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Med stöd av : 

Projektet Buy Smart+ 



Projektet Buy Smart + 

 

 

18 partner från 15 medlemsländer: 
 

• Tyskland: Berliner Energieagentur (koordinator)  

• Österrike 

• Bulgarien 

• Kroatien  

• Cypern 

• Tjeckien 

• Frankrike 

• Grekland 

Projektperiod: 30 månader (15/03/2012–14/09/2014) 

Finansiering EU/partner : 1 125 320 € / 375 107 € 

• Ungern 

• Italien 

• Lettland 

• Litauen  

• Rumänien 

• Slovenien 

• Sverige 

1 BEA  Tyskland 

2 BSU  Tyskland 

3 CA  Tyskland 

4 CEA  Cypern 

5 CONSIP Italien 

6 Ekodoma Lettland 

7 ENEA  Italien 

8 Energiaklub Ungern 

9 ESS  Sverige 

10 ESV  Österrike 

11 Icemenerg Rumänien 

12 KREA  Litauen 

13 RAEE  Frankrike 

14 REACM Grekland 

15 REGEA Kroatien 

16 SEC  Bulgariaén 

17 SEVEn Tjeckien 

18 ZRMK  Slovenien 

Med stöd av : 



► Göra grön upphandling, inklusive livscykelkostnadsanalys, till 

normal rutin för professionella upphandlare i offentlig och privat 

sektor 

► Bidra till synkronisering av gröna upphandlingsförfaranden och 

verktyg 

► Ge enkel tillgång till kriterier för grön upphandling och verktyg för 

upphandlare på nationella språket 

► Förse politiska beslutsfattare med erfarenheter/förslag som utökar 

användningen av grön upphandling av miljövänliga produkter och 

tjänster 

► Öka medvetenheten om grön upphandlings potential för att minska 

produkters livscykelkostnad, energianvändning och CO2-utsläpp 

► Medverka till kostnadseffektivare offentlig och privat sektor i 

Europa 

Buy Smart + strategiska mål 

Med stöd av : 



Buy Smart + verktyg 

 

►Riktlinjer 

►Beräkningsverktyg 

►Inköpspolicyer 

►Goda exempel 

►Information om märkning 

►Nyhetsbrev 

►Rådgivning & utbildning 

Med stöd av : 



Med stöd av: 

Energimärkningar för 

hushållsapparater och deras 

användning vid upphandling 



Viktigaste EU-märkningar för hushållsapparater:  

• EU:s energimärkning (obligatorisk) 

• EU Ecolabel (frivillig) 

 

Nationella märkningar (frivilliga): 

• Svanen (Norden) 

• The Energy Saving Trust (UK) 

Med stöd av: 

Energi- och miljömärkningar 

för hushållsapparater 



Vad är EU:s energimärkning? 

Energieffektivitetsklasser visar hur 

energieffektiva apparater är. 

Energiklasserna går från A+++ till D 

eller från A till G. Energieffektivast är 

A+++ eller A. 

Etiketterna visar även annan information 

om funktion och prestanda som kan 

vara till nytta när konsumenten väljer 

mellan olika modeller. 

Med stöd av : 



Med stöd av : 

Information på märketiketten 

Elanvändning per år (nya etiketten) eller 

användningscykel (gamla etiketten) 

Vattenförbrukning (tvättmaskiner och 

diskmaskiner) 

Buller, volym, 

centrifugeringseffektivitetsklass m.m. 



Hushållsapparater som tas upp 

     Buy Smart+ fokuserar på de  viktigaste 

hushållsapparaterna: 
 

► kylar och frysar 

► diskmaskiner 

► elektriska ugnar 

► tvättmaskiner 

► torkskåp 

► torktumlare 

Med stöd av : 



Upphandling av små 

hushållsapparater tas ej upp 

Små hushållsapparater, bl.a.: 

• kaffebryggare 

• vattenkokare 

• brödrost 

• dammsugare 

• mixer/matberedare 

• stavmixer 

• smörgåsjärn, våffeljärn 

• köksvåg 

Orsaker: 

• EU:s energimärkning, Ecolabel och 

nationella märkningar omfattar inte 

dessa apparater 

• svårt att fastställa objektiva energi- 

och miljökriterier 

• i flertalet EU-länder är det ovanligt att 

dessa apparater upphandlas 

Med stöd av: 



Etikett för kylskåp 

Årlig energianvänding, 

baserad på resultat från 

standardtest 24 timmar 

Buller i dB 

Volym för frysdelen 

Volym för kyldelen 

Med stöd av : 



Etikett för diskmaskiner 

Årlig vattenförbrukning 

(280 diskar i fylld maskin) 

Torkeffektivitet 

Antal kuvert som ryms 

Med stöd av : 



