. Den här strategin innebär 

att ni tillåter anbudsgivarna att lämna förslag på en alternativ lösning som uppfyller vissa 

minimikrav som ni har angivit, men som kanske inte uppfyller specifikationerna i sin helhet. 

Till exempel kan ni ange fordon med konventionella bränslen (bensin eller diesel) men tillåta 

alternativbränsle-, el- eller hybridfordon som ett alternativ. Anbud med eller utan förslag till 

alternativa lösningar utvärderas sedan i förhållande till samma uppsättning 

tilldelningskriterier för att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

 

Detta kan vara en användbar metod om ni är osäkra på kostnaden eller andra följder av en 

alternativ produkt eller tjänst – leder till exempel ett införande av högre standarder för 

isolering i ett byggentreprenadkontrakt till en förlängning av färdigställandetiden? Ni kan 

också låta anbudsgivarna lämna in mer än ett anbud – en standardlösning och en alternativ 

lösning. Alternativen måste naturligtvis också vara kopplade till föremålet för upphandlingen, 

dvs. de kan inte röra frågor som inte har något samband med det inköp ni önskar göra.  

 

För att kunna godta förslag till alternativa lösningar i en offentlig upphandling behöver ni
48

 

 

 ange i meddelandet om upphandling att förslag till alternativa lösningar kommer att 

godtas, 

 

 ange vilka minimikrav som förslag till alternativa lösningar måste uppfylla, och 

 

 fastställa eventuella särskilda krav för att presentera alternativ i anbuden (t.ex. att en 

alternativ lösning endast kan lämnas in i kombination med ett icke-alternativt anbud). 
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 Artikel 45 i direktiv 2014/24/EU, artikel 64 i direktiv 2014/25/EU.  



3.5 Att använda kriterier och märken för miljöanpassad offentlig upphandling 
Som beskrivs i avsnitt 1.4 är märken och EU:s och nationella kriterier för miljöanpassad 

offentlig upphandling bra källor till information när ni tar fram era upphandlingskrav. EU:s 

kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är utformade så att de ska gå att läggas in 

direkt i anbudsunderlaget och innehåller information om verifieringsmetoder. De flesta 

kriterierna finns att tillgå på alla officiella EU språk. Märken kan användas på två olika sätt i 

tekniska specifikationer:
49

 

 

 För att hjälpa er utforma era tekniska specifikationer så att ni kan definiera 

egenskaperna hos de varor eller tjänster som ni upphandlar. 

 

 För att kontrollera efterlevnaden 

av dessa krav genom att acceptera 

märket som ett sätt att bevisa att 

de tekniska specifikationerna är 

uppfyllda. 

 

Märken utgör en mekanism för kontroll 

som utförs av tredje part och kan bidra till 

att spara tid samtidigt som de fungerar 

som en garanti för att höga 

miljöstandarder tillämpas vid offentlig 

upphandling.  

 

3.5.1 Villkor för användning av märken 
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 Olika möjligheter att använda märken för att bedöma tilldelningskriterier beskrivs i kapitel 5. 



Märken från tredje part kan användas på flera sätt i enlighet med 2014 års direktiv, och i vissa 

fall är det möjligt att kräva ett märke som en del av de tekniska specifikationerna. För att 

kunna använda ett märke på detta sätt är det 

nödvändigt att titta på kraven för tilldelning av 

märket för att bekräfta att 

 

i. de endast avser kriterier som är kopplade 

till föremålet för kontraktet, 

ii. de bygger på objektivt verifierbara och 

icke-diskriminerande kriterier,  

iii. de har antagits genom ett öppet och 

transparent förfarande i vilket samtliga 

berörda parter, inklusive statliga organ, 

konsumenter, arbetsmarknadens parter, 

tillverkare, distributörer och icke-statliga 

organisationer, kan delta, 

iv. de är tillgängliga för alla berörda parter, 

v. de har fastställts av en tredje part över 

vilken den ekonomiska aktör som ansöker 

om märket inte kan utöva ett avgörande 

inflytande
50

. 

De flesta märken som överensstämmer med ISO 

typ I-klassificeringen
51

 uppfyller dessa krav, 

även om de även kan innehålla kriterier som inte 

specifikt rör den produkt eller tjänst som köps in, 

såsom allmänna skötselkrav. För att avgöra om 

så är fallet bör ni granska märkets alla kriterier 

innan ni hänvisar till dem i ert underlag – de 

flesta är fritt tillgängliga på nätet.  
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 Artikel 43.1 i direktiv 2014/24/EU, artikel 61.1 i direktiv 2014/25/EU. 
51

 ISO 14024:1999, Miljömärkning och miljödeklarationer – Typ I miljömärkning – Principer och procedurer. 

Dansk stad satsar på miljömärken 

Den danska staden Kolding tar med 

kriterierna för EU:s miljömärke och 

andra miljömärken i alla sina 

upphandlingar av produkter som 

omfattas av märkena och har haft 

stor framgång med detta. De 

tillämpliga kriterierna för 

miljömärkena läggs in direkt i de 

tekniska specifikationerna och/eller 

tilldelningskriterierna. Man anger att 

en kopia av 

miljömärkescertifieringen betraktas 

som en fullvärdig verifiering av att 

kriterierna uppfylls, men även att 

alternativ dokumentation kommer att 

godtas. De senaste 

anbudsförfarandena med kriterier för 

miljömärken har bl.a. gällt 

rengöringsmedel, kopieringspapper, 

uniformer, tvättjänster (för det 

tvättmedel som används), 

tryckeritjänster (för det papper som 

används), mjukpapper och hantering 

av fordonsparken (för de 

smörjmedel som används). 



Om ni är övertygade att ett märke uppfyller ovanstående villkor kan det läggas till som en del 

av era tekniska specifikationer. Ni måste dock fortfarande godkänna andra märken som har 

motsvarande krav, dvs. de visar att samma 

objektiva kriterier är uppfyllda. Om 

anbudsgivarna kan visa att de inte kunde tilldelas 

ett märke inom den fastställda tidsfristen
52

 av skäl 

som inte kan tillskrivas dem, måste ni överväga 

den alternativa bevisning som de lämnar in, 

såsom teknisk dokumentation som visar att 

märkets krav uppfylls.  

 

Om ett märke förutom vissa krav som är relevanta för ert kontrakt även innehåller andra som 

inte är kopplade till föremålet, till exempel bestämmelser rörande allmän förvaltningspraxis, 

kan ni endast hänvisa till de särskilda märkesrelaterade kriterier som har en koppling till 

föremålet och kan inte kräva innehav av märket i sig
53

. I själva verket kan det anses vara god 

praxis att alltid hänvisa till de kriterier som ligger till grund för ett märke för att säkerställa att 

alla krav är relevanta och tydliga för alla anbudsgivare
54

.  

 

3.6 Att kontrollera efterlevnaden av tekniska specifikationer  
Oavsett om ni utgår från tekniska 

standarder, märken, EU:s kriterier 

eller nationella kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling 

när ni utarbetar era specifikationer 

bör ni ägna särskild uppmärksamhet 

åt hur ni ska kontrollera att 

anbudsgivarna uppfyller kraven. Ni 

bör i förväg ange i anbudsunderlaget 

vilka typer av bevis för efterlevnad 
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 För att maximera chanserna att aktörerna ska kunna tilldelas ett erforderligt märke bör detta tillkännages så 

snart som möjligt – om man till exempel publicerar ett förhandsmeddelande kan man i detta hänvisa till de(t) 

märke(n) som kommer att användas. Dessutom kan avsikten att använda märken framhållas i köparens profil 

eller på den upphandlande myndighetens hemsida.  
53

 Artikel 43.2 i direktiv 2014/24/EU, artikel 61.2 i direktiv 2014/25/EU.  
54

 I mål C-368/10, kommissionen mot Konungariket Nederländerna, verkade domstolen anse att tekniska 

specifikationer alltid bör hänvisa till de kriterier som ligger till grund för ett märke i stället för till märket i sig, 

såvida inte dessa kriterier anges i lagstiftningen (punkterna 67–70 i domen).  Det är dock värt att notera att 

denna dom avkunnades innan de nya, strängare kraven för märken infördes genom 2014 års direktiv.  

Tjeckisk miljöanpassad offentlig 

upphandling omfattar 

miljömärkta produkter  

I Tjeckien måste de nationella 

ministerierna inkludera 

miljökriterier i sina 

anbudsförfaranden. Samma praxis 

rekommenderas för andra statliga 

myndigheter och miljöministeriet 

har ansvar för att samla in uppgifter 

om detta. Särskilda metoder har 

utvecklats för inköp av it-produkter 

och möbler.  De senaste siffrorna 

visar att ministerierna lägger ungefär 

20 miljoner euro per år på 

miljömärkta produkter, där 

värmepannor, it-produkter, papper 

och kontorsmateriel står för den 

största andelen miljömärkta inköp. 



som anbudsgivarna får lämna in. Detta gör man ofta genom att tillhandahålla en vägledande 

förteckning och ange att andra likvärdiga former av bevis också kommer att godtas. 

Miljökrav är ofta komplexa och i vissa fall kan det krävas teknisk expertis för att bedöma om 

kraven uppfylls. För många miljöspecifikationer finns det dock metoder för att kontrollera 

efterlevnaden som inte kräver bidrag från tekniska experter.  

 

Exempel: 

 

 Som utgångspunkt kan ni hänvisa till den relevanta miljölagstiftning som alla EU:s 

aktörer måste uppfylla, till exempel WEEE-direktivet
55

 eller timmerförordningen
56

. 

Bevis på att denna lagstiftning följs, eller nationella genomförandelagar, går normalt 

sett att få från anbudsgivaren, eftersom detta är ett grundläggande villkor för att få 

bedriva verksamhet inom EU. 

 

 Märken kan användas för att kontrollera efterlevnaden av ytterligare miljökrav på det 

sätt som anges ovan. 

 

 En testrapport eller ett intyg från ett organ för bedömning av överensstämmelse kan 

krävas vid behov, förutsatt att ni godtar intyg från likvärdiga organ för bedömning av 

överensstämmelse. Detta är ett sätt att fastställa att en produkt uppfyller en viss 

specifikation eller prestanda. Precis som med märken måste ni beakta teknisk 

dokumentation eller andra former av bevis om en anbudsgivare inte har tillgång till en 

provningsrapport eller ett intyg inom den fastställda tidsfristen av skäl som inte kan 

tillskrivas denne
57

.  

 

 I vissa fall kan man behöva godta en egen försäkran av anbudsgivarna att de efterlever 

miljökraven på grund av att det är omöjligt att genom objektiva bevis från tredje part 

bekräfta efterlevnaden under ett anbudsförfarande
58

. Om detta är tillåtet måste ni se 

till att ni tillämpar principerna om likabehandling, öppenhet och proportionalitet, och 

vid behov begära förtydliganden från anbudsgivarna för att se till att ni inte på ett 

orättvist sätt accepterar eller avslår ett anbud.  

 

Närmare diskussioner om verifiering i samband med urvals- och tilldelningskriterier med 

utgångspunkt i EU-domstolens rättspraxis finns i kapitlen 4 och 5.
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 Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).   
56

 Förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer 

och trävaror på marknaden (timmerförordningen). 
57

 Artikel 44 i direktiv 2014/24/EU, artikel 62 i direktiv 2014/25/EU.  
58

 Till exempel om en anbudsgivare inte har lyckats tilldelas ett märke eller uppbringa andra bevis inom den 

fastställda tidsfristen på grund av faktorer som inte kan tillskrivas denne.  



Kapitel 4 – Att va lja öch utesluta 
anbudsgivare  

Sammanfattning 

 Man kan utesluta företag som har brutit mot miljölagstiftningen eller har andra 

allvarliga brister i sin miljöprestanda, även om de också måste ha möjlighet till 

”självsanering” och inte kan uteslutas i mer än tre år på dessa grunder. 

 

 Tidigare erfarenheter av ett företag och dess anställdas yrkesmässiga kvalifikationer 

kan bedömas ur ett miljöperspektiv. I 2014 års direktiv infördes även en ny möjlighet 

att begära bevis på de förvaltningsåtgärder för leverantörskedjan som ett företag kan 

tillämpa, vilket kan vara relevant när det gäller miljöanpassad offentlig upphandling.  

 

 För att kontrollera om företagen kan utföra de miljömässiga förvaltningsåtgärder 

som är förenade med ett kontrakt kan de upphandlande myndigheterna be dem 

bevisa sin tekniska förmåga att göra detta. Miljöledningssystem såsom Emas eller 

ISO 14001 kan tjäna som ett (icke-uteslutande) sätt att bevisa den tekniska 

kapaciteten.  

 

4.1 Inledning 

Urvalskriterierna är inriktade på en 

ekonomisk aktörs förmåga att fullgöra det 

kontrakt aktören lämnar anbud på. Vid 

bedömningen av förmågan att fullgöra ett 

kontrakt får upphandlande myndigheter ta 

hänsyn till särskild erfarenhet och 

kompetens i fråga om miljömässiga 

aspekter som är kopplade till föremålet 

för upphandlingen. De får begära bevis på 

aktörernas förmåga att tillämpa förvaltningsåtgärder för miljön och leverantörskedjan vid 

genomförandet av kontraktet. De kan också utesluta aktörer som bryter mot 

miljölagstiftningen.  

 

4.2 Uteslutningskriterier 

Uteslutningskriterier handlar om omständigheter som en aktör kan befinna sig i och som 

normalt innebär att upphandlande myndigheter inte kommer att göra affärer med den aktören. 

De fall där en upphandlande myndighet får utesluta en aktör förtecknas i sin helhet i 

direktiven om offentlig upphandling. I vissa särskilt allvarliga straffrättsliga fall är det 

obligatoriskt att utesluta en aktör
59

.  
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 Till exempel om företaget eller någon av dess företrädare har dömts för deltagande i en kriminell 

organisation, bestickning, terroristbrott, barnarbete, människohandel, bedrägeri eller penningtvätt (artikel 57.1 i 

direktiv 2014/24/EU). 



 

När det gäller miljöanpassad offentlig upphandling är följande kriterier de mest relevanta för 

uteslutning: 

 Brist på efterlevnad av tillämpliga miljölagar på nationell nivå, EU-nivå eller 

internationell nivå
60

.  

