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Sammanfattning

inköpsmängdenbetydande.upphandling Denoffentliga sektorns är stora gerDen
påverkamark-möjligheterutnyttjad,medvetetmiljökrav ochtyngd attger,

rollspelamöjlighetoch därmedtjänsterochnadensutbud att somenvarorav
ökad miljöhänsyn.pådrivare mot

dokumenteradspelasaknasupphandlingkanroll offentligdenTrots stora en
upphandling.offentliga sektornsdenöverblick över

upphand-offentliga sektornsdenöversiktlig bildredovisarutredningDenna aven
Även kartlägg-befintliga statistikenbrister i denavsevärdadet finnsling. gerom

och kan därmedmarknadsandelarvolymer ochändå indikationerningen tydliga
ställas.kan och börmiljökravkunnafatta beslutunderlag förtjäna att varomsom

och landstingkommunerfördelar sigmellanoffentliga upphandlingenDen stat,
mdkrkommunalabolagkommuner mdkr, 55följande: mdkr,enligt 105 90staten

offentligaTotalt blir denlandstingsfiia mdkr.landsting och kommuner29och upp-
handlingencirka mdkr.280

åtminstone någonpåverkarmiljön iVår utgångspunkt alla och tjänsterär att varor
och tjänsterställas flestautsträckning. Miljökrav kan och bör därför för de varor

offentliga sektorn.upphandlassom av

tjänster där miljökrav störst verkanVaror och ger

ingår möjlig-uppdraget lyfta fram strategisktviktiga och tjänster därl att varor
hetenoch ställamiljökrav kan bedömas allra störst.nyttan att varaav

arbetsmetod valt fram längstvå kompletterar varandra.viDen är vägaratt som
består påverka denandrafoku-möjligheterna marknadenmedanDen attena av

på får urvalför miljön. kombineraresultaten viGenom ettnyttan attserar av varor
både slåoch tjänster där miljökraven har möjligheter igenom mark-stora att

får urval utannadenoch miljönytta. Med dennametod vi följandestorger
inbördesrangordning:

underhåll,drift,nybyggnad,ombyggnad,rivning,Byggsektom projektering,o
hyra lokalytaav

kontorsmaskinerElektronik datorer/elektroniska produkter och andra.
Energi för uppvärmninginkl el.
Kemikalier.
Livsmedel. arbetsfordon,for transporttjänster,fordon, bränsleTransporter transporter,.
arbetsredskap
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förslagöverväganden ochutredningenssammanfattningEn av

omfatt-årlig uppföljningingår föreslå metod förutredningensuppdragI att aven
sektornsupphandling.denoffentliganingenav

utnyttjasföreslår statistikuppgiñerårligauppföljningar vi deställetförI att- tillålagdaredanför offentlig upphandlingNämnden är att rapporteranusom
både och underupphandlingarår. uppgifter gällervartannat överDessaEU

tröskelvärdena.

tyngdupphandlingföreslår miljökravenvid offentligVi störreatt genomges
åtgärder:följande

så miljö-och i kommunallageni myndigheternasregleringsbrevInför krav att- miljöfrågor därförpassivaifår hög dag flera inköparehänsyn I är attstatus.
frånställs ledningen.inga krav

central. Därför börtyngd i miljöarbetetLedningens och är t exengagemango ochden det förtroendekommunledningen dekommunalainköpama status,ge
kompetenshöjningochhandlingsutrymme nödvändigtdet är t ex genomsom

miljöpolicy inköpamabetydligtutbildning. tydlig och konsekventEn ger
ställning miljökrav ska ställas.starkare när

Öka skainköpamas införa kompetenskrav.Kompetenskravenstatus attgenoma
ställagällaupphandlingi enlighetmed och ktmskaperinte baraLOU attom

ocksåmiljökrav utvärdera dessa.utan attom

Upphandlingunder tröskelvärdena nationellt. Skapa istörrestyrs utrymmeo
LOU för ställamiljökrav under tröskelvärdena.att

databasmedformulerademiljökrav för och tjänster kontinuerligtEn varor som
uppdateras förmodligen arbetetbetydligt.skulle underlätta

föreslår elektronisk handelVi det IT-projekt drivs Toppledarforumatt som av-
databasmedmiljökravför kommuner, landstingoch stat sikt inkluderar en

förfrågningstmderlag.för olika och tjänster databasmedsamtvaror en

ställamiljökrav,offentlig upphandling handlingsutrymmeförLagen attettom ger
upphandlaremöjligheterna miljökrav offentligabegränsade.Vissaär sersommen

vad gällerangelägna ställa leverantörernaoch derasmiljöarbete,tattsom ex
och internationellaoch tillverkningsprocessenstrider bl LOUtransporter mota

handelsavtal.

