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Nyhetsbrev
Grön upphandling i Sydost

 År 2010 upphandlades ca 1/3 av alla offentliga utgifter 
(563 miljarder SEK). EU och regeringen förordar att 
offentliga organisationer ska vara föregångare inom 
miljöanpassad upphandling för att använda 
skattepengar förnuftigt och för att driva utvecklingen 
och marknaden framåt. Energimyndigheten har nyligen 
publicerat en rapport ” Inventering och analys av 
hinder för energieffektivisering i offentliga organ”. 
Där konstateras bl.a. att inga lagstiftningshinder finns 
med att lagen upplevs svår att tillämpa. I 
organisationerna saknas stöd från ledning och 
tillräckligt tydliga styrdokument och riktlinjer. 
Kompetens, resurser och tid är nyckelfrågor. En 
rekommendation är att våga ställa energi- och 
miljökrav då de sällan överprövas.

 Nya EU-direktiv om upphandling ska implementeras i 
svensk lag. Det tar ca 2 år men ett första förslag ska 
vara klart 1/6 2014. Miljöstyrningsrådet ser 
optimistiskt på att regler ska bli tydliga och enkla att 
följa.

 Miljöstyrningsrådets upphandlingsverksamhet kommer 
från och med den 1 juli 2014 att gå över i 
Konkurrensverket. Det verkar bli 3 avdelningar för 
stöd, policy och uppföljning/utvärdering och den 
rådgivande funktionen kommer finnas kvar. Hemsidan 
finns kvar hela 2014.

 Den 8/4 hölls konferensen Hållbar upphandling 2014. 
Det var stort fokus på uppföljning som är ett viktigt 
men eftersatt område. Här utsågs även ”Utmärkt 
hållbar upphandlare” och ”Utmärkt hållbar 
leverantör”

 Tänk på behovsanalys. Den mest gröna upphandlingen 
är den som inte behöver genomföras. Det är inte 
självklart att en gammal bil behöver ersättas med en 
ny.

 Energikontor Sydost jobbar aktivt med att 

stödja och uppmuntra till grön upphandling i 

alla tre sydostlänen bl.a. annat i tätt 

samarbete med Länsstyrelsen i Kronoberg som 

är partner i ett projekt. Vi försöker nå ut till 

kommuner och landsting både individuellt, 

men också tematiskt med flera i grupp. 

 Vi ska förutom stöd till upphandlarna visa 

politiker betydelsen av upphandling som ett 

strategiskt viktigt verktyg och styrmedel. 

 Vi kommer genomföra dialogmöten mellan 

leverantörer och beställare för ökad 

förståelse och möjlighet till produktutveckling

 Den 8/4 hade vi ett styrgruppsmöte för grön 

upphandling i Kalmar där även kommuner i 

Kalmar län var inbjudna. Ta gärna del av 

presentationsunderlag. 

 Nya EU-regler förväntas bl.a. medföra att det 

går att hänvisa direkt till en miljömärkning. I 

en debattartikel uppmanar representanter för 

miljömärkningar till att:

 Modernisera upphandlingspolicy och utbilda 

personal

 Skapa allianser över partigränser för att säkra 

långsiktighet i upphandlingsarbetet

 Ställ krav som direkt hänvisar till 

tredjepartscertifierade miljö- och sociala 

hållbarhetsmärkningar

 Framhäv kvalitet, miljö, innovation och sociala 

aspekter vid kontrakt

Goda exempel att sprida och nya upphandlingar att följa efterlyses!!!
Kontakta: christel.liljegren@energikontorsydost.se , 070-620 83 08

https://energimyndigheten.a-w2m.se/ResourceComment.mvc?resourceId=2885
http://www.msr.se/sv/Hem/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nya-EU-direktiv-om-offentlig-upphandling--ett-steg-narmare-en-hallbar-upphandling/
http://www.msr.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/MSRs-upphandlingsverksamhet-blir-del-av-nya-stodet-i-juli/
http://www.msr.se/sv/Aktuellt/Press/Pressmeddelanden/Arets-vinnare-har-hallbar-helhetssyn-pa-fastigheter-och-kaffe/
http://www.klimatkommissionkronoberg.se/index.php/perspektiv/2014/01
http://www.buy-smart.info/media/file/2915.20140408_styrgruppsmote_gron_upphandling.pdf
http://www.svanen.se/en/Newsarchive/2014/3/Debattartikel-Dagens-Samhalle-Dags-att-skapa-nya-allianser-for-hallbara-upphandlingar/?gae=1