 Allvarliga försummelser i yrkesutövningen som drar tvivel över aktörens redbarhet
61

.  

 Betydande/ihållande brister i fullgörandet av materiella krav enligt tidigare avtal som 

ledde till uppsägning eller jämförbara sanktioner
62

. 

 Inlämning av oriktiga uppgifter rörande något av ovanstående eller oförmåga att 

lämna in styrkande handlingar
63

. 

Upphandlande myndigheter kan utesluta en aktör om de på lämpligt sätt kan visa att denne 

har brutit mot de tillämpliga miljökraven i EU:s eller i nationell lagstiftning. 2014 års direktiv 

tillåter också att en aktör utesluts för brott mot ett begränsat antal internationella 

miljökonventioner, det vill säga 

 Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet, 

 Baselkonventionen om farligt avfall, 

 Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, 

 PIC-konventionen (farliga kemikalier/bekämpningsmedel)
64

. 

Vissa medlemsstater kan välja att göra 

uteslutningen för bristen på efterlevnad av dessa 

lagar obligatorisk. Överträdelser av 

miljölagstiftningen kan också användas som en 

anledning att vägra tilldela ett kontrakt till en 

aktör, att avslå ett onormalt lågt anbud, eller 

att kräva att en underleverantör byts ut – 

dessa möjligheter diskuteras i kapitel 5 och 6.   

För ovanstående uteslutningskriterier gäller en 

uteslutningsperiod på högst tre år från den dag 

då den relevanta händelsen inträffade, såvida 

inte en kortare period föreskrivs enligt nationell 

lagstiftning eller en längre period föreskrivs i en 

dom mot aktören
65

. Det finns även en möjlighet 

för aktörerna att ”självsanera” – dvs. att visa på 
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 Artikel 57.4 a i direktiv 2014/24/EU. 
61

 Artikel 57.4 c i direktiv 2014/24/EU. 
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 Artikel 57.4 g i direktiv 2014/24/EU. 
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 Artikel 57.4 h i direktiv 2014/24/EU. 
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 Bilaga X till direktiv 2014/24/EU.  
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 Artikel 57.7 i direktiv 2014/24/EU. 

Uteslutning från 

anbudsförfaranden på grund av 

överträdelser mot 

miljölagstiftningen  
Om en aktör har brutit mot tillämpliga 

miljölagar kan en upphandlande 

myndighet försöka utesluta denne från 

ett anbudsförfarande.  Till exempel 

skulle ett avfallshanteringsföretag som 

olagligen har dumpat avfall kunna 

uteslutas från ett anbudsförfarande för 

avfallsinsamlingstjänster.  Den 

upphandlande myndigheten får påvisa 

sådana överträdelser på alla lämpliga 

sätt – men aktören måste också ges 

möjlighet att bevisa att den har uppfyllt 

självsaneringskraven i direktiven.  



sin tillförlitlighet trots förekomsten av något av uteslutningskriterierna. För att göra detta, 

måste aktören visa att denne har 

 betalat eller åtagit sig att betala ersättning för alla skador som förorsakats av den 

brottsliga gärningen eller på grund av försummelse, 

 klargjort fakta och omständigheter på ett övergripande sätt genom att aktivt samarbeta 

med de utredande myndigheterna, och  

 vidtagit de konkreta tekniska, organisatoriska och personalrelaterade åtgärder som är 

lämpliga för att förhindra ytterligare brott eller försummelser
66

. 

Det är den upphandlande myndighetens sak att bedöma de åtgärder som vidtagits och avgöra 

om de är tillräckliga för att aktören ska tillåtas delta i förfarandet, och att motivera aktörens 

uteslutning om detta är aktuellt. 

   

4.3 Urvalskriterier 

Urvalskriterierna används för att bedöma en ekonomisk aktörs lämplighet att utföra ett 

kontrakt. I tvåstegsförfaranden ingår urvalskriterierna i intresseanmälningsstadiet, och kan 

också användas för att sätta upp aktörer på slutlistan eller minska antalet sökande som inbjuds 

att lämna in anbud. I ett öppet förfarande får urvalskriterierna ges betyget godkänd eller 

underkänd, antingen före eller efter det att anbuden utvärderas. Upphandlingsdirektiven 

tillhandahåller en uttömmande förteckning över de kriterier som kan tillämpas för att välja 

aktörer och de typer av bevis som kan krävas av dem
67

. 

De mest relevanta urvalskriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling rör teknisk och 

yrkesmässig förmåga: 

 Personalresurser och tekniska resurser 

 Erfarenhet och referenser 

 Personalens utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer (om detta inte utvärderas 

som ett tilldelningskriterium)
68

 

 Miljöledningssystem (t.ex. Emas, ISO 14001) 

 Förvaltnings-/spårbarhetssystem för leverantörskedjan 

 Varuprover 

 Intyg om bedömning av överensstämmelse 

Var och en av dessa kan bidra till att fastställa om en aktör har den lämpliga kapaciteten för 

att utföra de miljömässiga aspekterna av ett kontrakt, som diskuteras nedan.  
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 Artikel 58.1 och 60.1 i direktiv 2014/24/EU. Enligt artiklarna 78 och 80 i direktiv 2014/25/EU får 

upphandlande enheter tillämpa samma uteslutnings- och urvalskriterier eller andra mål, regler och kriterier som 

har gjorts tillgängliga för de berörda ekonomiska aktörerna.  
68

 I bilaga XII, del II f till direktiv 2014/24/EU fastställs att bevis på utbildnings- och yrkeskvalifikationer endast 

kan bedömas på urvalsstadiet om de inte utvärderas som tilldelningskriterier.  



Ett övergripande krav i förhållande till alla 

urvalskriterierna är att de måste vara kopplade 

till och stå i proportion till föremålet för 

upphandlingen. Detta innebär att ni bör 

skräddarsy ert tillvägagångssätt till de särskilda 

kraven i kontraktet, inklusive dess värde och den 

berörda miljörisknivån. Till exempel är antalet 

miljömässiga urvalskriterier som tillämpas för 

ett byggentreprenadkontrakt normalt större än 

för ett enkelt varukontrakt, såvida inte varorna 

medför särskilda miljömässiga risker, t.ex. 

kemikalier eller bränsle som måste lagras på ett 

säkert sätt. 

 

4.3.1 Miljöteknisk kapacitet 

Att uppfylla kraven för miljöanpassad offentlig 

upphandling kan vara svårt – oavsett om de 

avser utformning och byggande av 

energieffektiva byggnader eller 

tillhandahållande av tryckeritjänster som 

minimerar avfall. För att bekräfta att 

aktörerna kan uppfylla sådana krav är det 

klokt att ställa frågor om deras tidigare 

erfarenheter och personalmässiga och 

tekniska resurser.  

 

Miljöteknisk kapacitet kan omfatta teknisk 

kompetens för att skapa så lite avfall som 

möjligt, förebygga spill/läckage av 

förorenande ämnen, minska 

bränsleförbrukningen eller minimera 

störningar av livsmiljöer. I praktiska termer 

handlar det vanligen om den typ av frågor 

som ställs här nedanför. 

 

 Har företaget tidigare erfarenhet av 

att fullgöra miljöanpassade kontrakt 

på ett hållbart sätt? 

 

 Har företaget anställt eller har på annat sätt tillgång till personal med de utbildnings- 

eller yrkesmässiga kvalifikationer och den erfarenhet som krävs för att hantera de 

miljörelaterade delarna av kontraktet? 

 

Gröna kriterier för 

byggnadsunderhållstjänster i 

Spanien 
Provinsfullmäktige i Gipuzkoa gjorde en 

upphandling för ett underhållsavtal för 

två byggnader, där kontraktet 

utformades så att de tillhandahållna 

tjänsternas miljöhållbarhet ingick i 

villkoren. I urvalskriterierna ingick ett 

krav på att anbudsgivarna skulle utse en 

ingenjör eller arkitektingenjör som 

skulle ansvara för samordning av 

underhållstjänsterna. Denna person har 

lämplig utbildning samt lämpliga 

kunskaper och erfarenheter i 

underhållsrelaterade miljöfrågor, 

inklusive energieffektivitet och 

avfallshantering. 



 Äger eller har företaget tillgång till den tekniska utrustning eller de inrättningar som 

krävs för miljöskyddet? 

 

 Har företaget de tillgångar som krävs för att garantera kvaliteten hos de miljömässiga 

aspekterna i kontraktet (t.ex. tillgång till relevanta tekniska organ och åtgärder)? 

 

Ett användbart verktyg för integrering av 

miljökriterier är tidigare fullgjorda kontrakt. Ni 

kan använda detta kriterium för att fråga om 

företagens tidigare erfarenheter av att fullgöra 

kontrakt med liknande miljökrav, och (när det 

gäller byggentreprenadkontrakt) intyg om 

tillfredsställande genomförande och resultat. Om 

ni gör detta bör ni se till att ni tydligt anger 

vilken typ av information som betraktas som 

relevant och hur den kommer att utvärderas. I 

direktiven fastställs en retrospektiv period på 

högst fem år för byggentreprenadkontrakt och tre 

för varor eller tjänster, såvida inte en längre 

period är nödvändig för att säkerställa en 

tillräcklig konkurrensnivå
69

. 

 

Personalens utbildnings- och 

yrkeskvalifikationer och deras erfarenheter 

kan också vara relevanta när det gäller 

miljöanpassad offentlig upphandling. Om ni 

till exempel köper in vägtransporttjänster 

kan det vara en god idé att kontrollera att 

förarna har fått utbildning i miljövänlig 

körning för att minska bränsleförbrukningen 

och utsläppen. Personal som arbetar inom 

ramen för ett cateringkontrakt måste ha 

kvalifikationer med avseende på korrekt 

livsmedelshantering, både för att garantera säkerheten och begränsa matavfallet. Kom dock 

ihåg att det kan vara klokare att bedöma vissa miljöaspekter som en del av 

tilldelningskriterierna, och att de då inte bör ingå i urvalskriterierna
70

. I tilldelningsskedet har 

ni större flexibilitet när det gäller hur ni definierar kriterierna och vilka typer av bevis ni 

begär in (se kapitel 5).  

 

4.3.2 Miljöledningssystem 
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 Bilaga XII, del II f till direktiv 2014/24/EU. 

Säkerställande av yrkesmässig 

kompetens hos asbestsanerare  
Många byggnader i Europa innehåller 

fortfarande asbestisolering. Vid 

underhåll av dessa byggnader är det 

viktigt att kvalificerade entreprenörer 

avlägsnar asbesten på ett säkert sätt. För 

att tillhandahålla bevis på kompetens 

har vissa medlemsstater 

licensieringssystem för entreprenörer 

som är specialiserade på sådana arbeten. 

Det är viktigt att urvalskriterierna 

innehåller krav på att entreprenörer har 

de färdigheter som krävs för detta arbete 

och att detta bevisas av en licens som 

utfärdats av berörd myndighet eller ett 

likvärdigt bevis, för att minimera 

arbetsmiljö- och miljöriskerna i 

samband med detta arbete.  



Alla organisationer (offentliga eller privata) som vill förbättra sin övergripande 

miljöprestanda kan välja att använda ett miljöledningssystem. Dessa system är 

organisationsrelaterade verktyg för att förbättra den övergripande miljöprestandan hos 

organisationen. De hjälper organisationer att skaffa sig en tydlig bild av sina miljöeffekter, 

rikta in sig på de effekter som är betydande och hantera dem på ett bra sätt i den bemärkelsen 

att de kontinuerligt förbättrar sin miljöprestanda. Områden som kan vara intressanta för 

förbättringar kan vara användning av naturresurser såsom vatten och energi, utbildning av 

anställda, användning av miljövänliga produktionsmetoder och inköp av miljövänligare 

kontorsmateriel.  

 

En organisation som använder ett miljöledningssystem får ansöka om certifiering enligt ett av 

de två viktigaste miljöledningssystem som finns i EU: gemenskapens miljölednings- och 

miljörevisionsordning (Emas),
71

 eller den europeiska/internationella standarden för 

miljöledningssystem (EN/ISO 14001)
72

. Emas-standarden används främst av organisationer 

med en anläggning i EU eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men det 

kan också användas av organisationer och anläggningar på andra platser (men verifieras alltid 

av ett europeiskt ackrediteringsorgan). ISO-standarden är öppen för organisationer överallt i 

världen.  

 

Över hela världen finns det cirka 250 000 ISO 14001-certifierade organisationer och över 4 

000 organisationer och 7 500 anläggningar registrerade enligt Emas. Emas-certifieringen 

inbegriper kraven enligt EN/ISO 14001 samt ytterligare element såsom bekräftad 

överensstämmelse med miljölagstiftningen, förpliktelse att ständigt förbättra miljöprestandan, 

arbetstagarinflytande och obligatoriskt offentliggörande av en årsredovisning 

(miljöredovisning) som godkänts av ett kontrollorgan. Den sistnämnda faktorn särskiljer 

Emas-systemet betydligt från andra system eftersom det ger en offentlig och öppen insikt i 

den registrerade organisationens miljöprestanda.  

 

I enlighet med 2014 års direktiv får upphandlande myndigheter kräva bevis på det 

miljöledningssystem som operatören har infört inför ett eventuellt avtal, under förutsättning 

att detta står i proportion till och är kopplat till föremålet
73

. Likvärdiga certifikat måste 

godtas, och precis som med märken och testrapporter måste andra former av bevisning (till 

exempel ett internt system) beaktas när en aktör inte har tillgång till en tredjepartscertifiering 

eller inte har någon möjlighet att införskaffa en sådan inom den fastställda tidsfristen av skäl 

som inte kan tillskrivas denne (se avsnitt 3.5.1).  

 

Miljöledningssystem används inte enbart för att tillhandahålla bevis på den tekniska 

kapaciteten att vidta miljöledningsåtgärder. Om en upphandlande myndighet fastställer andra 

miljömässiga urvalskriterier enligt beskrivningen i avsnitt 4.3.1 (t.ex. krav på teknisk 
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utrustning eller utbildning) kan ett miljöledningssystem användas som bevis på kapaciteten, 

om systemet innehåller relevant information om dessa krav. 

