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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning 
 

Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 

som tagits fram för produktgruppen bildåtergivningsutrustning. I den åtföljande tekniska bakgrundsrapporten finns en ingående förklaring till 

varför dessa kriterier valts och hänvisningar till mer information. 

 

För varje grupp av produkter eller tjänster har två uppsättningar kriterier tagits fram: 

 Kärnkriterierna är lämpade att användas av alla upphandlande myndigheter i medlemsstaterna och handlar om viktiga miljöeffekter. De 

är utformade så att de kan användas med så lite extra kontrollinsatser och extrakostnader som möjligt.  

 De utvidgade kriterierna är avsedda för dem som vill köpa de miljömässigt bästa produkterna på marknaden. De kan medföra ytterligare 

kontroller eller något högre kostnader än andra produkter med samma funktionalitet. 

 

1. Definition och tillämpningsområde 
 

I det här dokumentet behandlas upphandlingsåtgärder för inköp och leasing av bildåtergivningsutrustning. 

Produktgruppen bildåtergivningsutrustning avser här sådana produkter som marknadsförs för kontors- och/eller hemmabruk och som har minst 

en av följande två funktioner: 

a) Att framställa en utskrift i form av ett pappersdokument eller foto genom en reproduktionsprocess som utgår antingen från en digital bild som 

erhålls genom anslutning till nät/minneskort, eller från ett fysiskt dokument genom en skanning-/kopieringsprocess. 

b) Att framställa en digital bild från ett fysiskt dokument, genom en skanning-/kopieringsprocess. 

 

Denna uppsättning kriterier gäller också för produkter som marknadsförs som skrivare, kopiatorer och multifunktionsmaskiner.  
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Kriterierna täcker inte följande produkttyper:  

- Faxapparater, digitala dupliceringsapparater, frankeringsmaskiner och skannrar. 

- Stora produkter som inte vanligtvis används på kontor, om de uppfyller en av följande tekniska specifikationer: 

• produkter för standardformat i svartvitt med en maxhastighet på mer än 66 A4-sidor per minut,  

• produkter för standardformat i färg med en maxhastighet på mer än 51 A4-sidor per minut, 

• produkter avsedda för A2-format och större, eller  

• produkter som marknadsförs som plottrar. 

(Hastigheten avrundas till närmaste heltal.)  

 

De produkter som ingår i produktgruppen definieras på följande sätt: 

 Skrivare: en i handeln tillgänglig produkt för bildåtergivning som används för utskrift av fysiska kopior och som kan ta emot information från 

enanvändar- eller nätdatorer eller andra källor. Enheten ska kunna försörjas med ström från ett vägguttag eller en data- eller 

nätverksanslutning.  

Skrivarutrustning för storformat: utrustning för utskrift av A2-format och större, inklusive utrustning för löpande matning av media med en 

bredd av minst 406 mm. 

 Kopiator: en i handeln tillgänglig produkt för bildåtergivning vars enda funktion är att framställa fysiska kopior från grafiska originaldokument. 

Enheten ska kunna försörjas med ström från ett vägguttag eller en data- eller nätverksanslutning. 

 Multifunktionsmaskin: en i handeln tillgänglig produkt för bildåtergivning som består av en fysiskt integrerad enhet eller en kombination av 

funktionellt integrerade komponenter och som kan utföra minst två av huvudfunktionerna kopiering, utskrift, skanning eller faxning, och där 

kopieringsfunktionen skiljer sig från sådan enkel kopiering av enstaka ark som kan utföras med faxapparater. Enheten ska kunna försörjas med 

ström från ett vägguttag eller en data- eller nätverksanslutning.  
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Följande definitioner används vid fastställandet av energiförbrukningen i standbyläge:  
 
Nätverksansluten utrustning: utrustning som kan anslutas till ett nätverk och har en eller flera nätverksportar. 

Nätverksport: ett fysiskt gränssnitt för utrustningen som ger kablad eller trådlös nätverksanslutning och genom vilken utrustningen kan 

fjärraktiveras. 

Bildåtergivningsutrustning med hög funktionalitet för nätverkstillgänglighet: bildåtergivningsutrustning som fungerar som router, 

nätverksswitch, accesspunkt för trådlöst nätverk eller en kombination av detta. 
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2. Viktiga miljöeffekter och tillhörande kriterier 
 
De viktigaste miljöeffekterna av bildåtergivningsutrustning är framför allt kopplade till förbrukningen av papper. Andra betydande miljöeffekter 

kan hänföras till: a) energiförbrukning i användningsfasen, b) användning av farliga beståndsdelar och val av material i produkten, och c) 

resursförbrukning under produktens livscykel, inklusive användning av toner och kassetter.  