initierarföreslår regeringeni medövriga EU-länderVi samarbete ettatt sam-- mellanklargöra så motsättningarnaarbetei syfte regler miljöhänsynatt attom
olika regelverkundanröjs.

föreslår verkar förVi regeringen med andraEU-länderi samarbete attatt- upphandling.miljökrav kan ställas vid offentligtransporter



Inledning1

inköpsmängdenbetydande.Denupphandlingoffentliga sektorns är stora gerDen
markna-påverkamöjligheterutnyttjad,medvetetmiljökrav och atttyngd ger,

på-rollspelamöjlighetdärmedochoch tjänster attutbuddens somenvarorav
miljö-tillnäringslivetpåverkakanökad miljöhänsyn.Dettadrivare mermot

ochprodukteranpassade processer.

tillochskyddatillbarabidrar intemiljöanpassning naturenLångtgåendekrav att
bliroch tjänstermiljöanpassadetillhandahållalivskvalité. kunnaökad Att varor

näringslivkonkurrenskraftigtförutsättning för attocksåallt ett genommer en
i alltkonkurrenterochbåde konsumenterkraftigt hosmiljömedvetenhetenväxer

länder.fler

teknikledatilltjänsterkanochefterfrågan miljöanpassadeökad attEn varor
måsteavfallshanteringanvändningochdistribution,produktion,föroch processer

samhället.strukturomvandlingari För-tillvilket i sin kan ledaförändras storatur
blandmiljöanpassningökadutvecklinghoppningsviskan denna annatstyrasmot en

upphandling.miljökrav vid offentliggenom

uppdragUtredningens bakgrund ochl.l

dokumenteradspelasaknasupphandlingkanden roll offentligTrots stora en
upphandling.denoffentliga sektornsöverblick över

upphandlingdenoffentliga sektornsutredning skakartläggaoch analyseraDenna
ligga till grundmiljöpåverkan.Kartläggningenskasedanoch tjänster medvarorav

vid offentlig upphandling.kan ochbör ställasför bedömavilka miljökravatt som
och tjänsteridentifiera för vilkacentral del kartläggningen därförEn är att varorav

ställamiljökravmöjligheternaoch är störst.attnyttan av

skaomfatta:utredningsdirektivet uppdraget1995:114l attanges a

försvaretupphandlingförutomdenoffentliga sektornsöversiktlig bilden av.
miljöndär denkan konsekvenserför

metodförslagupphandlingochstatistik offentliga sektornsinsamling omav om.
årligför uppföljning

möjlig-och tjänsteridentifiera för vilkastrategiskanalysi syfteatt varoren-
heternaoch ställamiljökrav är störstnyttan attav

drivaupphandlingkan spelaförbedömning vilken roll offentlig att en merav.
vittgrenad miljöteknisk utveckling
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1.2 Avgränsningar

upphandling.översiktlig bild denoffentliga sektorns lredovisarUtredningen en av
denhar i dagallt befintlig statistik utnyttjats,kartläggningsarbetethar framför men

omfattning och speciñcering.brister vad gällerstora

Även ändåtydligakartläggningenavsevärdabrister i statistikendet finns gerom
underlagkan därmedtjänaindikationer volymer och marknadsandelaroch som

miljökrav kan bör ställas.för kunna fatta beslut ochatt om var

skeruppgiñsinsamlinginternationellautblicken har till denDen avgränsats som
infor redovisningtillSveriges EU.