 

Återigen är det viktigt att titta på de delar av den 

tekniska kapaciteten som faktiskt omfattas av ett 

miljöledningssystem och som är relevanta för 

föremålet för upphandlingen, och inte bara se till 

förekomsten av en tredjepartscertifiering
74

. Man 

bör tänka på proportionalitetsprincipen när man 

fastställer kraven på de miljöledningsåtgärder 

som ska tillämpas – ett kontrakt med lågt värde 

och små effekter kanske inte är lämpligt för sådana krav. 

 

4.3.3 Förvaltningsåtgärder för leverantörskedjan 

En stor del av miljöpåverkan uppstår inte vid 

leveransen av en färdig produkt eller tjänst utan 

längre tillbaka i leverantörskedjan. Till exempel har 

it-utrustning vanligtvis komponenter som kommer 

från många delar av världen, inklusive metaller och 

andra ämnen som innebär en hög risk för skador på 

miljön när de bryts och bearbetas. En 

byggentreprenör kan arbeta med många mindre 

företag som vart och ett måste tillämpa hållbara 

metoder på ett byggprojekt.  

 

När det gäller dessa typ av kontrakt är det en god idé 

för de upphandlande myndigheterna att se längre än till primär- eller huvudentreprenören för 

att se till att miljökraven uppfylls. Ett sätt att göra detta är genom att inkludera särskilda 

kontraktsklausuler rörande underentreprenörer. Detta tillvägagångssätt diskuteras i kapitel 6.  

På urvalsstadiet kan upphandlande myndigheter begära följande information: 
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 I mål T-331/06, Evropaїki Dynamiki mot Europeiska miljöbyrån (punkt 76), konstaterade domstolen att 

förekomsten av tredjepartsverifiering kan motivera tilldelningen av fler poäng vid bedömningen av kvaliteten på 

ett företags miljöledningssystem. Denna mål diskuteras närmare i kapitel 5. 

 

Litauiska vägverket efterfrågar 

miljömässig kapacitet 
Vid upphandling av kontrakt för 

anläggning av vägar och motorvägar 

efterfrågar vägverket bevis på förmågan 

att tillämpa miljöledningsåtgärder. Detta 

bedöms som en del av kriteriet för 

teknisk kapacitet, och Emas, ISO 14001 

eller annan likvärdig certifiering eller 

bevisning godtas.  



 Uppgift om hur stor del av kontraktet 

som den ekonomiska aktören eventuellt 

kommer att lägga ut på 

underleverantörer, och 

 angivande av de system för förvaltning 

av leverantörskedjan och spårning som 

den ekonomiska aktören kommer att 

kunna tillämpa vid fullgörandet av 

kontraktet
75

. 

 

Båda dessa uppgifter kan bidra till att fastställa 

hur miljöpåverkan kommer att hanteras inom 

ramen för ett visst kontrakt och till att välja 

operatörer som har infört kraftfulla system.  

 

4.3.4 Varuprover, kontroller och 

bedömning av överensstämmelse 

Om ett kontrakt omfattar tillhandahållande av 

produkter eller material kan varuprover (eller en 

beskrivning eller ett foto) begäras på 

urvalsstadiet. Man kan även begära intyg om 

överensstämmelse eller kvalitet
76

. Dessa kan 

vara användbara för att kontrollera att 

produkterna uppfyller eventuella specifika 

miljökrav vid upphandlingen, till exempel när 

det gäller hållbarhet eller energiförbrukning.  

 

Ett ytterligare alternativ för de upphandlande myndigheterna är att kontrollera leverantörens 

produktionskapacitet eller tjänsteleverantörernas tekniska kapacitet, såväl som deras 

forskningsanläggningar och åtgärder för kvalitetskontroll
77

. Detta kan göras om de produkter 

eller tjänster som ska levereras är komplexa eller, i undantagsfall, avsedda för särskilda 

ändamål. Kontrollerna kan antingen utföras av den upphandlande myndigheten själv eller av 

ett behörigt organ i det land där aktören har sitt säte.  

 

4.4 Bevismedel  

I 2014 års direktiv tillhandahålls en utökad förteckning över saker som kan undersökas på 

urvalsstadiet, men vissa begränsningar införs också av vilken typ av bevis som kan begäras 

på de förberedande stadierna i ett förfarande. Framför allt måste de upphandlande 

myndigheterna godta det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet som ett preliminärt 

bevis på överensstämmelse med uteslutnings- och urvalskriterierna 
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 Bilaga XII, del II e.  

Att anlita leverantörer för effektiv 

miljöanpassad offentlig 

upphandling i Italien 
Staden Turin införde 2013 åtgärder och 

kriterier i sitt kontrakt om skolmåltider 

som syftar till att minska deras 

klimatpåverkan. Leverantörerna ombads 

att tillhandahålla uppgifter som 

fastställer vilka delar av 

leverantörskedjan som har störst 

besparingspotential för 

koldioxidekvivalenter. Till exempel stod 

de urbana transporterna för endast 1 % 

av det totala koldioxidavtrycket för fem 

av de mest konsumerade livsmedlen. 

Produktionsprocesserna svarade för 

mellan 75 % och 95 % av det totala 

koldioxidavtrycket, vilket synliggör 

betydelsen av jordbruksmetoderna när 

man tillämpar effektiva åtgärder med 

avseende på miljöanpassad offentlig 

upphandling av livsmedel och 

cateringtjänster.  

 
”Vi blev förvånade av resultaten av 

kontrollen, så detta visar på värdet av att 

ägna uppmärksamhet åt 

försörjningskedjan”. Elena Deambrogio, 

handläggare, staden Turin 
 



(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sv)
78

. Detta är ett slags 

uppdaterad självcertifiering som förekommer i ett elektroniskt standardformat, och som gör 

det möjligt för aktörerna att bekräfta deras överensstämmelse med uteslutnings- och 

urvalskriterierna. Det innehåller också antingen en länk till de databaser där styrkande 

handlingar kan erhållas eller bekräftar att operatören kommer att kunna tillhandahålla dessa 

handlingar på begäran och utan dröjsmål.  

 

Tanken bakom det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet som en självcertifiering av 

aktörens lämplighet är att det minskar bördan av att behöva lämna in och kontrollera bevisen 

för varje förfarande. Upphandlande myndigheter kan fortfarande begära in handlingar i 

original när det är nödvändigt att säkerställa att förfarandet genomförs på korrekt sätt, 

förutsatt att de inte redan har tillgång till dessa handlingar
79

. E-Certis 

(http://ec.europa.eu/growth/ecertis) är en onlinetjänst som hjälper upphandlande 

myndigheter och aktörer att identifiera olika intyg som ofta begärs som bevis för lämplighet i 

upphandlingsförfaranden i EU, Turkiet, Island, Liechtenstein och Norge.  

 

4.5 Att utvärdera grupperingar 
En ytterligare faktor att ta hänsyn till när man 

utvärderar aktörernas tekniska kapacitet är att de 

måste få åberopa kapaciteten hos andra enheter. 

Detta innebär till exempel att om två eller flera 

företag gemensamt vill ansöka om ett kontrakt – 

oavsett om de har bildat ett formellt konsortium 

eller har några rättsligt bindande kopplingar – 

måste man ta hänsyn till deras sammanlagda 

kapacitet. Detta gäller med förbehåll för aktörens 

förmåga att visa att den kommer att ha den andra 

enhetens resurser till sitt förfogande vid 

utförandet av kontraktet, till exempel genom att lämna in ett undertecknat åtagande rörande 

detta. Om aktören förlitar sig på en annan enhets kapacitet (inklusive ett moder- eller 

dotterbolag), måste denne också bevisa sin överensstämmelse med uteslutningskriterierna och 

eventuella relevanta urvalskriterier som tillämpas för kontraktet
80

. 
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 Artikel 63.1 i direktiv 2014/24/EU, artikel 79 i direktiv 2014/25/EU.  

Grupperingar och miljöanpassade 

kontrakt 

Företag som lämnar in anbud på 

offentliga kontrakt kan besluta att ta in 

specialistkompetens för att hantera de 

miljörelaterade kraven. Till exempel 

kan ett fastighetsförvaltningsföretag 

arbeta med en miljörådgivare för att 

förvalta byggnader på ett mer hållbart 

sätt. I detta fall bör båda företagens 

tekniska kapacitet och erfarenhet 

utvärderas vid urvalet.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sv
http://ec.europa.eu/growth/ecertis


Kapitel 5 – Tilldelning av köntrakt 

Sammanfattning 
 Man kan tillämpa miljömässiga tilldelningskriterier, förutsatt att dessa 

 är kopplade till föremålet för upphandlingen, 

 inte ger den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet, 

 säkerställer möjligheten till effektiv konkurrens,  

 uttryckligen anges i meddelandet om upphandling och i anbudsunderlaget, 

tillsammans med deras inbördes viktning och eventuella tillämpliga delkriterier, och 

 uppfyller principerna i fördraget.  

 

 Ni får tilldela poäng under tilldelningsskedet för att premiera miljöprestanda som överträffar 

de minimikrav som anges i specifikationerna. Det finns inte någon fastställd gräns för hur 

stor vikt ni kan lägga vid miljökriterier. 

 

 En strategi som utgår från en livscykelkostnadsanalys visar de verkliga kostnaderna för ett 

kontrakt. Om er utvärdering tar hänsyn 

till kostnader för energi- och 

vattenförbrukning, underhåll och 

bortskaffande kan det visa sig att det 

miljövänligare alternativet också är 

billigast under livscykeln i sin helhet. 

 

 Märken och andra former av bevis från 

tredje part kan hjälpa er att bedöma hur 

väl ett anbud uppfyller era valda 

tilldelningskriterier, och att kontrollera 

anbudsgivarnas påståenden.   

 

5.1. Allmänna bestämmelser för tilldelning av kontrakt 

5.1.1 Tilldelningskriterier 

Under tilldelningsskedet ska den upphandlande myndigheten utvärdera anbudens kvalitet och 

jämföra kostnader. Vid bedömningen av anbudens kvalitet ska ni använda de 

tilldelningskriterier som har fastställts och offentliggjorts i förväg för att avgöra vilket anbud 

som är bäst. Enligt 2014 års upphandlingsdirektiv måste alla kontrakt tilldelas på grundval av 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Generellt sett är ett antal olika metoder möjliga att 

använda i detta avseende, av vilka några kan anses vara speciellt lämpliga för miljöanpassad 

offentlig upphandling.  

 



Kostnaden eller priset ingår i bedömningen i varje förfarande,
81

 och kan beräknas på grundval 

av de livscykelkostnader som diskuteras nedan. Utöver kostnaderna kan en rad olika faktorer 

påverka värdet av ett anbud ur den upphandlande myndighetens synvinkel, och detta 

inkluderar miljöaspekter.  

Det är inte nödvändigt att varje enskilt tilldelningskriterium ger den upphandlande 

myndigheten en ekonomisk fördel
82

. Det är emellertid nödvändigt att tilldelningskriterierna 

(såväl som urvalskriterierna, de tekniska specifikationerna och kontraktsbestämmelserna) är 

kopplade till föremålet för upphandlingen. Enligt 2014 års direktiv ska tilldelningskriterierna 

anses vara kopplade till föremålet för ett kontrakt 

om de avser de byggentreprenader, varor eller 

tjänster som ska tillhandahållas inom ramen för 

kontraktet i fråga i alla avseenden och i alla 

skeden av deras livscykel, inklusive faktorer som 

berör  

a) byggentreprenadernas, varornas eller 

tjänsternas specifika produktions-, 

tillhandahållande- eller handelsprocess, eller  

 

b) en specifik process i ett annat skede av deras 

livscykel
83

.  

 

Dessa faktorer behöver inte utgöra ”en del av” 

det som köps in, dvs. de behöver inte vara synliga 

eller kunna urskiljas i den slutliga produkten eller 

tjänsten. Vad detta betyder är att 

tilldelningskriterier, precis som tekniska 

specifikationer, kan avse hållbarhetsfaktorer 

såsom förnybar eller ekologisk produktion, eller de utsläpp av växthusgaser som kan kopplas 

till en viss produkt eller tjänst.  

 

Den största skillnaden mellan tekniska 

specifikationer och tilldelningskriterier 

är att de förra ges betyget 

godkänd/underkänd vid bedömningen, 

medan tilldelningskriterierna viktas och 

poängsätts så att anbud med bättre 

miljöprestanda kan ges fler poäng.  
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 Artikel 67.2 i direktiv 2014/24/EU, artikel 82.2 i direktiv 2014/25/EU.  
82

Se mål C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab mot Helsingin kaupunki, punkt 55 (Concordia Bus-domen). 
83

 Artikel 67.3 i direktiv 2014/24/EU, artikel 82.3 i direktiv 2014/25/EU. 

Förekomst eller avsaknad av en 

koppling  
EU-domstolen konstaterade i en dom 

om upphandling av bussar (Concordia 

Bus-domen) att tilldelningskriterier 

avseende kväveutsläpp och bullernivå 

för bussar som skulle användas i 

kollektivtrafik uppfyllde kravet på att 

det skulle finnas en koppling till 

föremålet för upphandlingen.
 1
   

 

I domen i EVN Wienstrom-målet 

konstaterades att ett 

tilldelningskriterium som gällde 

mängden producerad el från förnybara 

källor utöver den upphandlade 

myndighetens förväntade förbrukning 

inte var tillåtet, eftersom det inte var 

kopplat till föremålet för 

upphandlingen.
1
 I detta mål kunde den 

upphandlande myndigheten inte heller 

verifiera kriteriet fullständigt.  



Varje enskild upphandlande myndighet får själv avgöra vilka tilldelningskriterier som ska 

tillämpas och deras inbördes viktning. Några viktiga överväganden om vilken typ av 

miljörelaterade tilldelningskriterier man kan tillämpa och hur man bestämmer den lämpliga 

viktningen belyses i detta kapitel.  

5.1.2 Att formulera och offentliggöra tilldelningskriterier 

I upphandlingsdirektiven anges några grundläggande regler om öppenhet i 

tilldelningskriterierna. Dessa återspeglar domstolens rättspraxis, inklusive de mål som 

diskuteras nedan, som tog upp miljörelaterade tilldelningskriterier. 

 

1. Tilldelningskriterier får inte medföra obegränsad valfrihet 

Tilldelningskriterierna får aldrig ge en upphandlande myndighet obegränsad valfrihet
84

. Detta 

betyder att kriterierna måste utgöra en objektiv grund för att särskilja anbuden och att de 

måste vara tillräckligt specifika. Enligt domstolen måste tilldelningskriterier vara formulerade 

på ett sådant sätt att alla ”rimligt informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare” kan 

tolka kriteriet på samma sätt
85

.  

