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Grön upphandling i Europa 



Offentlig upphandling 

De nya tilldelningskriterierna i ny EU-lagstiftning som antogs i februari 2014 lägger större 

vikt vid miljöhänsyn, sociala aspekter och innovation. Medlemsstaterna har till april 2016 

på sig att införliva det nya regelverket i nationell lag. 

 

Målet är att 

• främja rättvis konkurrens 

• garantera bästa valuta för pengarna 

• öppna upphandlingsavtalen för fler innovativa lösningar 

• göra det enklare för små och medelstora företag att delta. 

 

 

Directive 2014/24/EU replacing directive 2004/18/EC 

Directive 2014/25/EU replacing directive 2004/17/EC 

Directive 2014/23/EU new directive on concession contracts 

www.europarl.europa.eu/news/, ec.europa.eu/internal_market/ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110BKG32432/html/New-EU-rules-on-public-procurement-ensuring-better-value-for-money
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm


Offentlig upphandling 

• Direktiven gäller för avtal över vissa tröskelvärden (Förordning 1422/2007):  

– För byggentreprenader: 5 000 000 euro  

– För produkter och tjänster:  

 - 130 000 euro för central statlig myndighet 

- 200 000 euro för annan upphandlande myndighet eller enhet 

- 400 000 euro för vatten, energi, transporter och posttjänster.  

• För transparens ska alla utlysningar över tröskelvärden publiceras i 

Europeiska unionens officiella tidning och finnas gratis tillgängliga via 

upphandlingsdatabasens webbplats (TED, Tenders Electronic Daily). 



Förfaranden vid offentlig upphandling 

Öppet förfarande 

• I öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud.  

Selektivt förfarande 

• I selektivt förfarande får alla leverantörer ansöka om att få delta men endast 
ett urval inbjudna får lämna anbud. 

Förhandlat förfarande 

• I ett förhandlat förfarande inbjuder myndigheten utvalda leverantörer och 
förhandlar om kontraktsvillkor med dem. 

Konkurrenspräglad dialog 

• Vid konkurrenspräglad dialog för den upphandlande myndigheten en dialog 
med inbjudna ansökande. Det gäller när kontrakt inte kan specificeras i 
förfrågningsunderlag p.g.a. komplicerade tekniska, finansiella eller rättsliga 
omständigheter. Ett exempel där den här typen av dialog används är stora 
infrastrukturprojekt. 

 



Offentlig upphandling 

Tilldelningskriterier 

• Kriterier som används av upphandlande myndighet vid tilldelning av 

offentliga kontrakt är: 

– antingen lägsta pris 

– eller, där kontraktet tilldelas det ekonomiskt mest fördelaktiva anbudet, 

olika kriterier som är kopplade till kontraktets krav (kvalitet, pris, 

tekniska meriter, estetiska och funktionella egenskaper, 

miljöegenskaper etc.). Upphandlande myndighet ska ange vilken relativ 

viktning de ger till vart och ett av dessa kriterier. 

 



Offentlig upphandling 

Internationella regelverk 

• EU har anslutit sig till WTO-avtalet om rättvis internationell konkurrens vid 

offentlig upphandling. Totalt 43 länder, varav 28 EU-länder är anslutna till 

Agreement on Government Procurement (GPA). Avtalet förbjuder 

diskriminering vid tilldelning av offentliga upphandlingsavtal samt fastställer 

procedurregler. 

• GPA reviderades under 2014  

Mer information: 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/gpa-wto/index_en.htm 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-381_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-381_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-381_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-381_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement
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http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/gpa-wto/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/gpa-wto/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/gpa-wto/index_en.htm


Grön offentlig upphandling 



Grön offentlig upphandling 

• Grön offentlig upphandling (GPP) är  

en process där offentliga myndigheter strävar efter att upphandla varor, 

tjänster och arbete med minskad miljöpåverkan under hela livscykeln 

jämfört  med varor, tjänster och arbete med samma funktion som annars 

skulle upphandlats. 

 

• Verktyget grön upphandling är frivilligt. 

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

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Varför grön offentlig upphandling? 

Offentliga myndigheter i EU spenderar varje år 2000 miljarder euro, vilket utgör 

cirka 19 % av EU:s BNP.  

 

Fördelar med grön offentlig upphandling: 

– påverkar marknaden: främjar miljövänliga produkter 

– energin används effektivt 

– minskar utsläpp av CO2 och föroreningar 

– minskar farliga ämnen 

– minskar förbrukningen av naturresurser 

– sparar pengar 

– gör Europa oberoende av energiimport 



Förbättrar bilden av det offentliga : 

– en strategi för grön offentlig upphandling är ett mycket effektivt 

sätt att visa myndighetens engagemang för hållbarhet 

– som ett gott exempel som även kan uppmuntra privata företag 

och allmänheten att förändra sina konsumtionsmönster 

 

 

 

Varför grön offentlig upphandling? 