upphandling1.3 miljökrav offentligAtt ställa genom

upphandlingVad miljöanpassadär

Vi intefinns olika definitioner begreppetmiljöanpassadupphandling. harDet av
utgått ifrån beskrivningolika definitioner varandra i stället denvägt mot utan som

i Naturvårdsverkets Offentlig miljöhänsynupphandlingmedrapportges
Rapport 4508:

i första handBegreppet miljöanpassade relativt begrepp. börvaror Detär ett
uppfattas derelativt miljöanpassadeprodukterna, dvs desettmestsom varor
eller tjänster förhållandei till andra och tjänster med ftmktionsom sammavaror

upphov miljöpåverkan.till minst utveckling skerdock ständigt, och detEnger
uppfattas miljöanpassatidag kan bli bättre i morgon.ännusom som

Beskrivning praktiskt inomarbete offentlig upphandling i dagav

har skärptsKraven inköpamaskompetens EES-avtaletsregelverk omgenom
offentlig upphandlingoch offentlig upphandling mycketLOU.Lagen Denom
tydliga anbudsförfrågan svårigheternaoch specificerade krävs och bedömaattsom
och formulera relevantamiljökrav det angeläget stödja inköpamagör att
upphandlama såväl erforderlig kunskap.med adekvataarbetsverktygsom

Bådeinköpare och leverantörer problem det inte finnsdet äratt ett stort attuppger
enhetliga dubbelarbeteinom denoch samordnademiljökrav. dag skermycketI
offentliga sektornvad gäller formulera ochvärderamiljökrav. Leverantörernaatt
upplever från upphandlandeenheterden variationen miljökrav olikaatt stora av
försvagarutvecklingen miljöanpassade och tjänster.av varor

ställamiljökrav ingengaranti for miljöanpassadupphandling.Hittills harAtt är
fokus till och hur kraven skadel riktats vilka miljökrav kan ställasstor mot som

betydelsefullrollformuleras. dennadiskussion det lätt glömmabort vilkenI är att
inköpama har vid utvärderingen inkomnaanbud.av



ll

användningiochinköpdagredanikanaktiv inköpareochkompetent styraEn
beställareprodukt till sinavissrekommenderariktningmiljöanpassad att engenom

vilkeninflytande avgöraInköparenharorganisationen. attden stortinom ettegna
mångafinnsprodukt. Detvid valetmiljöanpassningvidskaläggasvikt avsom miljöanpassning.intressebrukamaspris ochtill,hänsynfaktorerandra t avatt ta ex

produktermiljöanpassadeväljerinköpare attinte ovanligtDet menär att en
väl till.känner Detsortimentettraditionella mot-detbrukarnaföredrar mansom

miljöanpassningökadvill haockså, bnikamadvsförekommerförhållandet attsatta
kostnadsskäl.exempelnej tillinköparensäger avmen

bäst.verksamheten Endekännerockså eftersomsåledes centralrollBrukarnas är
allt heltframförprodukterföreslåantingenbrukare kanmiljömedveten mennya

mellanfortlöpande dialogmiljöpåverkan.minska Genomförarbetssätt att ennya
introducerasfimktionalternativ medgodmiljöanpassadekanoch bmkareinköpare

i verksamheten.

övrigaegenskaperoch dessamiljöanpassatbedömavadAtt väga motärsom
förmåga hålla sig âocksåkrävsönskemål och kompetens.kräver kimskap Det att

miljöområdet. och inteinformationsflödet inom Nyaomfattandejour meddet
olikavad miljöanpassatmotsägelsefiillauppgiftersällan är presenterasavsomom

fack-miljöorganisationer,branschorganisationer,leverantörer,källor: myndigheter,
upphandlare detoffentligaaktuellahjälpmedelföroch dagspress.Exempel när

gäller ställamiljökrav är:att

förbrukningskaraktärsjukvårdsprodukterKravspecifikationer för avo
KommunförbundetLandstingsförbundet och Svenska

Landstingsförbundet ochKravspecifikationer för kemisk-tekniskaproduktero
KommunförbundetSvenska

livsmedelLandstingsförbundet,Kravspeciñkationerför upphandlingavo
rrmterialverk,DagligvaruleverantörersSvenskaKommunförbundet,Försvarets

ochförening, ServiceGrossistema Cervera

KommunförbundetVästernorrlandMiljöanpassadkommunalupphandlingio
Västernorrland

Miljöhänsyn vid inköp Ecolnfo AB.

vattenverkeniochrengöring miljöförvaltningamaKernval för ochBra tvätt.
MalmöStockholm, Göteborg och