 
Viktiga miljöeffekter under 

bildåtergivningsutrustningens livscykel och 
relaterade viktiga miljöområden 

 Strategi vid 
 miljöanpassad offentlig upphandling 

 
Viktiga miljöeffekter under produktens livscykel: 

• global uppvärmning  
• försurning  
• ekotoxicitet  
• toxicitet för människor  
• eutrofiering  
• utarmning av resurser  
• energiförbrukning 

 
Viktiga miljöaspekter: 

• Pappersförbrukning (relevant för samtliga 
miljöeffekter ovan) 

• Energiförbrukning i användningsfasen 
(relevant för samtliga miljöeffekter ovan) 

• Användning av farliga ämnen och 
miljöeffekterna av dessa (relevant för 
toxicitet för människor, ekotoxicitet, 
eutrofiering) 

 

  
 
 
 
• Köp in produkter med effektiv 

pappershantering. 
• Köp in energieffektiva modeller. 
• Köp in produkter som är 

resurseffektiva, genererar små 
mängder avfall och underlättar 
återanvändning och 
materialåtervinning.  
 

Effekternas ordningsföljd avspeglar inte nödvändigtvis hur viktiga de är. 
 
Utförlig information om produktgruppen bildåtergivningsutrustning, inklusive information om relevant lagstiftning och andra källor, återfinns i den 

tekniska bakgrundsrapporten. 
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3. EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning 
 
På grundval av data och information i den tekniska bakgrundsrapporten har man tagit fram följande uppsättningar EU-kriterier för miljöanpassad 

offentlig upphandling som ett stöd vid inköp av energieffektiv bildåtergivningsutrustning med reducerad miljöpåverkan:  

 

3.1 EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

OMRÅDE OMRÅDE 
Inköp av energieffektiv bildåtergivningsutrustning med reducerad 
miljöpåverkan 

Inköp av energieffektiv bildåtergivningsutrustning med reducerad 
miljöpåverkan 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
(Gäller bara för bildåtergivningsutrustning med en utskrifts-

/kopieringshastighet för svartvitt på minst 25 sidor/min, A4-format.) 

1. Dubbelsidig utskrift 
Bildåtergivningsutrustningen ska ha en enhet för automatisk 

dubbelsidig utskrift/kopiering.  

Dubbelsidig utskrift och/eller kopiering ska vara det förvalda 

alternativet i den originalprogramvara som tillhandahålls av 

tillverkaren.  

 

Kontroll 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna och produkter med Energy Star v.2.0-märkning (eller 

senare, i förekommande fall) ska anses uppfylla kraven. 

(Gäller bara för bildåtergivningsutrustning med en utskrifts-

/kopieringshastighet för svartvitt på minst 25 sidor/min, A4-format.) 

1. Dubbelsidig utskrift 
Bildåtergivningsutrustningen ska ha en enhet för automatisk 

dubbelsidig utskrift/kopiering.  

Dubbelsidig utskrift och/eller kopiering ska vara det förvalda 

alternativet i den originalprogramvara som tillhandahålls av 

tillverkaren.  

 

Kontroll 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna och produkter med Energy Star v.2.0-märkning (eller 

senare, i förekommande fall) ska anses uppfylla kraven. 
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Ett intyg från tillverkaren som visar att dessa krav är uppfyllda godtas 

också. 

Ett intyg från tillverkaren som visar att dessa krav är uppfyllda godtas 

också. 

2. Flera bilder på samma pappersark 
Bildåtergivningsutrustningen ska som standardfunktion ha  

möjligheten att skriva ut och/eller kopiera 2 eller flera sidor av ett 

dokument på ett enda pappersark när produkten styrs av den 

originalprogramvara (drivrutin för skrivare) som tillhandahålls av 

tillverkaren. 

 

Kontroll 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Ett intyg från tillverkaren som visar att dessa krav är uppfyllda godtas 

också. 

2. Flera bilder på samma pappersark 
Bildåtergivningsutrustningen ska som standardfunktion ha  

möjligheten att skriva ut och/eller kopiera 2 eller flera sidor av ett 

dokument på ett enda pappersark när produkten styrs av den 

originalprogramvara (drivrutin för skrivare) som tillhandahålls av 

tillverkaren. 

 

Kontroll 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Ett intyg från tillverkaren som visar att dessa krav är uppfyllda godtas 

också. 