Etikett för tvättmaskiner 

Årlig vattenförbrukning (220 tvättar 

per år, blandning av tvättar) 

Elanvänding per år (220 tvättar 

per år, blandning av tvättar) 

Centrifugeringseffektivitetsklass  

Med stöd av : 



Etikett för torktumlare (1/2) 

TORKTUMLARE FÖR 

HUSHÅLL, FRÅNLUFT 

TORKTUMLARE FÖR HUSHÅLL, 

KONDENSTYP 

TORKTUMLARE FÖR 

HUSHÅLL, FÖR GAS 

Med stöd av : 



Etikett för torktumlare (2/2) 

Tidsåtgång för standardprogram 

Kapacitet i kg tvätt 

Elanvändning per år 

(160 cykler, blandning av tvättar) 

Kondenseffektivitetsklass 

Med stöd av : 



Etikett för ugnar 

Elugnar 

Gasugnar 

Med stöd av : 



Energimärkning och upphandling(1) 

EU:s upphandlingslagstiftning tillåter: 

 

► användning av kriterier från alla märkningar: internationella, 

EU, nationella, obligatoriska eller frivilliga 

► val av produkt som är dyrare i inköp men ger lägre 

livscykelkostnad sett över produktens hela livslängd 

► val av produkt som är dyrare i inköp sett över produktens 

hela livslängd men som uppfyller den upphandlande 

organisationens miljökrav 

Med stöd av : 



EU:s upphandlingslagstiftning förbjuder: 

 

användning av godtyckliga kriterier utan bakgrund hos 

den upphandlande organisationen 
 

användning av nationell märkning vid internationella 

anbudsförfrågningar 
 

användning av frivillig märkning vid alla 

anbudsförfrågningar   

Energimärkning och upphandling(2) 

Med stöd av : 



Fördelar: 

 

► samlade krav på energieffektiva apparater även för andra 

än grossister 

► möjlighet att påverka tillverkare över hela världen 

► stor påverkan på produktens energianvändning och andra 

faktorer som påverkar miljön 

► fokus på specifika produktegenskaper genom val av 

passande märkning 

Energimärkning och upphandling(3) 

Med stöd av : 



Grönt upphandlingsförfarande 

Med stöd av : 



Grön upphandling steg för steg 

►Steg 0:  Uppskatta behoven 

►Steg 1: Fastställa kontraktets krav 

►Steg 2:  Upprätta specifikationer 

►Steg 3:  Definiera tilldelningskriterier  

►Steg 4:  Definiera fullgörandeklausuler i kontraktet 

Med stöd av : 



För standardupphandling (1) 

► riktlinjer 

► beräkningsverktyg 

► rådgivning  

► goda exempel 

    Buy Smart + dokument innehåller 

all information för en 

standardupphandling:   

Med stöd av : 



För standardupphandling (2) 

    Beräkningsverktyg (excelblad) för: 

a) beräkning av livscykelkostnad 

b) utvärdering av ekonomiskt bästa 

abud 

c) fastställande av totalkostnad per 

år 

Med stöd av : 



Upphandlingspolicyer (1) 

► Tekniska specifikationer för miljövänliga produkter ska 

innehålla ”obligatoriska minimikriterier på effektivitet 

och funktionsprestanda” samt mer ambitiösa ”frivilliga 

tilldelningskriterier” för att säkra att man får en viss 

miljökvalitet.  

► Kriterier kan man ta från verktygen för grön 

upphandling, EU:s energimärkning eller från andra 

frivilliga miljömärkningar, t.ex. EU-blomman eller 

nationella miljömärkningar. 

► Fler kriterier kan fastställas i kontraktets klausuler.  

Med stöd av : 



Upphandlingspolicyer (2) 

► Ekonomiskt bästa anbud kan bestämmas med hänsyn 

till tilldelningskriterier och produktens livscykelkostnad, 

där särskilt energianvändning och annan 

resursförbrukning sett över produktens livslängd 

beaktas.  

► Kraven ska gälla normala användningsmönster.  

► Vid bedömning av anbud som kommit in ska de mer 

ambitiösa frivilliga tilldelningskriterierna viktas med 

minst 30 % av totalpoängen.  

Med stöd av : 



Upphandlingspolicyer (3) 

• Apparater ska alltid upphandlas när det är nödvändigt och med den storlek 

(volym/kapacitet) som passar kundens behov. 

• Alla apparater ska ha den högsta energiklassen, som anger att produkten 

är den mest energieffektiva. För närvarande:  

• för kylar, frysar och kombinationer av dem energiklass A++ och A+++ 

• för diskmaskiner och tvättmaskiner energiklass A++ och A+++ 

• för andra apparater energiklass A eller högre om det finns. 

• Medlemsstater kan tillämpa dessa kriterier under förutsättning att de är 

kostnadseffektiva, ekonomiskt genomförbara, tekniskt lämpliga och 

tillräckligt konkurrenskraftiga.  