NaturskyddsföreningenMiljöanpassakontoreto

4508Offentlig upphandling miljöhänsynSNV Rapportmed.
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Kemikalieinspektionensmiljöfarligainformation ämnenKemikalieinspektionens om
S-listanbegränsningslistan,0B ärönskvärdakemikalierickelistor möver

miljökrav.ställaarbetetmedhjälpmedeliuppskattatinköpare attexempel av
myndighetansvarigmedadressockså trovärdighauppfattasListoma somenen

relevanturvalfakta ochförgarant

upphandlingmiljömedvetenAndelen

upphand-offentliginomnågot okänt begreppinteupphandlingMiljömedveten är
anbuds-miljökrav ispecificeradedagmedskerredaniupphandlingarling. Flera

förfrågan.

vid i prin-miljökravlandstingställerfrån år visade 13landstingsenkät 1994En att
refe-augustiKommunaktuellt 1995tidskriftenupphandling.cip alla ltyper av
Tid-i kommunerna.Agenda 21-arbeteKommunförbundetsenkätrerades om

tidningenvanligupphandlingmiljöanpassadkonstateradeskriften är attatt av
l-projekt.Agendauppräkning 2meddet i sinutrymmesskälinte tog av

får genomslagnågongaranti för delångtifrånställsmiljökrav dockdetAtt är att
vilken utsträck-bedömaiVi har inte kunnatinkomnaanbud.vid utvärderingenav

fimktion, leverans-pris,miljökriteriema blir beaktade dening vägsnär mot t ex
awägningenmånga och brukarevi inköpare ärsäkerhet Men attvet att anserm m

fårmiljöanpassningenmycketsvår. handlaroña hurProblemen avgöraattom
miljöanpassade eller tjänsten.och bedömavilken denkosta är mest varansom

offentlig upphandlingeffekter tydlig strategi förPositiva av en

börmiljökrav kan ochgrund för vilkaSyftet medutredningenär att somge en
miljömedvetentydlig strategi forställasvid offentlig upphandling.Med upp-en

rikt-påverkamarknadenimöjligheterhar denoffentliga sektorngodahandling att
ovanståendebakgrundlångsiktigt hållbart samhälle.ning Motmot ett resone-av

till detta:bidrar bl följande faktoreramang

inköpsmängdenbetydande.sektornsupphandlingoffentliga DenDen är storao spela rollutnyttjad, möjlighetmiljökraven medvetettyngd och att enger ger,
pådrivare ökad miljöhänsyn.motsom

utvecklingpåskyndamiljökravupphandlingkan framsyntaOffentlig engenom- konkurrenskraftigt svensktförmiljöhänsynblir viktig drivkraftdär etten
teknikutveck-tillpå sikt bidraställamiljökrav kannäringsliv. Genomatt man

både svensktnäringslivstrukturomvandlingarling, innovationeroch gynnarsom
hållbartillväxt.och ger en

påverkarstyrmedelvid upphandling kan bliMiljökrav ävenett somav envara. tillåter konkur-handelsreglerinteinternationellaproduktionen Därav varan.
alltsåmiljökrav produktenproduktionen kanrenshämmandemiljökrav

ändåindirekt ha betydelse.



ställaföretagprivataunderlättaförkan attupphandlingmiljömedvetenOffentligo praxis iförkanbanasektornOffentliga vägupphandling. upp-vid sinmiljökrav
harföretagStoramindre företag.modell för främstkanhandling utgöra ensom

miljökrav.framsjälvaföralättareinköpensinvolymkrafti att nyaav

sektornoñentligaönskarexempelfinnsFrånnäringslivet somatt seman. önskanmedmiljöministemuppvaktatTekoindustrin harmiljöhänsyn.pådrivare i
vidprodukterochmiljökravhävdasektorn skaoffentliga processerattom

i dagmiljölagstiñningen ärmotiveringTekosupphandling. äroifentlig att
snedvridervilketimporteradetextilproduktion förför inhemsk änsträngare

konkurrensen.