EU-strategi för grön offentlig 

upphandling 

• 2008 politiskt mål: 50 % av upphandlings-

förfarandena ska vara gröna till 2010 

• 2012: har ännu inte nått målet 50 % 

• Utveckling av kriterier för grön upphandling: 

för 19 prioriterade produkter/tjänster i 

samarbete med medlemsstater och aktörer 

• Verktyg: ”Att köpa grönt! Handbok om 

miljöanpassad offentlig” upphandling innehåller 

– Genomförande av grön upphandling 

– Upphandlingsprocessen 

– Livscykelkostnader (LCC) 

– Nyckelsektorer: byggnader, livsmedel, el, 

skogsavverkning 



Grön offentlig upphandling i EU 

Källa: 2012, CEPS, The 

uptake of green public 

procurement in the EU 27 



Hinder som identifierats och 

analyserats i Buy Smart + 

Hinder allmänt 

• Brist på tillgängligt kapital hindrar inköp av varor med högre kostnad initialt 

• Bristande hänsyn till livscykelkostnader 

• Brist på kunskaper om energisparande och produktens miljöpåverkan vid användning 

• Brist på kunnande (kan bero på bristande intresse, tid, kapacitet m.m.) 

• Brist på tid och kapacitet p.g.a. låg prioritet hos ansvariga chefer 

• Brist på tillgång till verifierad information om produktens egenskaper 

• Miljöaspekter inte viktiga för allmänhet, politiker och producenter 



Hinder som identifierats och 

analyserats i Buy Smart + 

Specifika hinder i offentlig sektor 

• Budgetprinciper som hindrar återfinansiering av investeringskostnader med besparing på driftskostnader 

till följd av osäkerhet kring att skifta kostnadskategorier 

• Budgetprinciper som hindrar återfinansiering av investeringskostnader med besparing på driftskostnader 

till följd av låst budget för varje år 

• Lagen tillåter inte alltid lånefinansiering av investeringar även om man vet om framtida besparingar 

• Brist på utbyte av goda exempel och information  

• Regelverk som förpliktigar offentliga organisationer att använda miljökriterier saknas 

• Bristande uppföljning av implementeringen av grön upphandling  

• Brist på övervakning av att lagens krav efterföljs 

• Ingen central upphandling, många små upphandlingsenheter medför höga kostnader för administration 

och att skaffa kunnande 

• Nationella upphandlingsregler för avtal under tröskelvärden förutser inte tydligt miljökriterier i 

upphandlingsavtalen 

• Om upphandlingsprocessen är för komplicerad och det finns krav på att uppfylla många extra kriterier 

kan det bli få eller inga anbud 

• Brist på klarhet kring juridiska och administrativa regler om hur man genomför grön upphandling i 

enlighet med reglerna, så att upphandlarna riskerar krav på tredska 



Möjligheter 

Möjligheter 

• Central upphandling 

• Lagar och regler (t.ex. Direktivet om främjande av rena och energieffektiva 

vägtrafikfordon 2009/33/EU) 

• Uppföljning (offentlig upphandling) 

• Stöd till stora investeringar/finansiella planer 

• Kommunikation, goda exempel 

• Kompetensbyggande/nationellt utbildningscentrum, kriterier, rådgivning, 

spridning, nätverkande 

• Utbildning för anbudsgivare 



Sektorspecifik EU-lagstiftning 

• Förordning 106/2008: Förordning om Energy Star-märkning (2008)  

• Direktiv 2009/33/EC: Miljöbilsdirektivet (2009) 

• Direktiv 2010/30/EU: Energimärkningsdirektivet (2010) 

• Direktiv 2010/31/EU: Direktivet om byggnaders energiprestanda (2010) 

 



Grön upphandling steg för steg 



Grön upphandling steg för steg 

 Steg 0:  Uppskatta behoven 

 Steg 1:  Fastställa kontraktets krav 

 Steg 2:  Upprätta specifikationer 

 Steg 3:  Definiera tilldelningskriterier (t.ex. bättre funktion, lägre  

  energíförbrukning, längre livslängd, livscykelkostnad)  

 Steg 4:  Definiera kontraktsbestämmelser 



Kriterier som används för obligatorisk eller frivillig energi- och miljömärkning 

kan påverka tillverkare från hela världen. 