 

Ytterligare en del i kravet på objektivitet i tilldelningskriterierna gäller verifierbarhet. Om 

tilldelningskriterierna gäller faktorer som den upphandlande myndigheten inte kan 

kontrollera blir det svårt att visa att kriterierna har tillämpats objektivt. Detta innebär att ni i 

förväg bör fastställa vilka bevismedel anbudsgivarna kan erbjuda för varje urvalskriterium 

och hur ni kommer att utvärdera dem
86

. 

 

I Concordia Bus-målet hade Helsingfors kommun innan anbuden bedömdes specificerat och 

offentliggjort ett system för tilldelning av extra poäng för vissa nivåer av buller och 

kväveutsläpp
87

. Domstolen ansåg att detta system var tillräckligt specifikt och objektivt. 

 

2. Tilldelningskriterierna bör säkerställa möjligheten till effektiv konkurrens 

Miljömässiga tilldelningskriterier bör inte utformas på ett sätt som på konstlad väg utestänger 

marknaden. Eftersom ett av målen med tilldelningskriterier är att uppmuntra marknaden att 

utveckla och leverera miljömässigt bättre lösningar, bör det alltid vara möjligt för olika 

aktörer att erhålla poäng för sådana kriterier. Ett bra sätt att garantera detta är att diskutera de 

miljörelaterade tilldelningskriterierna med potentiella anbudsgivare i samband med en 

marknadsundersökning före upphandlingen, som beskrivs i kapitel 2.  

 

3. Tilldelningskriterierna måste tillkännages i förväg 
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 Se mål 31/87 Gebroeders Beentjes BV mot Staat der Nederlanden, punkt 26, och mål C-513/99, Concordia 

Bus, punkt 69. 
85

 Mål C-19/2000, SIAC Construction Ltd mot County Council of the County of Mayo, punkt 42. 
86

 I 2014 års direktiv anges att ”i tveksamma fall ska den upphandlande myndigheten effektivt kontrollera om de 

uppgifter och bevis som har lämnats av anbudsgivarna är korrekta” (artikel 67.4 i direktiv 2014/24/EU; se även 

artikel 82.4 direktiv 2014/25/EU). Detta tyder på att det inte alltid är nödvändigt att kontrollera anbudsgivarnas 

påståenden, även om detta kan anses vara särskilt viktigt för miljöanpassad offentlig upphandling för att undvika 

”grönmålning” och för att säkerställa att de utlovade miljöprestandanivåerna verkligen kommer att 

tillhandahållas.  
87

 I det här fallet gavs extra poäng bl.a. för användning av bussar med kväveutsläpp på mindre än 4 g/kWh (+2,5 

poäng/buss) eller mindre än 2 g/kWh (+3,5 poäng/buss) och med yttre bullernivåer på mindre än 77 dB (+1 

poäng/buss). 



Enligt upphandlingsdirektiven måste 

tilldelningskriterierna och deras viktning 

anges antingen i meddelandet om upphandling 

eller i upphandlingsunderlaget
89

. Rättspraxis 

har bidragit till att fastställa vilken detaljnivå 

som krävs när tilldelningskriterierna 

tillkännages. Följande måste framgå av 

meddelandet eller underlaget: 

 De kriterier ni kommer att tillämpa för 

att fastställa det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet, 

 

 den relativa viktning ni kommer att ge 

kriterierna, antingen i exakta siffror 

eller som ett intervall med en lämplig 

största tillåtna spridning
90

, och 

 

 eventuella underkriterier som ni 

kommer att tillämpa, och, i de flesta 

fall, deras viktning
91

. 

 

5.2 Att tillämpa miljömässiga 

tilldelningskriterier 
Den rättsliga ramen ger stort utrymme för 

användning av miljömässiga 

tilldelningskriterier och det går att använda 

en rad olika metoder och strategier: 

 

5.2.1 Specifikationer eller 

tilldelningskriterier?   

Det finns flera saker man bör ta hänsyn till när 

man avgör om en miljöegenskap bör vara ett 

minimikrav (specifikation) eller en fördel 

(tilldelningskriterium). Det kan t.ex. vara rimligt 

att tillämpa miljömässiga tilldelningskriterier 
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 Ett av sakförhållandena i detta mål var att den klagande tilldelades ett annat parti där samma krav på 

gasdrivna fordon tillämpades.  
89

 Bilaga 5, del C.18 till direktiv 2014/24/EU. 
90

 Artikel 67.5 i direktiv 2014/24/EU, artikel 82.5 i direktiv 2014/25/EU. Det finns två undantag från detta krav: 

i) i de fall då kontraktet tilldelas enbart på grundval av priset eller ii) om viktning inte är möjlig av objektiva 

skäl, i vilket fall kriterierna måste förtecknas i fallande prioritetsordning.  
91

 Domstolen har övervägt den informationsnivå som krävs när det gäller underkriterier i ett antal domar, 

däribland i mål C-532/06, Lianakis m.fl., mål C-331/04, ATI EAC och Viaggi di Maio mot ACTV Venezia 

SpA, och mål T-70/05, Evropaiki Dynamiki mot Emsa. Det är tillåtet att undanhålla underkriteriernas viktning 

om denna i) inte ändrar huvudkriterierna, ii) inte innehåller beståndsdelar som skulle kunna ha påverkat 

utarbetandet av anbuden och iii) inte ger upphov till diskriminering av någon anbudsgivare (mål C-331/04, ATI 

EAC). 

Skillnaden mellan specifika krav och 

diskriminering i Concordia Bus-

målet  
Frågan om diskriminering togs 

uttryckligen upp i Concordia Bus-domen. 

En av invändningarna från Concordia Bus 

var att Helsingfors kommuns kriterier var 

diskriminerande på grund av att 

kommunens eget bussbolag, HKL, var det 

enda bolag som hade gasdrivna fordon 

som kunde få full poäng enligt detta 

kriterium. Domstolen fastställde att det 

faktum att bara ett företag fick full poäng 

för något av de tilldelningskriterier som 

den upphandlande myndigheten hade 

fastställt inte i sig betydde att kriteriet var 

diskriminerande. När man avgör om ett 

tilldelningskriterium är diskriminerande 

måste man ta hänsyn till alla 

sakförhållanden i målet
88. 



om ni inte är säkra på kostnaderna och/eller på att produkter, byggentreprenader eller tjänster 

som uppfyller vissa miljökrav finns tillgängliga på marknaden. Genom att ta med dessa 

faktorer i era tilldelningskriterier kan ni vikta dem i förhållande till andra faktorer, däribland 

kostnaden. 

 

Ni kanske också vill ange en lägsta 

prestandanivå i de tekniska specifikationerna 

och sedan ge extra poäng för ännu bättre 

prestanda under tilldelningsskedet. Denna 

strategi används framgångsrikt av flera 

upphandlande myndigheter för att behålla 

flexibiliteten när de genomför miljöanpassade 

offentliga upphandlingar.  

 

5.2.2 Viktningsstrategier 

Den viktning som varje tilldelningskriterium 

får avgör dess inverkan på den slutliga 

bedömningen. Viktningen för miljömässiga 

tilldelningskriterier
92

 får återspegla i hur hög 

grad miljömässiga aspekter redan har tagits 

upp i specifikationerna. Om det finns höga 

miljökrav i specifikationerna kan de ges en låg 

viktning i utvärderingen och vice versa. 

 

Det finns inte någon fastställd gräns för hur 

stor vikt som kan läggas vid miljökriterier. För 

att fastställa en lämplig viktning bör ni tänka 

på följande: 

 Hur viktiga miljömålen är för kontraktet i 

förhållande till andra hänsyn, såsom 

kostnad och övergripande kvalitet. 

 

 I vilken utsträckning dessa hänsyn 

hanteras bäst i tilldelningskriterierna, 

antingen som tillägg till eller i stället för 

specifikationer, urvalskriterier och 

klausuler för fullgörande av kontraktet. 

 

 Hur många av era poäng har ni ”råd” att ge 

på tilldelningsskedet – detta kommer att 

variera beroende på produkten/tjänsten och 

marknadsförhållandena. Om till exempel prisvariationen för en produkt är liten men 
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 I EVN Wienstrom-domen (C-448/01) konstaterades att en viktning på 45 % av de totala poäng som gick att 

tilldela för ett kriterium som avsåg produktionen av el från förnybara källor var godtagbar, förutsatt att de andra 

reglerna för tilldelningskriterier följdes. 

Tilldelningskriterier för 

miljöanpassad offentlig 

upphandling i Nederländerna  
Rijkswaterstaat gjorde en upphandling 

för byggande och underhåll av en 

motorvägssträcka i Nederländerna. Det 

vinnande anbudet valdes på grundval av 

anbudspris och kvalitet. Ett av 

kriterierna för det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet var hållbarhet, 

inklusive en ”resultatstege” för 

koldioxid bestående av arbetsprocesser 

och livscykelanalyser av de produkter 

som användes. Dessa besparingar gavs 

ett penningvärde och drogs sedan av 

från anbudspriserna. Den vinnande 

budgivaren tillhandahöll en 

övergripande modelloptimering som 

kommer att spara 8 944 ton 

koldioxidekvivalenter över 50 år.  
 

”Anbudsgivarna uppskattar friheten att göra 

sina egna val för hållbar formgivning inom 

en teknisk ram” 
Cuno van Geet, chefsrådgivare i 

resurseffektivitet, Rijkswaterstaat 

Miljövänliga och hälsosamma 

städtjänster, Toscana 
I en upphandling av städtjänster 

bedömde miljöskyddsbyrån i Toscana 

anbuden efter vad som var ekonomiskt 

och miljömässigt mest fördelaktigt. Pris 

fick 40 poäng och kvalitet fick 60 

poäng. Kvalitetskriterierna omfattade 

användning av miljövänlig städteknik, 

minskad mängd förpackningar, 

miljövänlig produktprestanda (andel 

produkter som hade ISO typ I-märken 

eller likvärdiga märken) samt kvaliteten 

hos miljöutbildningsprogrammen. 



miljöprestandan varierar kraftigt, är det rimligt att ge fler poäng för att bedöma 

miljöegenskaperna. 

5.2.3 Att använda märken 

Miljömärken som avser de miljömässiga 

egenskaperna hos den produkt, byggentreprenad 

eller tjänst ni ska köpa in får användas vid 

utformningen och bedömningen av 

tilldelningskriterier. Samma regler som för 

andra stadier av upphandlingsprocessen gäller 

om ni vill använda märken i 

tilldelningskriterierna, dvs. 

 

 att ni endast kan begära ett märke om 

alla dess krav är kopplade till föremålet 

för kontraktet och märket uppfyller vissa 

krav på objektivitet, insyn och 

tillgänglighet på marknaden (se avsnitt 

3.5.1), 

 

 att även om det finns krav på ett sådant 

märke måste ni ändå acceptera märken 

som uppfyller likvärdiga kriterier och, i 

fall där en anbudsgivare inte kan 

tilldelas ett märke inom den fastställda tidsfristen av skäl som inte kan tillskrivas 

denne, andra lämpliga former av bevis, 

 

 att ni för andra typer av märken kan hänvisa till enskilda kriterier som är kopplade till 

föremålet för kontraktet men som inte kräver innehav av märket i sig.  

 

Miljömärken kan vara användbara för att urskilja produkter och tjänster som kommer att 

spara energi och vatten eller som har tillverkats på ett mer hållbart sätt. Genom att inkludera 

vissa av eller alla deras krav i era tilldelningskriterier kan ni väga dessa överväganden mot 

kostnader och andra faktorer, såsom produktens tillgänglighet eller leveranstid.  

 

5.2.4 Att använda miljöledningssystem  

Att använda märken: Dutch 

Coffee-målet 
I mål C-368/10 hänvisade en holländsk 

upphandlande myndighet till vissa 

sociala och miljömässiga märken i sitt 

anbudsunderlag för leverans av te- och 

kaffeautomater. Domstolen ansåg att det 

sätt på vilket myndigheten hänvisade till 

märkena inte uppfyllde kraven i 2014 

års direktiv. 

 

Domstolen fastställde dock också 

principen att märken får användas för att 

definiera tilldelningskriterier och för att 

bedöma fullgörandet. Enligt 2014 års 

direktiv har reglerna om märken 

förbättrats så att det är möjligt att be om 

särskilda märken om dessa uppfyller 

vissa normer för öppenhet och 

objektivitet samt alla kriterier som är 

kopplade till föremålet för 

upphandlingen.  



Ett miljöledningssystem kan också fungera som 

bevis vid bedömningen av tilldelningskriterier. 

Under tilldelningsskedet tittar ni på hur ett 

kontrakt kommer att fullgöras, och ett 

erbjudande om att vidta vissa åtgärder enligt ett 

miljöledningssystem kan därför vara relevant. 

Det är dock viktigt att se till att ni inte 

återupprepar eventuella bedömningar som har 

gjorts under urvalsskedet. Se avsnitt 4.3.2 för 

mer information om miljöledningssystem såsom 

Emas och EN/ISO 14001.  

 

 

5.2.5 Att använda testrapporter och intyg 

I vissa fall kan ni be om en testrapport eller ett intyg från ett organ för bedömning av 

överensstämmelse som visar vilka miljöprestandanivåer som erbjuds av produkterna. I ett 

kontrakt för belysning kan ni till exempel tilldela fler poäng till belysningslösningar som har 

längre livslängd (antingen som ett fristående kriterium eller som en del av 

livscykelkostnadsanalysen). I detta fall kan ni be anbudsgivarna att tillhandahålla en 

testrapport eller ett intyg som bevisar detta. Om anbudsgivarna inte har inte tillgång till 

sådana rapporter eller intyg av skäl som inte kan tillskrivas dem måste ni även beakta andra 

bevis, t.ex. teknisk dokumentation, och avgöra om denna erbjuder tillräckliga bevis
94

. 

 

5.3 Livscykelkostnadsanalys 
Under tilldelningsskedet i en upphandling är kostnaden för ett anbud ofta en av de viktigaste 

faktorerna. Men hur definierar man kostnaden? 

 

När man köper en produkt, tjänst eller byggentreprenad betalar man alltid ett pris. 