Med stöd av: 



Tips för användare 

Med stöd av : 



Tips för val av gröna kriterier (1) 

►Elförbrukning i standbyläge:  

– elförbrukning i standby och frånläge ska vara så låg som möjligt 

– i stället för att ställa skarpare krav på elförbrukning kan man ta 

hänsyn till kraven i EU:s Ekodesignförordning 1275/2008 om 

elektriska och elektroniska hushållsprodukters elförbrukning i 

standby och frånläge  

– lägg märke till om tvättmaskiner, torkutrustning och diskmaskiner 

har säkerhetsfunktioner med sensorer (som använder ytterligare 

el) 

►Andra funktioners elförbrukning :  

– Klockor, timer och displayer förbrukar alltid el, därför ska man se till 

så att de är så få som möjligt 

Med stöd av: 



► Tvättmaskiner och torktumlare ska  

– ha instruktioner som påminner konsumenterna om de negativa 

effekterna med att använda för mycket tvättmedel. Kriteriet 

gäller även diskmedel till diskmaskiner 

– ha varmvattenanslutning BARA om varmvattnet värmts med 

någon form av förnybar energi eller grön el, annars är det inte 

energieffektivt  

– ha möjlighet till centrifugering med höga varvtal. 

 

► Frysar ska ha automatisk avfrostning. 

Tips för val av gröna kriterier(2) 

Med stöd av: 



Kylskåp: 

• ska inte stå för nära radiatorer och andra värmekällor.  

• ska inte exponeras direkt för solen eftersom det ökar behovet av 

kylning och därmed energibehovet.  

• ska stå så att luften kan cirkulera på baksidan, speciellt viktigt för 

inbyggda modeller. 

Tvättmaskiner, torktumlar och diskmaskiner: 

• Kör bara fulla maskiner 

• Välj rätt program och temperatur. 

Tips till användare 

Med stöd av: 



Goda exempel 

Med stöd av : 



Goda exempel 

   Fler exempel på grön upphandling  

   av hushållsapparater finns på 

   Buy-Smart+ webbplats:  

 

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

exempel2/hushallsapparater/hushallsapparater2 

 

Med stöd av : 



Andra produkter som EU:s 

energimärkning gäller för 

Med stöd av : 



Produkter med ”gamla” etiketter: tvättmaskiner 

 

 

Produkter med ”nya” etiketter: vattenkokare, 

ljuskällor och armaturer, tv, dammsugare, fläktar 

Märketiketter 

Med stöd av : 



• EU: Utbildningspaket i miljöanpassad upphandling 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/gpp_introduction_sv.pdf  

• Ecolabel 

http://www.svanen.se/EU-Ecolabel/    

• Svanen 

http://www.svanen.se/Svanen/   

• Buy Smart 

http://www.buy-smart.info/index.php/cat/17  

 

Källor 

Med stöd av : 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/gpp_introduction_sv.pdf
http://www.svanen.se/EU-Ecolabel/
http://www.svanen.se/EU-Ecolabel/
http://www.svanen.se/EU-Ecolabel/
http://www.svanen.se/Svanen/
http://www.buy-smart.info/index.php/cat/17
http://www.buy-smart.info/index.php/cat/17
http://www.buy-smart.info/index.php/cat/17


Kontakta 

 

Daniel Uppsäll 

Energikontor Sydost 

E-post: daniel.uppsall@energikontorsydost.se 

Tel.: 0768-61 70 00  

 

 

 

Internet: www.buy-smart.info   

 

1 BEA  Tyskland 

2 BSU  Tyskland 

3 CA  Tyskland 

4 CEA  Cypern 

5 CONSIP Italien 

6 Ekodoma Lettland 

7 ENEA  Italien 

8 Energiaklub Ungern 

9 ESS  Sverige 

10 ESV  Österrike 

11 Icemenerg Rumänien 

12 KREA  Litauen 

13 RAEE  Frankrike 

14 REACM Grekland 

15 REGEA Kroatien 

16 SEC  Bulgarien 

17 SEVEn Tjeckien 

18 ZRMK  Slovenien 

Med stöd av : 

mailto:daniel.uppsall@energikontorsydost.se
http://www.buy-smart.info/
http://www.buy-smart.info/
http://www.buy-smart.info/
http://www.buy-smart.info/start/artikel298
http://www.buy-smart.info/czech/
http://www.buy-smart.info/german/
http://www.buy-smart.info/german/
http://www.buy-smart.info/italian/
http://www.buy-smart.info/latvian/test-lettisch-start
http://www.buy-smart.info/slovenian/domov
http://www.buy-smart.info/swedish/schweden-startseite
http://www.buy-smart.info/italian/
http://www.buy-smart.info/german/