Energi- och miljömärkningar i EU 

och nationellt 

frivillig märkning 
obligatorisk 

märkning 

http://www.umweltzeichen.at/imagecatalogue/imageview/18854/?SectionIDOverride=218


1 januari 2012 1 januari 2014 1 januari 2017 1 januari 2020 

Exempel: Energimärkning av TV 



 Tillåtet: att använda kriterierna för frivillig märkning 

 Ej tillåtet: att fråga efter en märkt produkt (Avgörande i EU-domstolen i fallet  

C-368/10, EU-kommissionen mot Nederländska regeringen 10 maj 2012) 

Frivillig märkning 



Kriterier 

Grön offentlig upphandling innehåller kriterier för:  

• Kopieringspapper och annat papper 

• Städprodukter och tjänster 

• Kontorsutrustning (IT) 

• Byggande 

• Transporter 

• Möbler 

• El 

• Livsmedelstjänster och catering 

• Textilier 

• Trädgårdsprodukter och tjänster 

• Värmeisolering 

• Golvbeläggning 

• Väggbeklädnad 

• Kraftvärme 

• Vägmaterial och trafikskyltar 

• Vägbelysning och trafiksignaler 

• Infrastruktur för avloppsvatten 

• Inomhusbelysning 

• Toaletter 

• VVS-artiklar 

• Bildåtergivningsutrustning 

• Medicinsk elektrisk och 

elektronisk utrustning 



Livscykelkostnader 



Grön upphandling, synsätt 

 

EKONOMISKT MEST 

FÖRDELAKTIGA  ANBUD 

miljöprestanda och ekonomiska 

överväganden (livscykelkostnad) 
 

BILLIGASTE 

ANBUD 

Livscykelkostnader, LCC: inköp, drifts- och avvecklingskostnader 

Ej Livcykelanalys, LCA: miljöpåverkan under hela tillverkningen och hela 

produktens livslängd 



Användning av LCC, livscykelkostnad 

Källa: 2012, CEPS, The 

uptake of green public 

procurement in the EU 27 



LCC beräkningsverktyg 



Grön upphandling, flödesschema 

Beräkningsverktyg 
Minimikriterier uppfyllda? 

                ja 

Tilldelningskriterier: 
Totalt antal poäng 

LCC Kvot pris/kvalitet 

 

 

Val av ekonomiskt mest 

fördelaktiga erbjudande 

nej 

diskvalificering 



Implementering av grön offentlig 

upphandling 



Förberedande steg 

Definition av omfattningen 

► Gäller aktiviteten hela myndigheten eller bara en avdelning?  

► Ska den fokusera på många grupper av produkter/tjänster eller börja 

med bara några få? 

► För en myndighet utan större erfarenhet är det klokt att ha en liten 

omfattning till att börja med för att sedan utöka den succesivt. 

 

Politiskt stöd 

► Avgörande för framgången är tillgång till nödvändigt politiskt stöd för 

att genomföra grön offentlig upphandling. 

► En bra grund för ett sammanhållet, välkoordinerat förfarande är att 

skriva ner policyn för grön upphandling. 

 Källa: GPP Toolkit 



Skapa en arbetsgrupp 

► Första steget är att skapa en arbetsgrupp av personer 

från olika avdelningar. 

► Beroende på vilka aktiviteter som ska täckas in ska 

gruppen ha representanter från alla relevanta 

avdelningar, t.ex. enheterna för upphandling, miljö, 

juridik, utbildning och kommunikation. 

Förberedande steg 

Källa: GPP Toolkit 



Grön upphandling, ledningsmodell 

Källa: GPP Toolkit 

1. Förberedelser 

2. Sätta upp mål 

3. Ta fram 

handlingsplan 

4. Genomföra 

handlingsplanen 

5. Följa 

utvecklingen och 

rapportera 

resultaten 



Att välja grupper av produkter/tjänster – faktorer att ta hänsyn 

till: 

► Politiska prioriteringar: 

– Finns det några lokala miljömål om t.ex. luftkvalitet i tätorten, 

energi- och vattenförbrukning eller avfallsproduktion? 

– Är vissa grupper av produkter/tjänster politiskt mycket 

känsliga så att det kan hindra grön upphandling, t.ex. 

förorenande lokal verksamhet? 

– Vilka åtaganden kan man vänta av inblandade enheter? 