Inköpspriset är dock är bara en av kostnaderna i hela processen med att anskaffa, äga och 

bortskaffa. Med livscykelkostnadsanalys (LCC) avses att man tar hänsyn till alla kostnader 

som kommer att uppstå under hela livscykeln för produkten, byggentreprenaden eller 

tjänsten: 
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 Domstolen konstaterade att miljöbyrån hade gjort en jämförande bedömning av anbuden och undersökt om de 

miljöpolicyer som anbudsgivarna hade lämnat in var äkta och att den hade konstaterat att endast en av 

anbudsgivarna hade infört en sådan policy, medan övriga anbudsgivare enbart beskrivit sina goda avsikter i det 

avseendet. (Mål T-331/06, Evropaїki Dynamiki mot Europeiska miljöbyrån, punkt 76.) 
94

 Artikel 44 i direktiv 2014/24/EU, artikel 62.2 i direktiv 2014/24/EU.  

Utvärdering av miljöåtaganden   
 I en upphandling av it-konsulttjänster 

avsatte Europeiska miljöbyrån 10 % av 

poängen under tilldelningsskedet till en 

bedömning av de miljöpolicyer som 

anbudsgivarna skulle tillämpa vid 

fullgörandet av kontraktet. Miljöbyrån 

gav högre poäng för detta kriterium till 

företag med ett miljöledningssystem 

som var certifierat av tredje part än till 

företag som saknade ett sådant system. 

Efter ett klagomål avgjorde tribunalen 

att miljöbyrån hade rätt att tillämpa sin 

beslutsrätt på detta sätt eftersom den 

hade bedömt varje erbjudande på dess 

egna meriter
93. EES omfattas inte av 

upphandlingsdirektiven, men det är värt 

att notera att domstolen godkände en 

kvalitativ metod för bedömning av 

miljömässiga tilldelningskriterier. 



 Inköpspris och alla tillhörande kostnader (leverans, installation, försäkring, 

osv.). 

 Driftskostnader, inklusive energi-, bränsle- och vattenanvändning, reservdelar 

och underhåll. 

 Kostnader för den uttjänta produkten, såsom avveckling eller bortskaffande. 

 

Livscykelkostnaderna kan också omfatta 

kostnader för externa effekter (t.ex. utsläpp av 

växthusgaser) enligt de särskilda villkor som 

beskrivs i avsnitt 5.3.2. Om 

livscykelkostnadsanalys används måste enligt 

2014 års direktiv beräkningsmetoden och de 

uppgifter som ska lämnas av anbudsgivarna 

anges i upphandlingsunderlaget. Särskilda regler gäller också för metoder för bestämning av 

kostnaderna för de externa miljöeffekterna, som syftar till att säkerställa att dessa metoder är 

rättvisa och öppna.  

 

5.3.1. Livscykelkostnadsanalys och miljömässiga hänsyn 

Det är förnuftigt att göra en livscykelkostnadsanalys oavsett vilka miljömål den offentliga 

myndigheten har. Genom att göra en livscykelkostnadsanalys tar ni hänsyn till de kostnader 

för resursanvändning, underhåll och 

bortskaffande som inte avspeglas i inköpspriset. 

Detta leder ofta till en situation som alla vinner 

på, där en miljövänligare vara, byggentreprenad 

eller tjänst också är den billigaste totalt sett. Den 

största potentialen till besparingar under 

Grönare bussar i Rumänien: en 

metod för livscykelkostnadsanalys 

Stadsfullmäktige i Baia Mare gjorde 

2012 en upphandling för hyra av 30 nya 

miljövänligare standardbussar och 8 

trådbussar (EEV-bussar). En 

livscykelkostnadsmodell användes, som 

tog hänsyn till anskaffningspriset, 

bränsleförbrukningen, underhållet och 

driftskostnaderna. Den totala kostnaden 

för upphandlingen var högre än för 

tidigare inköp, men detta 

kompenserades delvis av de nya 

fordonens lägre livscykelkostnader. 

Bussarna är de första miljövänligare 

bussarna som beställts i Rumänien, med 

utsläpp av växthusgaser som är betydligt 

lägre än de tidigare dieselbussarnas. 

Minskade underhållskostnader 

över hela livstiden i Tyskland 
Staden Detmold inledde 2012 en 

upphandling av en ny busstation. Som 

en del av de inledande 

efterforskningarna och 

marknadsundersökningen genomfördes 

en hållbarhetsanalys utifrån den 

förväntade livslängden för bygget på 

minst femtio år. Detta bestämde vilka 

tekniker som var mest lämpade för 

projektet. Det öppna anbudsförfarandet 

ledde till att fotokatalytisk betong 

användes, som omvandlar luft- och 

ytavrinningsföroreningar till ofarliga 

salter. Detta minskar behovet av 

underhåll och minskar kostnaderna för 

rengöringen och dess inverkan på 

miljön.  



livscykeln för en vara, byggentreprenad eller tjänst beskrivs nedan.  

 

Minskade kostnader för användning av energi, vatten och bränsle 

Kostnaderna för energi-, vatten- och bränsleförbrukningen under användning utgör ofta en 

betydande andel av den totala kostnaden för att äga en produkt, byggentreprenad eller tjänst, 

och för dess miljöpåverkan under hela livscykeln. Att minska denna förbrukning är alltså 

uppenbart fördelaktigt ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. 

 

Minskade kostnader för underhåll och utbyte 

I vissa fall är det miljövänligaste alternativet det som är utformat för att det ska gå så lång tid 

som möjligt innan varan behöver bytas ut och/eller kräva så lite underhåll som möjligt. Valet 

av material på utsidan av en byggnad eller bro kan exempelvis ha en stor inverkan på 

underhålls- och rengöringstätheten. Det mest hållbara alternativet kan vara det som bidrar till 

att undvika sådana kostnader, och detta kan bedömas som en del av 

livscykelkostnadsanalysen.  

 

Minskade kostnader för bortskaffande 

Det är lätt att glömma bort kostnader för 

bortskaffande när man upphandlar en vara eller 

ett bygg- och anläggningsprojekt. Kostnaderna 

för bortskaffande måste betalas förr eller 

senare, även om det ibland kan dröja länge. 

Om man inte tar hänsyn till dessa kostnader vid 

inköpet kan vad som verkar vara en bra affär i 

själva verket visa sig bli mycket kostsamt. 

Kostnaderna för bortskaffande gäller alltifrån 

kostnaden för att fysiskt avlägsna ett föremål 

till kostnaden för säkert bortskaffande. 

Bortskaffande styrs ofta av strikta 

bestämmelser, t.ex. inom ramen för WEEE-

direktivet
95

. I vissa fall kan ägaren göra en 

vinst i slutet av livscykeln, till exempel om 

fordon eller utrustning kan säljas vidare eller återvinnas på ett lönsamt sätt. 

 

5.3.2 Att bedöma externa miljökostnader 

                                                 
95

 Direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE-

direktivet).   

Intelligent planering av 

bortskaffande i byggsektorn  
Byggsektorn producerar en stor mängd 

avfall. Rivning av gamla byggnader 

handlar inte bara om att avlägsna en stor 

mängd bråte utan också att hantera 

farliga material, såsom asbest. I er 

anbudsinfordran kan ni alltså fråga 

byggentreprenörerna om den mängd 

farligt avfall de räknar med att generera 

under rivningen och om kostnaderna för 

att bortskaffa det. I vissa fall, t.ex. 

anläggning av vägar, bör det också vara 

möjligt att beräkna de besparingar som 

kan göras genom användning av 

återvunnet material, t.ex. gammal asfalt 

eller rivningsmaterial.  



Utöver de finansiella kostnader som bärs direkt 

av den upphandlande myndigheten får ni i vissa 

fall också ta hänsyn till de externa 

miljöeffekterna – samhällets kostnader för 

specifika miljöeffekter, såsom klimatförändring 

eller försurning. Om ni vill bestämma en 

kostnad för de externa miljöeffekterna som en 

del av era tilldelningskriterier, kräver 2014 års 

direktiv att metoden som ni använder uppfyller 

följande krav: 

 Den ska grundas på objektivt 

verifierbara och icke-diskriminerande 

kriterier,  

 den ska vara tillgänglig för alla berörda 

parter, och 

 det ska vara rimligt lätt för en normalt 

omsorgsfull ekonomisk aktör att 

tillhandahålla de uppgifter som krävs
97

. 

 

Det är möjligt att utveckla en skräddarsydd 

metod för beräkning av livscykelkostnaden 

som lämpar sig för ett visst kontrakt, men 

denna får inte på ett otillbörligt sätt gynna eller 

missgynna någon aktör. Om en gemensam 

metod för beräkning av livscykelkostnaderna 

gjorts obligatorisk enligt EU-rätten måste den 

metoden användas
98

. För närvarande gäller 

detta endast i förhållande till 

vägtransportfordon i enlighet med direktivet 

om rena fordon, som föreskriver både en 

gemensam metod och minimikostnader som 

ska bestämmas för vissa externa miljöeffekter 

om dessa kan omräknas till pengar (se ruta).  

 

5.3.3 Att tillämpa livscykelkostnadsanalysen 

                                                 
96

 De upphandlande myndigheterna får också välja att tillämpa högre kostnader för varje utsläppstyp, under 

förutsättning att de inte överstiger de kostnader som anges i direktivet med mer än en faktor 2 (artikel 6 i 

direktiv 2009/33/EG). 
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 Artikel 68.2 i direktiv 2014/24/EU, artikel 83.2 i direktiv 2014/25/EU. Begreppet ”normalt omsorgsfull 

ekonomisk aktör” omfattar här aktörer från tredjeländer som är parter i WTO:s avtal om offentlig upphandling 

eller andra internationella överenskommelser som EU måste följa.  
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 Artikel 68.3 i direktiv 2014/24/EU och artikel 83.3 i direktiv 2014/25/EU. Bilagorna till direktiven innehåller 

förteckningar över gällande lagstiftning avseende metoder för livscykelkostnadsanalys och kan komma att 

uppdateras då och då.  

Externa effekter i 

livscykelkostnadsanalyser: 

direktivet om rena fordon 
Enligt direktivet om rena fordon är det 

obligatoriskt för de upphandlande 

myndigheterna att ta hänsyn till energi- 

och miljöpåverkan när de upphandlar 

vägtransportfordon, antingen i 

specifikationerna eller i 

tilldelningskriterierna. I direktivet 

föreskrivs en metod för att omvandla 

denna påverkan till monetära värden för 

att beräkna driftskostnaderna under hela 

livscykeln. I modellen fastställs ett 

monetärt värde för flera typer av utsläpp 

– koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), 

icke-metankolväten (NMHC) och 

partiklar
96.  På så sätt går det att 

fastställa en kostnad för varje fordons 

totala utsläpp och denna kostnad läggs 

sedan till de övriga kostnaderna, såsom 

inköpspris, bränsle och underhåll. 



Allt fler offentliga myndigheter i Europa 

använder sig av livscykelkostnadsanalyser för 

att utvärdera anbud, och en rad mer eller 

mindre komplexa och omfattande verktyg har 

utvecklats. En översikt över och länkar till 

några relevanta verktyg för 

livscykelkostnadsanalys finns på 

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

 

För att kunna bedöma 

livscykelkostnadsanalysen korrekt måste man 

ta hänsyn till vissa faktorer: 

 

Livslängd – hur ofta en produkt kommer att 

behöva ersättas får stor inverkan på dess 

kostnad, särskilt över en längre period. En 

billig produkt som behöver bytas ut ofta kan 

mycket väl kosta mer på lång sikt än en dyrare 

produkt som håller i många år. Detta bör ni ta 

hänsyn till när ni bestämmer över hur många år 

ni vill jämföra livscykelkostnaderna. 

 

Diskonteringsränta – framtida kostnader är 

inte ”värda” lika mycket som de kostnader som 

uppstår i dag, eftersom samhället lägger större 

vikt på positiva och negativa konsekvenser i 

dag än i framtiden. En investering på 100 euro i dag till 5 % ränta skulle vara värd 105 euro 

om ett år. Det betyder att en kostnad på 105 euro om ett år bara är ”värd” 100 euro i dag – 

dess nettonuvärde. Man kan ta hänsyn till 

nettonuvärdet när man jämför 

livscykelkostnaderna genom att lägga på en 

social diskonteringssats på de framtida 

kostnaderna. Diskonteringssatsen skiljer sig 

mellan olika länder men är vanligtvis 

mellan 3 % och 8 % (justerad för att 

eliminera effekterna av inflationen)
99

. 

 

Tillgång till och tillförlitlighet hos 
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 Europeiska kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik rekommenderar att man som 

allmän regel använder en social diskonteringssats om 5 % som riktmärke i de medlemsstater som omfattas av 

sammanhållningspolitiken (Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, 

Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern) och 3 % i övriga medlemsstater (Belgien, 

Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, 

Sverige, Tyskland och Österrike). 

Verktyg för livscykelkostnadsanalys 
Detta är en icke uttömmande förteckning 

över verktyg för att beräkna 

livscykelkostnader:  

 

 Europeiska kommissionens kalkylator 

för livscykelkostnader för 

fordonsupphandling 

http://ec.europa.eu/transport/the

mes/urban/vehicles/directive/  
 Europeiska kommissionens 

gemensamma metod för 

livscykelkostnadsanalys för 

byggtjänster:  

http://ec.europa.eu/growth/sectors

/construction/support-tools-

studies/index_en.htm  
 Ett verktyg för att bedöma både 

livscykelkostnader och 

koldioxidutsläpp i upphandlingar som 

har utvecklats i SMART-SPP-projektet: 

http://www.smart-spp.eu  

 Ett verktyg för livscykelkostnadsanalys 

som svenska Miljöstyrningsrådet har 

utvecklat:  

http://www.upphandlingsmyndighete

n.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/  

 Ett verktyg för livscykelkostnadsanalys 

som har utvecklats inom Buy Smart-

projektet: http://www.buy-smart.info 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive/
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://www.smart-spp.eu/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.buy-smart.info/


uppgifter – en bedömning av livscykelkostnaderna innehåller ett visst mått av 

oförutsägbarhet när det gäller kostnader som kommer att uppstå i framtiden (t.ex. för 

underhåll, energiförbrukning och produktens verkliga livslängd). Därför är det viktigt att 

begära in detaljerade underlag för kostnadsberäkningar från anbudsgivarna. Om de framtida 

kostnaderna ligger inom entreprenörens kontroll (de är t.ex. ansvariga för underhåll eller 

bortskaffande) kan ni i vissa fall lägga in villkor för högsta tillåtna framtida priser i era 

kontrakt, vilket ger större säkerhet i beräkningen av livscykelkostnaderna.   

