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Upphandlingslagstiftning

Svensk upphandlingslagstiftning omfattar huvudsakligen tre lagar.

• Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 
– baserad på Direktiv 2004/18/EU

– ska tillämpas av statliga och kommunala myndigheter, beslutsfattande organ samt kontrollorgan för tilldelning av 

kontrakt och avslut av avtal gällande varor, tjänster och arbete.

• Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 

och posttjänster (LUF) 
– baserad på Direktiv 2004/17/EU

• Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Komplettering, fordon

• Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 

kollektivtrafiktjänster
• Denna lag syftar till att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och till att förbättra 

transportsektorns bidrag till Europeiska unionens gemensamma miljö-, klimat- och energipolitik.



Tröskelvärde

• Upphandlingen får inte splittas och beräkningen får inte utformas för att 

hamna under tröskelvärdet. Upprepade upphandlingar av samma kategori 

av varor och tjänster under ett räkenskapsår ska adderas.



Politiska initiativ - andra projekt

• Nationella politiska initiativ 
– SEMCo är svenska regeringens expertorgan på miljövänlig och annan hållbar upphandling –

nationellt nätverk

– Konkurrensverket är den myndighet som övervakar offentlig upphandling. De har som uppgift 

att arbeta för effektiv offentlig upphandling till fördel för samhället och aktörerna på 

marknaden. Ge stöd och verktyg

– Sveriges kommuner och landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation som ska 

tillvarata Sveriges 290 kommuners,  20 landsting och regioners intressen. Ge stöd, verktyg

(NGO) SOI – Sveriges Offentliga Inköpare, är en allmännyttig och ideell och förening som 

bildades i november 1979 med medlemmar  verksamma inom området offentlig upphandling. 

Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till närmare 1100.

Regionala politiska initiativ 
– Klimatsamarbete/Klimatkommissioner för samarbete om grön upphandling m.m. – regionalt 

nätverk

• Regionala projektet BOOSTA,  Länsstyrelsen och ESS 
– Miljö-/klimatkrav vid upphandling av bilar och transporttjänster

– Upphandling av central konsolidering & e-upphandlingssystem, (ESS arbetar med detta i fler 

än två projekt)



Politiska initiativ - nationella

5 mars 2013

• Regeringens speciella utredare Wijkman överlämnade slutbetänkandet ”Goda 

affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling”. Utredningsuppdraget har 

varit att ge en bas för att effektivisera offentlig upphandling.

- Rapporten diskuterar hur vi i Sverige kan använda befintliga lagar och 

förbättrad statistik för att använda offentlig upphandling strategiskt och 

balansera sociala, etiska och miljömässiga överväganden. När vi lägger ut 

verksamhet är offentlig upphandling central för många delar av samhället. Det 

handlar om stora ekonomiska värden enligt civil- och bostadsminister Stefan 

Attefall.

12 maj 2013

• Upphandlingsstöd, utfrågning: förslag på ny myndighet

• Den nya myndigheten ska ge stöd i form av information och rådgivning om 

upphandlingslagar, samt ekonomiska, miljömässiga och sociala 

överväganden.



Upphandlingsrutiner

• http://www.konkurrensverket.se/upphandling/hallbar-upphandling/

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/hallbar-upphandling/


Bra miljömärkningar

• IT

• Belysning

• Fordon

• Byggkomponenter

• Grön el

• Energimärkning, hushållsapparater
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http://www.medvetenkonsumtion.org/markningar/markningar/tco
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Buy Smart+ – erfarenheter

• WP2 Webbplats uppe och igång, verktyg och länkar uppdaterade 

• WP3 Kunskapsöverföring - twinning på Cypern 

• WP4 Utbildning

– Rådgivningstillfällen - 20

– Utbildningar - 2, i april är 12 kommuner inbjudna

– Goda exempel - 0

– Nätverk – 4 regionala, ett nationellt

• WP5 Pilotprojekt - 1 startat, (1 om varutransporter via central konsolidering)

• WP7 Dissemination

– Presentationer – 13, 1 till kommer i veckan

– Nyhetsbrev, 2

– Mediabevakning, 2

– Pressreleaser/artiklar 1



Lärdomar

• Större kommuner har mycket kunskap och resurser att arbeta med grön 

offentlig upphandling, men är intresserade av att få hjälp och stöd

• Mindre kommuner har större behov av hjälp, men har inte tid att ställa 

frågor, delta i seminarier m.m.

• Kommunikation och ansvarsfrågor mellan kunder och kommunala 

upphandlare kan vara ett problem



Kontakter

Energikontor Sydost

Christel Liljegren

Tel. 0706 208 308

Christel.liljegren@energikontorsydost.se

http://www.energikontorsydost.se/l/projekt/1775

www.buy-smart.info

http://www.buysmart.info/