– Vilka grupper av produkter/tjänster är mest synliga för 

allmänheten? T.ex. miljövänliga bussar, publikationer på 

återvunnet papper 

Förberedelser 

Källa: GPP Toolkit 



Att välja grupper av produkter/tjänster – faktorer att ta hänsyn 

till: 

► Praktiska överväganden: 

– Finns det några viktiga avtal som ska förnyas, eller löper 

kontrakt för vissa grupper av produkter/tjänster på lång tid? 

– Vilka resurser i form av tid och pengar finns till 

genomförandet? 

– Finns det några grupper av produkter/tjänster där man redan 

har miljöexpertis? 

Förberedelser 

Källa:: GPP Toolkit 



Att välja grupper av produkter/tjänster, faktorer att ta hänsyn till: 

► Gör det enkelt: 

– Produkter är sannolikt enklare att börja med än tjänster. 

– Börja med en produkt med enkla miljökriterier – t.ex. IT-

utrustning, papper, livsmedel. 

– Överväg att välja produkter med största potentiella 

besparingar över livscykeln (typiskt energiförbrukande 

produkter), eller med relativt små utgifter (exempelvis papper 

och rengöringsmaterial). 

Förberedelser 

Källa: GPP Toolkit 



Mål för upphandling 

Andelen anbud som leder till grön upphandling (alltså där man 

verkligen köper in gröna produkter/tjänster), antingen: 

Sätta upp mål 

► 1.A. Antalet – hur många av det totala antalet upphandlingar för den 

produktguppen som leder till inköp av gröna produkter 

Exempel: X % av kontrakten för rengöringsmaterial kommer att leda till 

inköp av miljövänliga produkter 2014 

► 1.B. Värdet – värdet på kontrakt för gröna produkter/tjänster som 

andel av de totala utgifterna för gruppen av produkter/tjänster 

Exempel: X % av de totala utgifterna för rengöringsmaterial kommer att 

användas till inköp av miljövänliga produkter 2014 

Källa: GPP Toolkit 



Goda exempel 

 

http://www.buy-smart.info/good-practice-

examples/good-practice-examples3  

 

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

  

http://www.sustainable-procurement.org/resources/  
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Wien, Österrike: 

• Nya nollutsläppzoner i stadskärnan medför att gamla 

diesel- och LPG-bussar fasas ut 

• Önskan att använda spårvägar med kontaktledning i 

luften, fick dock inte tillstånd till det i stadskärnan 

• Ny teknik utvecklad – elbussar laddade på15 minuter vid 

slutstation med luftkontaktledningar 

 

 

 

 

 

Brandenburg, Tyskland: 

● Upphandling av 100 % grön el 

● Krav på ursprungsgaranti för att säkerställa att den inte 

säljs två gånger 

● Resultat: minskade CO2-utsläpp med 30 000 ton/år. 

Ingen ökning av elkostnader. 

Goda exempel 



Goda exempel 

Tübingen, Tyskland: 

• Central upphandling av städtjänster 

• Övergång till miljövänliga rengöringsprodukter och ny 

doseringsteknik 

• Kostnadsbesparing 30 000 euro/år 

 

 

 

 
Milano, Italien: 

● Innan: 662 skrivare, 32 kopiatorer, 20 skannrar och 

45 faxar (till 612 anställda) 

● Nu: 92 apparater, varav 60 multifunktionsapparater 

● Resultat: 607 apparater färre 

 

 

 

 

Fonte : Lorenzo Puricelli 

©iStockphoto.com 



Goda exempel 

Estland: 

• Ramavtal för datorer och skärmar för alla statliga 

myndigheter 2012 

• Krav på att uppfylla Energy Star 5.0 (datorer) respektive 

TCO 5.0 (skärmar). Ytterligare 10 % tilldelningspoäng för 

bättre prestanda 

• Uppskattningsvis 20–30 % minskad energianvändning 

 

 

 

 

Bristol, England: 

● Avtal för sophämtning samt vägunderhåll 

● Konkurrenskraftig dialogprocess – krav på 

anbudsgivare att visa hur de ska uppnå 25 % 

minskning av CO2-utsläpp till 2017 

● Strikta krav på uppföljning och rapportering med 

straff för bristande efterlevnad 



Goda exempel 

Oslo: 

• Ramavtal för eldrivna bilar och varubilar tilldelades 2012 

• Ytterligare 800 laddställen utöver de 500 som redan fanns 

• Alla kommunala fordon ska ha nollutsläpp till 2015 

 

 

 

 



Goda exempel 

 

• Alternativa fordon för en renare stad 

• Datorer och skärmar med lägre miljöpåverkan 

• Byggnation av energieffektivt daghem 

• El från 100% förnybara källor 

• Främja livscykelaspekter vid byggnation 

• Ramöverenskommelse för fordon med nollutsläpp 

• Offentlig upphandling av elfordon i Paris 

• Miljövänliga byggmaterial till en brandstation i Lorüns 

Grön offentlig upphandling i EU 

Det finns många exempel att ta del av på: 