 

 

5.4 Onormalt låga anbud 
När ni har bedömt kostnaderna för varje giltigt anbud ska ni jämföra dem för att tilldela 

poäng. I vissa fall kan ni få ett anbud som verkar ovanligt lågt i förhållande till andra anbud 

eller till den förväntade kostnaden för varan, tjänsten eller byggentreprenaden. När det gäller 

miljöanpassad offentlig upphandling kan de låga kostnaderna för ett anbud väcka tvivel om 

efterlevnaden av miljölagstiftningen och/eller anbudets genomförbarhet med avseende på de 

miljömässiga kraven. 

 

I denna situation måste de upphandlande myndigheterna be om en förklaring av 

anbudsgivaren eller anbudsgivarna rörande orsaken till deras onormalt låga pris eller kostnad. 

Berättigade faktorer såsom de särskilda produktionsmetoder eller tekniska lösningar som 

används av anbudsgivaren, eller ovanligt gynnsamma förhållanden som är tillgängliga för 

anbudsgivaren, kan förklara kostnaden. Men i andra fall kan det under förfrågningarnas gång 

stå klart att de onormalt låga kostnaderna beror på att anbudet inte uppfyller den tillämpliga 

nationella, EU-rättsliga eller internationella miljölagstiftningen – till exempel eftersom vissa 

komponenter eller material har införskaffats illegalt.  

 

I sådana fall är de upphandlande myndigheterna skyldiga att avslå en onormalt lågt anbud
100

.  
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 Artikel 69.3 i direktiv 2014/24/EU, artikel 84.3 i direktiv 2014/25/EU.  



Kapitel 6 – Klausuler öm fullgö rande av 
köntrakt 

Sammanfattning 
 Kontraktsklausuler kan användas för att ta med miljöhänsyn under kontraktets 

fullgörande. Dessa måste vara kopplade till föremålet för kontraktet och tillkännages i 

förväg. 

 

 Ni kan ange att varor ska levereras eller tjänster/byggentreprenader utföras på ett sätt 

som minimerar miljöpåverkan, och miljöprestanda kan knytas till straffavgifter eller 

incitament inom ramen för kontraktet.  

 

 Efterlevnaden av kontraktsklausulerna bör övervakas noggrant under 

genomförandefasen och det bör anges tydligt i kontraktet vem som har ansvar för 

efterlevnad och rapportering. För att motverka överträdelser av miljöåtaganden bör 

lämpliga påföljder föreskrivas inom ramen för 

kontraktet. 

 

 Underentreprenörer bör också hållas ansvariga för 

miljöaspekterna av det arbete de utför. Om 

huvudentreprenören har solidariskt ansvar bör detta 

utvidgas till att omfatta efterlevnad av tillämpliga 

miljölagar. Ni kan kräva ersättning av en 

underentreprenör som inte efterlever dessa lagar.  

 

 Klausuler om fullgörande av kontrakt får inte 

användas för att införa miljökrav som leder till en 

väsentlig ändring av det kontrakt som 

upphandlingen gällde – dvs. en otillåten ändring.   

 

6.1. Regler för kontraktsklausuler 
Klausuler om fullgörande av kontrakt används för att ange 

hur ett kontrakt ska genomföras. Miljöhänsyn kan tas med i klausulerna om fullgörande av 

kontrakt, förutsatt att de offentliggörs i anbudsinfordran eller upphandlingsunderlaget och är 

kopplade till föremålet för kontraktet
101

. 

 

Eventuella särskilda miljömässiga villkor ska anges i förväg för att säkerställa att företagen är 

medvetna om dessa skyldigheter och att skyldigheterna avspeglas i anbudspriset. Den 

upphandlande myndigheten får föreskriva att ekonomiska aktörer ska uteslutas från att delta i 

anbudet om de inte godkänner kontraktsklausulerna. Om sådana obligatoriska villkor anges är 
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 Artikel 70 i direktiv 2014/24/EU, artikel 87 i direktiv 2014/25/EU.  



det viktigt att tillämpa dem på alla anbudsgivare på det sätt som anges i 

upphandlingsunderlaget
102

.  

 

Ändringar kan vara viktiga för en miljöanpassad offentlig upphandling, till exempel om ni 

vill byta till en mer hållbar produkt eller tjänstemodell halvvägs genom löptiden för ett 

tilldelat kontrakt, eller om det finns en 

bestämmelse om ytterligare betalningar om 

avfallet minskas eller energieffektiviteten 

förbättras. Tänk på att i 2014 års direktiv 

fastställs särskilda bestämmelser om ändring av 

kontrakt efter att de har tilldelats, så 

upphandlande myndigheter bör om möjligt vidta 

åtgärder i förväg som möjliggör ändringar och 

utarbeta sina dokument i enlighet därmed
103

. 

Kontraktsklausuler får även omfatta de specifika 

åtaganden som gjordes under 

upphandlingsförfarandet (t.ex. att de påståenden 

om miljöprestanda som gjorts i anbudet verkligen 

genomförs och utvärderas som en del av 

tilldelningskriterierna).  

 

Ett sätt att göra detta är att tillhandahålla ett 

utkast till kontraktsvillkor med rubriker som 

täcker de olika miljöaspekter som förväntas 

uppstå vid genomförandet av kontraktet, och låta 

anbudsgivarna föreslå särskilda utförandenivåer 

för respektive rubrik. I ett cateringkontrakt kan ni 

till exempel vilja hitta lösningar för tillhandahållandet av hållbara och ekologiska livsmedel, 

en minskning av förpackningsmängden och avfallet samt användningen av utrustning och 

matlagningsmetoder som är energi- och vatteneffektiva. Ni kan uppmana anbudsgivarna att 

förpliktiga sig till specifika mål under var och en 

av dessa rubriker, som kommer att bedömas enligt 

era tilldelningskriterier och även ingå i det 

slutliga avtalet med den vinnande anbudsgivaren. 

 

6.2. Klausuler om fullgörande av kontrakt 

om varuleveranser 
Med avseende på varukontrakt får miljöklausuler 
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 Mål C-336/12, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mot Manova A/S (nedan 

kallad Manova), punkt 40 och mål C-561/12, Nordecon AS och Ramboll Eesti AS mot Rahandusministeerium 

(nedan kallad Nordecon) punkterna 37–38. 
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 Artikel 72 i direktiv 2014/24/EU, artikel 89 i direktiv 2014/25/EU. Ändringar av avtal är tillåtna bland annat 

om dessa har föreskrivits i det ursprungliga upphandlingsunderlaget i tydliga, exakta och entydiga 

översynsklausuler som inte ändrar kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär.  

Hållbar upphandling av 

kontorsmaterial i Belgien 
Staden Gent gjorde 2013 en upphandling 

för ett nytt fyraårigt ramavtal för papper 

och kontorsmateriel. För alla 

produkterna i upphandlingen ingick 

gröna kriterier och tekniska 

specifikationer. I klausulerna om 

fullgörande av kontrakt ingick ett krav 

på en minskning av leveransfrekvensen 

med 85 % (från dagligen till en eller två 

gånger per månad). Extra poäng delades 

också ut för grönare lösningar, vilket 

ledde till att hållbara 

paketeringsalternativ erbjöds i anbuden. 

Anbudet lyckades uppnå lägre 

koldioxidutsläpp på grund av 

minskningen av leveransfrekvensen och 

de nya förpackningsalternativen. 

 

”En enkel åtgärd kan ha en stor 

inverkan. Vi tillämpar nu den 

reducerade leveransfrekvensen 

systematiskt i våra hållbara offentliga 

upphandlingar”. Aline De Tremerie, 

chef för avdelningen för hållbara inköp 



ingå i leveransvillkoren. Enkla sätt att förbättra kontraktets miljöpåverkan kan vara följande: 

 

 Se till att produkten levereras i lämplig kvantitet. Detta innebär ofta bulkleverans 

eftersom detta är mer miljöeffektivt i fråga om transportpåverkan per enhet än om 

mindre kvantiteter levereras oftare. Att ange högsta antal leveranser per vecka eller 

månad kan vara ett sätt att uppnå samma resultat. 

 

 Kräv att varor ska levereras vid andra tidpunkter än under rusningstid för att minska 

leveransernas bidrag till överbelastningen av vägnätet.  

 

 Kräv att leverantören ska ta tillbaka (och återvinna eller återanvända) eventuella 

emballage som följer med produkten – detta får den dubbla fördelen att emballagen 

samlas på ett ställe före återanvändning eller återvinning och att leverantören 

motiveras att dra ner på onödig emballering. 

 

 Kräv att leverantören regelbundet ska rapportera om de utsläpp av växthusgaser som 

produktleveransen orsakar och informera om de åtgärder som vidtas för att minska 

dessa utsläpp under kontraktets löptid (det senare gäller inte engångsleveranser av 

varor). 
 

Om ni har tagit med specifika material eller produktionsprocesser eller produktionsmetoder i 

era specifikationer får de även ingå i era kontraktsklausuler för varukontrakt. I ett kontrakt för 

pappersprodukter kan man till exempel ange att dessa ska vara ”blekta utan användning av 

elementärt klor eller helt klorfria”. 

 

Varukontrakt omfattar ofta vissa tjänste- eller byggentreprenaddelar (t.ex. lokalisering, 

installation eller underhåll) som klausulerna på nästa sida kan vara lämpliga för. 

 

6.3. Klausuler om fullgörande av kontrakt om tillhandahållande av 

byggentreprenader eller tjänster 
Här följer några exempel på möjliga kontraktsklausuler för byggentreprenad- eller 

tjänstekontrakt: 

 



Hur tjänsten eller byggentreprenaden 

utförs: 

 Tillämpning av särskilda 

miljöledningsåtgärder, eventuellt i 

i enlighet med ett 

tredjepartscertifieringssystem såsom 

Emas eller ISO 14001. 

 

 Rapportering av alla miljöproblem som 

uppstår vid utförandet av kontraktet 

och genomförande av åtgärder för att 

komma tillrätta med dessa, t.ex. spill 

eller användning av farliga ämnen. 

 

 Effektiv användning av resurser såsom 

el och vatten på byggplatser. 

 

 Användning av doseringsmätare för att 

se till att korrekt mängd 

rengöringsmedel osv. används. 

 

Utbildning av entreprenörens personal: 

 Personalen har fått utbildning om 

vilken miljöpåverkan deras arbete har och om miljöpolicyn hos den myndighet i vars 

lokaler de kommer att arbeta. 

 

 Förarna har fått utbildning i miljövänlig körning för att minska utsläppen och 

bränsleförbrukningen.  

 

Transport av produkter och verktyg till platsen: 

 Leverans av produkterna till platsen i 

koncentrerad form och sedan utspädning på 

plats. 

 

 Användning av återvinningsbara behållare 

eller förpackningar för transport av 

produkterna. 

 

 Minskning av koldioxidutsläpp eller utsläpp 

av andra växthusgaser i samband med 

transport. 

 

Bortskaffande av förbrukade produkter eller förpackningar: 

 Produkter eller förpackningar avlägsnas för återanvändning, återvinning eller lämpligt 

bortskaffande. 

 

 Mål för minskning av avfall som går till deponi.  

 

6.4 Att övervaka kontraktets efterlevnad 

Miljöprestanda i 

kontraktsklausuler, Toscana 
Ett kontrakt om städtjänster som 

tilldelades av miljöskyddsbyrån i 

Toscana innehöll en klausul om att den 

valda entreprenören skulle införa ett 

informellt miljöledningssystem för den 

tillhandahållna tjänsten. Entreprenören 

var skyldig att vidta följande tre 

åtgärder: 1) Göra en inledande 

miljöutredning av tjänsten. 2) Inleda ett 

miljöprogram. 3) Se till att åtgärder 

vidtas för att övervaka programmet. 

 

Den valda entreprenören var skyldig att 

lämna uppgifter om de produktvolymer 

som användes (på halvårsbasis) för att se 

till att mängden använda produkter 

minskar med en viss procentandel varje 

år och samtidigt se till att tjänstens 

kvalitet inte blir lidande genom att göra 

regelbundna kvalitetskontroller. Det 

krävdes också utbildning i hållbar 

städteknik för de anställda. 



För att kontraktsklausuler om miljö ska vara 

effektiva måste man övervaka att dessa 

klausuler följs. Övervakningen går att 

genomföra på olika sätt: 

 

 Leverantören kan uppmanas att lämna 

bevis på efterlevnad. 

 Den upphandlande myndigheten kan 

göra kontroller på plats. 

 En tredje part kan anlitas för att 

övervaka efterlevnaden. 

 

Lämpliga straffavgifter för bristande 

efterlevnad eller bonusar för goda resultat bör 

ingå i kontraktet. Många upphandlande 

myndigheter inför till exempel 

nyckelutförandeindikatorer i kontrakten, vilket 

kan kopplas till entreprenörens rätt att kräva 

betalning. Eftersom bra prestanda när det 

gäller miljöfrågor även bidrar till att befästa en entreprenörs rykte kan incitamenten utgöras 

av positiv publicitet som framhåller detta för allmänheten och andra upphandlande 

myndigheter.  

 

Nyckelutförandeindikatorer eller andra former av kontroll av uppfyllandet av åtagandena bör 

ta hänsyn till den tid och de resurser som krävs för att tillämpa dessa i praktiken. Det kan vara 

bättre att ha ett mindre antal sådana indikatorer som kan upprätthållas på ett meningsfullt sätt 

om det är orealistiskt att övervaka en lång lista av åtaganden. Nyckelutförandeindikatorerna 

bör alltid gå utöver en grundläggande efterlevnad av miljölagstiftningen eller andra 

skyldigheter som en entreprenör måste uppfylla i vilket fall som helst.  