3. Energieffektivitet under användningsfasen 

Produktens energiförbrukning under användningsfasen ska minst 

uppfylla kraven på energieffektivitet enligt Energy Star v.2.0-

kriterierna för bildåtergivningsutrustning.  

Energiförbrukningen ska mätas i enlighet med Test Method for 

Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.01 – Final, 

maj 2012, eller likvärdig metod. 

3. Energieffektivitet under användningsfasen 

Produktens energiförbrukning under användningsfasen ska minst 

uppfylla kraven på energieffektivitet enligt Energy Star v.2.0-

kriterierna för bildåtergivningsutrustning. 

Energiförbrukningen ska mätas i enlighet med Test Method for 

Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final, maj 

2012, eller likvärdig metod. 

                                                 
1 Finns på https://energystar.gov/products/specs/node/148. 



 7 

Kontroll 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna och produkter med Energy Star v.2.0-märkning (eller 

senare, i förekommande fall) ska anses uppfylla kraven. 

Teknisk dokumentation från tillverkaren eller en testrapport som visar 

att kraven är uppfyllda godtas också. 

Kontroll 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna och produkter med Energy Star v.2.0-märkning (eller 

senare, i förekommande fall) ska anses uppfylla kraven. 

Teknisk dokumentation från tillverkaren eller en testrapport som visar 

att kraven är uppfyllda godtas också. 

4. Instruktioner för miljövänlig användning  
 
Det ska finnas en vägledning för hur man maximerar 

bildåtergivningsutrustningens miljöprestanda (avseende funktioner 

för pappershantering och energieffektivitet samt alla 

förbrukningsartiklar som t.ex. bläckpatroner och/eller tonerkassetter). 

Vägledningen ska vara i skriftlig form och ingå som en särskild del i 

användarmanualen och/eller vara tillgänglig i digital form via 

tillverkarens webbplats. 

 
Kontroll 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis 

ska också godtas, t.ex. ett skriftligt intyg från tillverkaren om att 

ovanstående krav kommer att uppfyllas. 

4. Instruktioner för miljövänlig användning  
 
Det ska finnas en vägledning för hur man maximerar 

bildåtergivningsutrustningens miljöprestanda (avseende funktioner 

för pappershantering och energieffektivitet samt alla 

förbrukningsartiklar som t.ex. bläckpatroner och/eller tonerkassetter). 

Vägledningen ska vara i skriftlig form och ingå som en särskild del i 

användarmanualen och/eller vara tillgänglig i digital form via 

tillverkarens webbplats. 

 
Kontroll 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis 

ska också godtas, t.ex. ett skriftligt intyg från tillverkaren om att 

ovanstående krav kommer att uppfyllas. 

  



 8 
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5. Produktens livslängd; garanti 
(Gäller inte för leasingavtal som täcker underhåll.) 

Reparation eller byte av produkten ska täckas av garantin i minst fem 

år. Anbudsgivaren ska också se till att det finns originalreservdelar 

eller likvärdiga reservdelar (direkt eller via andra utsedda 

återförsäljare) i minst fem år efter inköpsdagen. Denna regel ska inte 

tillämpas vid oundvikliga och tillfälliga situationer som står utanför 

tillverkarens kontroll, t.ex. naturkatastrofer. 

 

Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en försäkran 

från tillverkaren att ovanstående krav är uppfyllt.  

5. Produktens livslängd; garanti 
(Gäller inte för leasingavtal som täcker underhåll.) 

Reparation eller byte av produkten ska täckas av garantin i minst fem 

år. Anbudsgivaren ska också se till att det finns originalreservdelar 

eller likvärdiga reservdelar (direkt eller via andra utsedda 

återförsäljare) i minst fem år efter inköpsdagen. Denna regel ska inte 

tillämpas vid oundvikliga och tillfälliga situationer som står utanför 

tillverkarens kontroll, t.ex. naturkatastrofer. 

 

Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en försäkran 

från tillverkaren att ovanstående krav är uppfyllt. 

(Kravet gäller inte för bildåtergivningsutrustning utan kassetter.)  
 
6. Resurseffektivitet för kassetter: Konstruktion för 
återanvändning av tonerkassetter och/eller bläckpatroner 
 
Produkterna ska kunna laddas med återanvända tonerkassetter 

och/eller bläckpatroner. 

Anordningar och metoder för att förhindra återanvändning av 

tonerkassetter och/eller bläckpatroner får inte förekomma eller 

användas.  
 

(Kravet gäller inte för bildåtergivningsutrustning utan kassetter.)  
 