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

 http://www.sustainable-procurement.org/resources/  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue39_Case_Study83_Madrid_alternative_vehicles.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue37_Case_Study79_Estonia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue36_Case_Study77_Preddvor.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue34_Case_Study72_Turku_renewable_energy.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue30_Case_Study66_Jyvaskyla_life_cycle_construction.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue30_Case_Study65_Oslo_zero_emission_vehicles.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue29_Case_Study64_Paris_autolib.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue26_Case_Study57_Vorarlberg_construction.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm
http://www.sustainable-procurement.org/resources/
http://www.sustainable-procurement.org/resources/
http://www.sustainable-procurement.org/resources/


Goda exempel 

Utveckling av nytt ventilationsaggregat till passivhus i Växjö 

 

• Ett kommunalt bostadsbolag i Växjö byggde 2009 två passivhus.  

• Ett av många kriterier gällde ventilationen, med krav på 85 % 

värmeåtervinning i plattvärmeväxlare. Detta fanns inte på marknaden men 

IV-produkt utvecklade ett nytt ventilationsaggregat enligt ställda krav. 

• Ett annat krav i upphandlingsförfarandet var att leverantörerna skulle delta i 

utbildningar och workshoppar om passivhusteknik. 



Goda exempel 

Upphandling av luftfilter till ventilationsanläggningar, Fortifikationsverket 

 

• Fortifikationsverket, Sveriges största fastighetsägare, gjorde 2007 en 

upphandling av luftfilter för ventilationsanläggningar.  

• Det går åt mycket energi för att driva luften genom fläktarnas filter. Ett 

miljövänligt filter är ett filter med lågt tryckfall (låg energiförbrukning). 

Energimyndighetens verktyg för att beräkna LCC för luftfilter användes.  

• Fortifikationsverket tittade på hela livscykelkostnaden (LCC) och baserade 

sin utvärdering på Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud, inte billigaste. 



 

Energisparprojekt i Lunds kommuns fastigheter 

 

• För att spara energi i kommunens fastigheter startade man 2006 ett projekt. 

Målet var att minska energiförbrukningen i hela fastighetsbeståndet till 2010. 

• Åtgärderna omfattade bland annat: Uppgradering av värme- och 

ventilationssystem samt byte av styr-, övervaknings- och mätutrustning. Utbyte 

av oljepannor mot värmepumpar och pellets- eller biobränsleanläggningar. 

Installation av energibesparande belysning, duschar och tappvatten. 

• Energiåtgången sänktes med 20 %, jämfört med budgeterade 15 %.   

Goda exempel 



Projektet Buy Smart+ 



Sammanfattning av projektet 

Buy Smart+ erbjuder:  

• Upphandlingssupport i form av hjälp, kunskap och verktyg på 15 europeiska 

språk 

• Utbildning i ämnet tillsammans med nationella nätverk för privat och offentlig 

sektor 

• Effektiv kunskapsöverföring till nyare medlemsländer genom att knyta samman 

länder  

• Hjälp att utveckla pilotprojekt för grön upphandling, tar upp innovativ teknik 

• Uppföljning av erfarenheter av grön upphandling  

• Policyrekommendationer inför uppdatering av nationella handlingsplaner för 

energi i juni 2014 

• 18 partner från 15 europeiska länder deltar 



Projektet Buy Smart+ 

Målgrupper:  

 

 Offentliga och privata 

inköpare 

 

 Miljötjänstemän 

 

 Konsulter 

 

Moduler: 

 

 Kontorsutrustning/IT 

 

 Hushållsapparater 

 

 Belysning 

 

 Grön el 

 

 Fordon 

 

 Byggmaterial 



• Riktlinjer 

• Beräkningsverktyg 

• Inköpspolicy 

• Goda exempel 

• Information om märkning 

• Nyhetsbrev 

• Rådgivning och utbildning 

Projektet Buy Smart+ 



• EU: Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling 

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

• Miljömärkning 

http://www.konsumentverket.se/miljo/markning/  

• Svanen och EU Ecolabel 

http://www.svanen.se/  

• Buy Smart 

www.buy-smart.info  

 

Källor 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_sv.pdf
http://www.konsumentverket.se/miljo/markning/
http://www.svanen.se/
http://www.buy-smart.info/
http://www.buy-smart.info/
http://www.buy-smart.info/


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 

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/