 

6.4.1 Att övervaka underentreprenörerna 

Om ett kontrakt inbegriper underentreprenörer bör ni se till att åtagandena för den 

miljöanpassade offentliga upphandlingen efterlevs i hela leverantörskedjan och att ansvaret är 

tydligt fördelat. I 2014 års direktiv tillhandahålls nya möjligheter för översyn av 

underentreprenörsarrangemang, inklusive möjligheten att 

Övervakning av genomförandet av 

en minskning av 

koldioxidutsläppen i Lettland 
Det lettiska miljöministeriet anslår 

ungefär 50 miljoner euro per år till 

hållbara byggnadsprojekt inom ramen 

för det finansiella instrumentet för 

klimatförändringar.  Medlen tilldelas på 

konkurrensutsatt grund och de sökande 

kan välja kriterier för miljöanpassad 

offentlig upphandling från en checklista 

för att få extra poäng när projektansökan 

utvärderas. Dessa kriterier blir sedan 

bindande för mottagaren som ett villkor 

för finansieringen.  Alla projekt som 

finansieras inom ramen för det 

finansiella instrumentet för 

klimatförändringar har en 

uppföljningsperiod på fem år efter 

projektets slut. Om övervakningen av 

projektet under första och andra året 

visar på bristande efterlevnad med 

avseende på minskningarna av 

koldioxidutsläppen lämnar 

stödmottagaren in en plan för att komma 

tillrätta med detta och genomför sedan 

planen på egen bekostnad. Om 

projektets resultat fortfarande inte 

uppfyller kraven kan projektet komma 

att betraktas som icke stödberättigat och 

medel som betalats ut från det 

finansiella instrumentet kan krävas 

tillbaka. 



 

 kräva solidariskt ansvar av huvudentreprenören och eventuella underentreprenörer 

när det gäller att uppfylla miljökraven, om detta föreskrivs i den nationella 

lagstiftningen
104

, och  

 

 kräva att en underentreprenör ersätts om det inte går att verifiera dennes uppfyllande 

av de miljömässiga förpliktelserna
105

. 

 

För byggentreprenadkontrakt och tjänster som utförs i en anläggning under direkt tillsyn av 

en upphandlande myndighet ska huvudentreprenören tillhandahålla uppgifter om alla 

underentreprenörer och uppdatera denna information om det förekommer ändringar
106

. 
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 Artikel 71.6 a i direktiv 2014/24/EU, artikel 87.6 a i direktiv 2014/25/EU. 
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 Artikel 71.6 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 87.6 b i direktiv 2014/25/EU. 
106

 Artikel 71.5 i direktiv 2014/24/EU, artikel 87.5 i direktiv 2014/25/EU. 



Kapitel 7 – Viktiga sektörer fö r 
miljö anpassad öffentlig upphandling 

I detta avsnitt illustreras möjliga sätt att hantera fyra viktiga upphandlingskategorier genom 

miljöanpassad offentlig upphandling – kontorsbyggnader, livsmedels- och cateringtjänster, 

fordon och energiförbrukande produkter. Dessa sektorer har valts enligt de kriterier som 

beskrivs i kapitel 1 – deras miljöpåverkan, budgetpåverkan, möjlighet att påverka marknaden 

och tillgången till miljövänliga alternativ. Strategierna nedan utgår från EU:s kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling
107

. 

 

7.1 Byggnader 
Med tanke på sektorns stora miljömässiga, ekonomiska och sociala betydelse har många 

offentliga myndigheter åtagit sig att börja använda mer hållbara byggnadsmetoder. De 

viktigaste miljöeffekterna gäller byggnadernas användning och särskilt energiförbrukningen. 

Andra viktiga faktorer att tänka på är vilka material som används vid uppbyggnaden, 

luftkvaliteten inne i byggnaden, vattenförbrukningen, inverkan på trafik eller 

markanvändning och produktionen av avfall under byggnadsarbetenas gång. 

 

Byggnader är mycket komplexa system som består av en mängd olika komponenter som alla 

påverkar strukturens övergripande prestanda. Strategier för miljöanpassad offentlig 

upphandling brukar vara inriktade både på byggnadens övergripande inverkan och de 

enskilda komponenternas miljömässiga egenskaper. För att få en integrerad bild kan det vara 

mycket användbart med ett särskilt verktyg för 

bedömning av miljöaspekter
108

. 

 

7.1.1 Upphandlingsstrategi 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling avser i synnerhet kontorsbyggnader 

(ytterligare kriterier finns att tillgå för 

byggnadskomponenter såsom isolering och 

beslag) och omfattar följande aspekter:  

 

 Ta med urvalskriterier för projektledare, 

arkitekter och ingenjörer när det gäller 

erfarenheter av hållbar byggnadsdesign 

och för entreprenörer när det gäller 

genomförandet av förbättrad design och förbättrade specifikationer. 
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 http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm 
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 Exempel på sådana verktyg är LEED, BREEAM och klima:aktiv. Mer information om hur man använder 

verktyg för bedömning av miljöaspekter i upphandling av renoveringsarbeten finns på http://www.sci-

network.eu. 

Ett nytt hållbart sjukhus i Wien 
Uppförandet av det nya sjukhuset 

Krankenhaus Nord i Wien ska följa en 

hållbarhetsstadga som ska tillämpas i 

varje led i upphandlings- och 

byggnadsprocessen och även användas 

för att övervaka prestandan när 

sjukhuset är klart. Stadgan innehåller 

högt ställda villkor, bl.a. för 

övergripande energibehov, miljöskydd 

på plats, kvalitet på inomhusluft, 

flexibel användning, förnybara 

energikällor samt avfall och buller under 

uppförandet.  



 Ange minimistandarder för energiprestanda som är högre än kraven i direktivet om 

byggnaders energiprestanda
109

. 

 Se till att åtgärder för att förbättra och säkerställa en hög prestanda ingår i varje skede 

av upphandlingsprocessen. Överväg att ge extra poäng vid tilldelningen av kontrakt 

för resultat som går utöver minimikraven. 

 

 När ni anger material bör ni inkludera kriterier för att minska deras förkroppsligade 

miljöeffekter och resursanvändning (dessa kan baseras på en livscykelanalys). 

 

 Ge företräde åt konstruktioner som innefattar hög effektivitet och förnybara 

energisystem. 

 

 Ge luftkvaliteten inomhus, dagsljus, en bekväm arbetstemperatur och 

tillfredsställande ventilation stor betydelse. 

 

 Kräv att vattenbesparande armaturer används (separata kriterier för miljöanpassad 

offentlig upphandling finns för sanitetsarmaturer samt toaletter och urinoarer), och 

installera fysiska och elektroniska system för att stödja byggnadsförvaltarnas och de 

boendes pågående minimering av energianvändningen, vattenanvändningen och 

avfallet. 

 

 Ta med kontraktsklausuler som rör installation och idrifttagning av energisystem, 

avfalls- och materialförvaltning och övervakning av inomhusluftens kvalitet. 

 

 Ge entreprenörerna ansvar inom ramen för kontraktet för att utbilda byggnadens 

användare om hållbar energiförbrukning och, om de har ett löpande ansvar, om 

övervakning och hantering av energiprestandan under flera år efter uppförandet.  

 

 

7.2 Livsmedel och cateringtjänster 
Oavsett om det gäller skol-, sjukhus- eller 

fängelsemåltider, personalmatsalar eller 

catering på möten och evenemang 

ansvarar den offentliga sektorn för 

anskaffning av stora volymer av mat och 

dryck varje år. Jordbruket är en viktig del 

av den europeiska ekonomin och har 

också stor miljöpåverkan – när det gäller 

utsläpp av växthusgaser, mark- och 

vattenförstöring, biologisk mångfald och 

avfall. Transport, förpackning och lagring 
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 Enligt direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda (omarbetad version) är vissa minimikrav 

avseende energiprestanda obligatoriska för alla nya byggnader och stora renoveringsprojekt från och med 2013. 



av livsmedel bidrar avsevärt till detta fotavtryck.  

 

Många konsumenter kräver mer hållbara 

alternativ när det gäller livsmedelsinköp, och 

den offentliga sektorn är inget undantag. 

Ekologisk produktion och att välja mer hållbara 

alternativ samt minska mat- och 

förpackningsavfallet har möjlighet att göra en 

mätbar skillnad. Matavfall beräknas till 

exempel motsvara minst 170 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter varje år – vilket 

motsvarar utsläppen för ett land av Rumäniens 

eller Nederländernas storlek
110

. 

 

7.2.1 Upphandlingsstrategi 

 Ange en lägsta procentandel livsmedel 

som måste vara ekologiskt producerade
111

. Ge extra poäng under tilldelningsskedet 

för procentandelar som ligger över minimikravet. 

 

 Ange minsta procentandelar och/eller 

dela ut poäng för användning av frukt 

och grönsaker som är i säsong. 

 

 Ta med kontraktsklausuler om 

minimering av avfall från 

livsmedelsförpackningar. 

 

 Tillämpa urvalskriterier för 

cateringfirmor på grundval av 

tillämpningen av lämpliga 

miljöledningsåtgärder, t.ex. utbildning 

av personalen. 

 

Anmärkning: nya EU-kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling av 

livsmedel och cateringtjänster kommer att 

publiceras under 2016. 

 

7.3 Vägtransportfordon 
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 Källa: Europeiska kommissionen (2010), Preparatory Study on Food Waste Across the EU-27, finns att tillgå 

på http://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf 
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 För att en livsmedelsprodukt ska få marknadsföras som ekologisk i EU måste den uppfylla vissa krav och 

vara certifierad av ett godkänt inspektionsorgan. Dessa krav fastställs i rådets förordning (EG) nr 834/2007 om 

ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. 

Hållbar mat i Malmö 
Malmös mål är att servera 100 % 

ekologisk mat i alla sina offentliga 

cateringtjänster senast 2020. I en 

pilotupphandling för Djupadalsskolan 

fastställdes ett antal krav, t.ex. att 

ekologiska produkter skulle ingå i 

produktutbudet och att leveranser skulle 

göras en gång i veckan, med fordon som 

uppfyller stadens kriterier för hållbara 

transporter. Vid utgången av 

pilotupphandlingen var 97 % av den mat 

som serverades i matsalen ekologisk. 

Inverkan på budgeten minimerades 

genom en förskjutning från kött till 

säsongens grönsaker. 

Ekologisk mat för skolor i 

Frankrike  

Staden Lens krävde att 20 % av de 

livsmedel som levererades via 

skolbespisningstjänster skulle vara 

ekologiska. De livsmedel som 

levererades måste vara certifierat 

ekologiska. Tjänsteleverantörerna är 

skyldiga att garantera spårbarheten, 

och kontraktet innehåller 

utförandeklausuler som omfattar 

böter om information om 

produktionsmetoder och produktens 

spårbarhet inte tillhandahålls på 

begäran. Denna upphandling hade 

fördelar för den mänskliga och 

ekologiska hälsan, och bidrog till att 

främja och öka efterfrågan på 

ekologiska livsmedel.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue41_Case_Study87_Lens_catering.pdf


Transportsektorn svarar för cirka 25 % av 

växthusgasutsläppen i EU, och vägtransporterna 

står för huvuddelen av dessa utsläpp
112

. 

Samtidigt som fordonen har blivit allt renare och 

mer bränsleeffektiva har transportvolymen 

fortsatt att öka, och luftföroreningar och andra 

följder av detta utgör ett allvarligt problem i 

många delar av Europa. Det finns många sätt att 

minska den miljöpåverkan som kommer av 

innehav och användning av fordon, från 

elfordon och alternativbränsledrivna fordon till 

samåkning och främjande av andra transportsätt.  

 

Betydande kostnadsbesparingar kan uppnås för 

den offentliga sektorn när det gäller 

bränsleeffektivitet, skatt och till och med 

hälsofördelar om man använder sig av dessa 

alternativ. Förutom fordonsparker ansvarar den 

offentliga sektorn för ett stort antal bussar, 

utryckningsfordon och avfallsinsamlingsfordon, 

och särskilda metoder för miljöanpassad 

offentlig upphandling har utarbetats för dessa 

fordon.  

 

7.3.1 Upphandlingsstrategi 

 

 Se över behoven för er fordonspark för 

att se om det är möjligt att minska 

antalet fordon och/eller deras storlek, 

och att prioritera ett utbyte av äldre, 

starkt förorenande fordon.  

 

 Specificera fordon med lägsta möjliga 

koldioxidutsläpp för sin klass och 

storlek
113

 och som uppfyller de senaste 

Euro-normerna för utsläpp av partiklar 

och NOx. 

 

 Uppmuntra alternativbränsledrivna 

fordon och el- eller hybridfordon. 
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 Källa: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm 
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 Ni kan kontrollera koldioxidutsläppen hos tillgängliga fordonsmodeller med hjälp av portalen för rena fordon 

(www.cleanvehicle.eu). 

Miljövänliga fordon i Slovenien 
Byrån för offentlig upphandling i 

Slovenien gjorde en upphandling av 

vägtransportfordon och angav då att alla 

fordon måste uppfylla de senaste Euro-

utsläppsnormerna eller motsvarande och 

inte överstiga vissa högstanivåer för 

koldioxidutsläpp. Tilldelningskriterierna 

gav en hög viktning till 

livscykelkostnader för driften. Strategin 

och specifikationerna för 

livscykelkostnadsanalysen gjorde att 

entreprenörerna lämnade in anbud för 

fordon med lägre koldioxidutsläpp. 

Minskningarna i koldioxidutsläppen 

varierade från 3 g/km till 45 g/km per 

fordon, beroende på partiet.  

En miljövänlig buss i Reading  

Stadsfullmäktige i Reading genomförde 

2012 en upphandling för ett 

busstrafikavtal. I inbjudan till aktörer att 

lämna anbud på tjänstekontraktet angavs 

betygskriterier som uppmuntrade till 

innovativa alternativ, inklusive 

överlägsna utsläppsregimer. 

Tilldelningskriterierna viktades 75 % för 

kvalitet och 25 % för pris. De senaste 

Euro-utsläppsnormerna, miljöaspekter 

och innovation utgjorde 8,6 % av de 

totala kvalitetspoäng som delades ut. 

Den vinnande budgivaren bedriver 

trafiken, som skyltats om till greenwave, 

med CNG-drivna bussar med biometan 

som köps in från jordbruket. NOx-

utsläppen från biometanbussar är 30–

50% lägre än från jämförbara 

dieselbussar med utsläppsklass Euro 5, 

jämte extra bullerminskningsfördelar. 