6. Resurseffektivitet för kassetter: Konstruktion för 
återanvändning av tonerkassetter och/eller bläckpatroner 
 
Produkterna ska kunna laddas med återanvända tonerkassetter 

och/eller bläckpatroner. 

Anordningar och metoder för att förhindra återanvändning av 

tonerkassetter och/eller bläckpatroner får inte förekomma eller 

användas.  
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Kontroll 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

Teknisk dokumentation från tillverkaren eller en testrapport som visar 

att kraven är uppfyllda godtas också. 

Kontroll 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

Teknisk dokumentation från tillverkaren eller en testrapport som visar 

att kraven är uppfyllda godtas också. 

TILLDELNINGSKRITERIER TILLDELNINGSKRITERIER 

Poäng ges för följande: Poäng ges för följande: 

1. Högre energieffektivitet under användningsfasen 

Poäng ges för varje steg om 5 % som energiförbrukningen sänks i 

förhållande till den nivå som anges i de tekniska specifikationerna för 

användningsfasen, uppmätt i enlighet med Test Method for 

Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final, maj 

2012, eller likvärdig metod. 

 

Kontroll 

Teknisk dokumentation från tillverkaren eller en testrapport som 

anger energiförbrukningen under användningsfasen kommer att 

godtas. 

1. Högre energieffektivitet under användningsfasen 

Poäng ges för varje steg om 5 % som energiförbrukningen sänks i 

förhållande till den nivå som anges i de tekniska specifikationerna för 

användningsfasen, uppmätt i enlighet med Test Method for 

Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final, maj 

2012, eller likvärdig metod. 

 

Kontroll 

Teknisk dokumentation från tillverkaren eller en testrapport som 

anger energiförbrukningen under användningsfasen kommer att 

godtas. 

 (Gäller bara för bildåtergivningsutrustning med en maximal utskrifts-

/kopieringshastighet för svartvitt på mindre än 25 sidor/min, A4-

format.) 

2. Dubbelsidig utskrift 
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Poäng ges för bildåtergivningsutrustning försedd med en enhet för 

automatisk dubbelsidig utskrift/kopiering (duplexenhet). 

Dubbelsidig utskrift och/eller kopiering ska vara det förvalda 

alternativet i den originalprogramvara som tillhandahålls av 

tillverkaren. 

Kontroll 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. Ett intyg från tillverkaren som 

visar att dessa krav är uppfyllda godtas också. 

 
3. Energieffektivitet i standbyläge 
 
Poäng ges i förhållande till strömförbrukningen i det nätanslutna 

standbyläge som utrustningen försätts i genom strömsparfunktionen 

eller en liknande funktion. Ju lägre strömförbrukning, desto fler 

poäng.  

Energiförbrukningen ska mätas i enlighet med Test Method for 

Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final, maj 

2012, eller likvärdig metod. 

 

Kontroll 
Teknisk dokumentation från tillverkaren eller en testrapport som visar 

att kraven är uppfyllda godtas också. 

 
3. Energieffektivitet i standbyläge 
 
Poäng ges i förhållande till strömförbrukningen i det nätanslutna 

standbyläge som utrustningen försätts i genom strömsparfunktionen 

eller en liknande funktion. Ju lägre strömförbrukning, desto fler 

poäng.  

Energiförbrukningen ska mätas i enlighet med Test Method for 

Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final, maj 

2012, eller likvärdig metod. 

 

Kontroll 
Teknisk dokumentation från tillverkaren eller en testrapport som visar 

att kraven är uppfyllda godtas också. 
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Förklarande anmärkningar 
Vid anskaffning av bildåtergivningsutrustning får de upphandlande myndigheterna ingå separata avtal (om t.ex. leverans och installation av 

utrustning) med olika uppdragstagare. I sådana fall kan därför olika uppdragstagare ansvara för att de olika kriterierna är uppfyllda.  

Tilldelningskriterier: De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om upphandling och anbudsdokumentationen ange hur många 

extrapoäng som kommer att delas ut för varje tilldelningskriterium. Tilldelningskriterierna avseende miljö bör sammanlagt stå för minst 15 % av 

den möjliga totalpoängen. 

 

Om en användare av ett utskriftssystem som uppfyller kraven använder andra förbrukningsartiklar, återfyllda eller återanvända, gäller inte 

intyget från den ursprungliga leverantören om att kraven är uppfyllda. För att kunna fortsätta att använda intyget måste användaren kontakta 

leverantören av återfyllda/återanvända förbrukningsartiklar och erhålla ett nytt intyg om överensstämmelse. 

Livscykelkostnader 
En av de viktigaste aspekterna vid miljöanpassad offentlig upphandling är att man gör en analys av livscykelkostnaderna för de produkter som 

har bäst miljöprestanda jämfört med genomsnittsprodukter på marknaden. Kostnadsfrågan är särskilt viktig vid offentlig upphandling eftersom 

offentliga utgifter måste kunna motiveras. Medlemsstaterna bör uppmuntras att göra val som ger ett tydligt mervärde på lång sikt och som är 

förenliga med övergripande policyer. 

I kalkylen bör man ta med installationskostnad, uppskattad livslängd (den genomsnittliga livslängden för bildåtergivningsutrustning är ca 5 år), 

och driftskostnader, inklusive kostnader för bläck och/eller toner och elektricitet. Driftskostnaderna gäller framför allt inköp av 

förbrukningsartiklar (bläckpatroner och tonerkassetter) och, i andra hand, den elektricitet som förbrukas. Dessa kostnader är betydligt högre än 

det ursprungliga inköpspriset för bildåtergivningsutrustningen. 

 

Precis som för andra elförbrukande produkter är alternativet att köpa energieffektiva modeller i allmänhet något som alla parter vinner på – det 

minskar både driftskostnader och miljöeffekter. Produktens energieffektivitet har i allmänhet relativt liten inverkan på inköpspriset, och detta 

gäller särskilt de modeller som tillhör de 25 % mest energieffektiva på marknaden. 
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Nedan återfinns några exempelberäkningar på hur mycket papperskostnader man sparar in genom kravet på dubbelsidig utskrift, för två olika 

typer av skrivare. 

 
Tabell 1 Årlig besparing vid dubbelsidig utskrift (uppgifter från 2005). Källa: EuP Preparatory Studies 
”Imaging Equipment” (Lot 4)  

Skrivartyp Bilder per minut (Ipm) Sidor per dag Dagar per år Pris per sida (euro) 2 Besparing till följd av 

kravet på dubbelsidig 

utskrift (euro) 

EP (xerografi) 15 101 260 0,012 157,56 

EP (xerografi) 26  335 260 0,012 527,28 

EP (xerografi) 30 450 260 0,012 702 

IJ (bläckstråleskrivare), 

arbetsplatser 

15 16,6 260 0,012 25,9 

IJ (bläckstråleskrivare), 

personliga 

4 3,1 260 0,012 4,8 

 

Potentiell årlig kostnadsbesparing vid dubbelsidig utskrift, jämfört med enkelsidig, för en skrivare av xerografityp med utskriftshastigheten 15 

sidor/min: 

Årlig besparing vid dubbelsidig utskrift = (101 sidor per dag x 260 dagar) / 2 x 0,012 euro = 157,56 euro  

Ovanstående beräkningar visar att man gör en betydande besparing genom att alltid använda dubbelsidig utskrift, jämfört med enkelsidig, om 

man har en skrivare av xerografityp. För bläckstråleskrivare på arbetsplatser är motsvarande besparing beaktansvärd. Besparingarna kan bli 

betydligt större om man väljer alternativet ”flera bilder på samma pappersark” enligt teknisk specifikation nr 2. 

 

                                                 
2 Priset inkluderar inte bläck och toner. 
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Man beräknar3 att kommersiellt tillgängliga modeller av bildåtergivningsutrustning som uppfyller kraven enligt Energy Star v.2.0 är i genomsnitt 

44 % energieffektivare än modeller som uppfyller kraven enligt den nuvarande versionen av Energy Star. Detta innebär betydligt sänkta 

energikostnader för driften av utrustningen, jämfört med kostnaden för mindre energieffektiva modeller. 

 

Man uppskattar också att om all bildåtergivningsutrustning som säljs på USA-marknaden (som är ungefär lika stor som EU-marknaden) under 

ett år uppfyllde kraven enligt Energy Star v.2.0, skulle de totala elkostnaderna minska med 1,7 miljarder dollar och den årliga minskningen av 

växthusgasutsläppen skulle motsvara utsläppen från mer än 240 000 bilar. 

 

På EU:s Energy Star-webbplats finns ett användbart verktyg för att beräkna de möjliga kostnadsbesparingar som man kan göra med effektivare 

produkter: http://www.eu-energystar.org/en/en_007.shtml.  

 

 

 

                                                 
3 Beräkningen grundar sig på data från ENERGY STAR Final Version 2.0 Imaging Equipment Savings Analysis, mars 2013. 
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