”Kontraktet tilldelades till det företag 

som erbjöd det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet och i detta ingår 

att trafiken ska bedrivas med CNG-

drivna bussar.” Stephen Wise, 

stadsfullmäktige i Reading 



 Minska bränsleförbrukningen med hjälp av miljövänlig bilkörning, 

övervakningssystem för däcktryck och växlingsindikatorer, och genom användning av 

smörjmedel med låg viskositet och däck med lågt rullmotstånd.  
 

 Köp in fordon med 

luftkonditioneringssystem som har 

kylmedel med låg GWP-faktor 

(faktor för global 

uppvärmningspotential).  
 

 Köp in miljövänliga däck och 

regenererade smörjmedelsoljor och 

säkerställ en korrekt insamling och 

hantering av smörjmedelsoljeavfall 

och begagnade däck.  

 

 Använd en livscykelkostnadsanalys, inklusive för kostnaderna för de externa 

miljöeffekterna, för att kunna jämföra de faktiska kostnaderna för olika fordon
114

. 

 

7.4 Energiförbrukande produkter 
Datorer, skrivare, belysning och andra 

produkter upphandlas av de flesta offentliga 

myndigheter. Många är också ansvariga för att 

köpa mer specialiserade artiklar, såsom 

medicinsk utrustning. Elektroniska och 

elektriska artiklar har stor miljöpåverkan på 

grund av de råvaror som används och den 

energi de förbrukar, samt deras bortskaffande i 

slutet av livscykeln. Allteftersom apparaternas 

mängd och mångfald har ökat har det blivit en 

prioritet att kontrollera deras kostnader och 

miljöpåverkan.  

 

Lyckligtvis är detta också ett område där en 

miljöanpassad offentlig upphandling kan ge 

verkliga fördelar, och ett antal produkter som 

är bättre ur miljösynpunkt finns att tillgå. 

Dessa sträcker sig från ultraeffektiv it-

utrustning till LED-belysning eller andra 

lågenergibelysningslösningar. Allt oftare kan 

dessa alternativ antas utan att man behöver 

kompromissa med användarupplevelsens 
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 I direktivet om rena fordon (2009/33/EG) föreskrivs en metod för utvärdering av kostnaderna för externa 

miljöeffekter (utsläpp) vid inköp av fordon. Den upphandlande myndigheten får använda dessa kostnader eller 

multiplicera med värden som är upp till två gånger högre än de värden som anges i bilagan till direktivet.  

Energieffektiva elektriska produkter i 

Österrike 
Den österrikiska federala upphandlingsbyrån 

(FPA) gjorde en upphandling av 

konsumentelektronik och vitvaror till ett 

värde av 3,75 miljoner euro i ett 24-månaders 

ramavtal, med möjlighet till en förlängning på 

tolv månader. Anbudskriterierna utarbetades 

på grundval av 

 EU:s bestämmelser om ekodesign och 

energimärkningar, 

 kriterierna i den österrikiska 

handlingsplanen för hållbar offentlig 

upphandling och noggrannheten i 

miljömärkena, 

 marknadsundersökningar av produkter. 

 

Jämfört med den tidigare upphandlingen 

ledde denna upphandling till en minskning av 

koldioxidekvivalenterna med 20 %, och ledde 

till besparingar på 124 ton och en minskning 

av den energi som används med 20 %.  
 
”Genom att undersöka vilka de bästa 

normerna var när vi utarbetade våra kriterier 

förbättrade vi vår tidigare upphandling när 

det gäller produkternas låga 

koldioxidutsläpp.” Johannes Naimer, den 

federala upphandlingsbyrån 



kvalitet, och de kommer att spara in på kostnaderna under sin livscykel.  

 

Införandet av direktivet om energieffektivitet 2012 skapade ett antal obligatoriska krav för 

centrala statliga myndigheter när de gjorde inköp av energiförbrukande produkter
115. Dessa 

håller på att införlivas i kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling för de relevanta 

produktgrupperna allteftersom de uppdateras.  

 

7.4.1 Upphandlingsstrategi 

 

För it- och reproduktionsutrustning 

 Se till att ni köper in utrustning som tillhör den högsta energieffektivitetsklass som är 

tillgänglig för produktkategorin
116

. 

 

 Köp in produkter som är avsedda att vara resurssnåla och som underlättar 

återanvändning och materialåtervinning (t.ex. produkter som är utformade för 

demontering). 

 

 Fastställ minimikrav för produktens livslängd, reservdelar och garantier, och/eller ge 

fler poäng till produkter som har längre/mer omfattande garantier. 

 

 Begränsa nivåerna av farliga ämnen i elektroniska och elektriska artiklar. 

 

 Kräv att användarinstruktioner och standardinställningar maximerar 

energieffektiviteten hos den inköpta utrustningen. 

 

För belysning 

 Se på utformningsstadiet till att nya 

belysningsanläggningar har låg 

effekttäthet samtidigt som de ändå 

uppfyller de visuella uppgiftskraven 

(dvs. att belysningsnivån är tillräcklig 

för de uppgifter som ska utföras i 

området). 

 

 Köp ersättningslampor med högt 

ljusutbyte. 

 

 Använd belysningskontroller för att 

ytterligare minska 

energiförbrukningen och uppmuntra 

användningen av dimbara driftdon om 

omständigheterna tillåter detta. 
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 Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. I bilaga III till direktivet fastställs de åtgärder som måste vidtas 

av centrala statliga myndigheter, och som andra myndigheter frivilligt kan välja att använda.  
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 För centrala statliga myndigheter är detta ett krav i enlighet med direktivet om energieffektivitet, som gäller 

för kontrakt som värderas över tröskelvärdet för tillämpning av upphandlingsdirektiven. Detta är ett krav i den 

mån det är förenligt med kostnadseffektiviteten, den ekonomiska genomförbarheten, hållbarheten i vidare 

bemärkelse, den tekniska lämpligheten och en tillräcklig konkurrens. 

Energieffektiv gatubelysning i 

Kroatien  
Kommunen Zupa Dubrovacka 

offentliggjorde en öppen 

anbudsinfordran för ny fast 

gatubelysning för att ersätta de 

befintliga armaturerna, som inte var 

effektiva. Den tekniska specifikationen 

för upphandlingen föreskrev LED-

belysning, med kriterier som utarbetats 

för att uppfylla miljömässiga och 

tekniska krav. Upphandlingen ledde till 

en koldioxidminskning med 36 % per 

år, vilket beräknas till 900 ton koldioxid 

under produktens livstid på 25 år. 



 

 Se under installationsskedet till att systemet fungerar enligt planerna, på ett 

energieffektivt sätt. 

 

 Välj lampor med en lägre kvicksilverhalt. 

 

 Återanvänd eller återvinn installationsavfallet. 

  



Bilaga – Relevant lagstiftning öch 
pölitik 

EU:s direktiv och politik 

Lagstiftning/politik Relevans 

Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt 

Utgör grunden för EU:s 

upphandlingsförordning och fastställer 

grundläggande principer 

Direktiv 2014/24/EU om offentlig 

upphandling och om upphävande av direktiv 

2004/18/EG  

Direktivet om offentlig upphandling 

 

Direktiv 2014/25/EU om upphandling av 

enheter som är verksamma på områdena 

vatten, energi, transporter och posttjänster 

och om upphävande av direktiv 2004/17/EG 

Försörjningsdirektivet 

 

Direktiv 2014/23/EU om tilldelning av 

koncessioner 

Koncessionsdirektivet (gäller både den 

offentliga och allmännyttiga sektorn) 

Europa 2020: En strategi för smart och 

hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020 

En EU-strategi som anger särskilda mål som 

ska uppnås senast 2020. Miljöanpassad 

offentlig upphandling nämns som en åtgärd 

för att uppnå hållbar tillväxt, och i initiativen 

Innovationsunionen, Ett resurseffektivt 

Europa och Energi 2020-strategin 

Offentlig upphandling för en bättre miljö, 

KOM(2008) 400 

 

 

Ger vägledning om hur man kan minska 

miljöeffekterna av den offentliga sektorns 

konsumtion, och använda miljöanpassad 

offentlig upphandling för att uppmuntra till 

innovation inom miljöteknik, miljöprodukter 

och miljötjänster. 

Arbetsdokument som åtföljer KOM(2008) 

400, SEK(2008) 2126 

 

Ger användbara riktlinjer för offentliga 

myndigheter om definition och verifiering av 

miljökriterier, verktyg för att stimulera 

miljöanpassad offentlig upphandling och 

exempel för ett antal produktgrupper. Det 

innehåller också rättslig och operativ 

vägledning. 

Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan 

för den cirkulära ekonomin, COM/2015/0614 

final 

Fastställer att miljöanpassad offentlig 

upphandling är en viktig del av den cirkulära 

ekonomin, tar upp behovet av att behandla 

frågor såsom hållbarhet och 

reparationsmöjligheter i kriterierna för 

miljöanpassad offentlig upphandling och av 

att kommissionen stöder genomförandet av 

miljöanpassad offentlig upphandling. 

Förkommersiell upphandling: Att driva på Fastställer en metod för upphandling av 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0639&from=EN


  

innovation för att få offentliga tjänster av hög 

kvalitet i Europa, KOM(2007) 799 

forsknings- och utvecklingstjänster som är 

undantagna från direktiven 



Sektorskrav och andra relevanta förordningar 

Lagstiftning/politik Relevans 

Direktiv 2012/27/EU om 

energieffektivitet  

Enligt direktivet om energieffektivitet måste 

centrala statliga myndigheter endast köpa in 

mycket energieffektiva produkter, tjänster och 

byggnader. I bilaga III till detta direktiv fastställs 

det synsätt som gäller för varje produkt-

/tjänstesektor. 

Direktiv 2009/33/EG om främjande av 

rena och energieffektiva 

vägtransportfordon 

I direktivet om rena fordon anges obligatoriska 

krav för miljöanpassad offentlig upphandling av 

vägtransportfordon med avseende på utsläpp och 

energiförbrukning.  

Förordning (EG) nr 106/2008 om ett 

gemenskapsprogram för 

energieffektivitetsmärkning av 

kontorsutrustning 

I Energy Star-förordningen fastställs 

obligatoriska krav på miljöanpassad offentlig 

upphandling av kontorsutrustning. 

Direktiv 2010/31/EU om byggnaders 

energiprestanda 

Direktivet innehåller indikatorer och 

tröskelvärden för energieffektiv konstruktion, 

inbegripet kommande obligatoriska krav på nära-

nollbyggnader. 

Direktiv 2010/30/EU om märkning och 

standardiserad produktinformation som 

anger energirelaterade produkters 

användning av energi och andra resurser. 

Direktivet om energimärkning kräver att vissa 

produkter (t.ex. luftkonditioneringar, 

diskmaskiner, lampor) ska märkas med en 

standardiserad energiklass. Dessa klasser 

revideras för närvarande i enlighet med ett förslag 

från kommissionen.  

Förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-

miljömärke 

EU:s miljömärke och EU:s kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling är så 

harmoniserade som möjligt. 

Direktiv 2009/125/EG om upprättande av 

en ram för att fastställa krav på 

ekodesign för energirelaterade produkter 

(omarbetning) 

Direktivet om ekodesign innehåller den 

huvudsakliga ramen för utarbetande av 

miljökriterier för energirelaterade produkter. 

Förordning (EG) nr 1221/2009 om 

frivilligt deltagande för organisationer i 

gemenskapens miljölednings- och 

miljörevisionsordning (Emas) 

Emas-förordningen fungerar som referens för hur 

Emas kan beaktas inom offentlig upphandling. 

Förordning (EU) nr 995/2010 om 

fastställande av skyldigheter för 

verksamhetsutövare som släpper ut 

timmer och trävaror på marknaden 

Timmerförordningen tillhandahåller en ram för 

att garantera att timmer på EU:s marknad 

kommer från lagliga källor.  

Direktiv 2012/19/EU om avfall som 

utgörs av eller innehåller elektrisk och 

elektronisk utrustning (WEEE)  

I direktivet föreskrivs separat insamling, 

behandling och återvinning av avfall som utgörs 

av eller innehåller elektriska eller elektroniska 

produkter och det fastställs relevanta designkrav. 

Direktiv 2011/65/EG om begränsning av 

användningen av vissa farliga ämnen i 

elektriska och elektroniska produkter 

(RoHS)  

I detta direktiv anges krav för tillverkare, 

importörer och distributörer av elektrisk och 

elektronisk utrustning med avseende på farliga 

ämnen som identifieras i direktivet, samt regler 



 

 

HUR DU FÅR TAG PÅ EU:S PUBLIKATIONER  
Gratispublikationer:  

ett exemplar: via EU-bokhandeln (http://bookshop.europa.eu),  

mer än ett exemplar eller affischer/kartor: från EU:s representationskontor 

(http://ec.europa.eu/represent_sv.htm), från EU-delegationerna i länder utanför EU 

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_sv.htm), genom att kontakta tjänsten Europa direkt 

(http://europa.eu/contact/index_sv.htm) eller ringa 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratisnummer från 

var som helst i EU) (*).  

 
(*) Informationen som ges är gratis, liksom de flesta samtal (även om vissa operatörer, telefonkiosker eller 

hotell kan debitera dig).  

Publikationer till försäljning:  

via EU-bokhandeln (http://bookshop.europa.eu).  

 

Prenumerationer till försäljning:  

via ett av Europeiska unionens publikationsbyrås försäljningsombud 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 

 

för CE-märkning.   

Förordning (EG) nr 1907/2006 om 

registrering, utvärdering, godkännande 

och begränsning av kemikalier (Reach) 

Tillverkare är skyldiga att registrera uppgifter om 

egenskaperna hos sina kemiska ämnen samt 

säkerhetsinformation i en central databas. 

Direktiv 2009/28/EG om främjande av 

användningen av energi från förnybara 

energikällor 

Fastställer obligatoriska nationella mål för 

andelen el från förnybara källor, regler för 

ursprungsintyg och hållbarhetskriterier för 

biobränslen och biovätskor. 

Direktiv 2008/98/EG om avfall 

(ramdirektivet om avfall) 

Fastställer de grundläggande begreppen och 

definitionerna med avseende på avfallshantering 

och principerna för avfallshantering, såsom 

”principen om att förorenaren betalar” och 

”avfallshierarkin”. 