visatillfälledemdeteftersom attmiljökrav attvälkomnarFlera leverantörer ger- exempelfinns flerakvalitetskrav. Det attställdaklarar högtprodukterderas
konkurrenskrañeninternationella när ävenÖkadenmiljökrav kanställdahögt
produkter.miljöanpassadeefterfrågarkonsumenterutländska





uppläggningUtredningens2

inågotåtminstonepåverkarmiljöntjänsterochallaVår utgångspunktär att varor
avfallshantering.användning,distribution,tillverkning,råvaruutvinning,led

upphand-och tjänsterför de flestadärför ställasoch börMiljökrav kan somvaror
offentliga sektorn.lasav

möjlig-och tjänster därviktigaingår strategisktlyfta framuppdragetI att varor
allrakan bedömasställamiljökravoch störst.heten attnyttan varaav

varandra.kompletterartvåñam längsarbetsmetodvi valt vägarDen är att som
denandrafoku-påverkamarknadenmedanbestår möjligheternaDen attena av

får vi urvalresultatenkombineraför miljön. Genom ettatt varornyttan avserar
slå markna-både möjligheter igenomhartjänster där miljökravenoch attstora

miljönytta.denoch storger

påverka marknaden2.1 Möjligheter att

tjänsteområdenutgått från och därinnebär vi harförstaDen vägen att varu-
vipåverkamarknaden. kriterieroffentlig upphandlinghar möjligheter Deattstora

områdendessahar valt för peka är:att utut

inom offentlig sektor i kronorde upphandladevolymernastörsta- in-områden offentlig sektorhar marknadsandelarrelativt dentotaladär stora-
köpsvolymeni landet i kronor

frågor erhållitsUppgifter kan besvaradessa har via kartläggning denen avsom
offentliga sektornsupphandling, vidare avsnittse

påverka svårighetfinns fler faktorer möjligheten marknaden.Det Enavgör attsom
kan det saknastekniska eller ekonomiska redanidagt attresurserex vara om

alternativ. Sådanakunna miljöanpassade hinder diskuterasinte i dennaprestera
fråga slårutredning därför vi bedömer det i huvudsak kravenär näratt att en om

slå vissa och tjänsterigenom marknaden inte de ska igenom För tarom varor- alternativ,längretid utveckla kostnadseñektivamiljöanpassadedet att men er-
påskyndarmarknaden ochfarenheternahittills har visat tydliga kravatt ger

sådanutveckling.förutsättningarför en

2.2 ställa miljökravNyttan attav

utgått liån miljöhoten, bådenationelltinnebär vi deandraDen vägen störstaatt
fråga ställtoch globalt. vi harDen är:

miljöpåverkantotaltVilka och tjänster för den störstasettsvararvaror-
tjänsteområden relevantaför offentlighar vi valt demAv dessa och ärut somvaru-

avsnittupphandling, vidarese
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Analys2.3

ochtvåredovisatviharbåda varorgrupper avde angreppssättenresultatSom av mark-påverkaochkravställamöjligheterfinnsdet attdärtjänster: storagruppen sektornoffentligadenmiljöpåverkanmed ävennaden stor omsamt gruppen
del.mindreför ensvarar

deocksåredovisarviavsnitt däri 6 upp-vi vidare somgrupperdiskuterarDetta
miljökravställaintressantavi attochbådakriterierna mestfyller anservarasom

upphandling.offentligvid
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offentligpåverkarövrigtochLagstiftning3 som
upphandling

LOUupphandlingoffentlig3.1 Lagen om

upphand-offentligallireglerarLOUupphandling stort settoffentligLagenom Över grundartröskelvärdenakdebyggentreprenader.ochtjänsterling svaror,av sinaEU-land utformavarjekantröskelvärdenaUnderEG-direktiv.sig lagen
länderandradiskriminerandeinte motdessaförutsatt ärbestämmelser attegna in-ochgäller LOUSverigelrörlighetfria gränserna.övereller hämmarvarornas

tröskelvärdena.underhandelsavtalternationella

Viktiga begrepp

offentligenhet,upphandlandebegreppendefinitionkortfattad upp-följerHär aven
tröskelvärde:ochhandling

upphandlandeenheterTillupphandlandeenhet.dentillämpasskaLOU ärsomav
Somoch kommuner.landstingmyndigheter,ochkommunalaverkochstatligahör

och före-stiftelserägdabolag,offentligtvissaenheterräknasupphandlande även
försörjningssektoremainomenheterupphandlandeprivata företagVissaningar. är

telekommunikation.ochel, transportervatten,

tjänstinförskaffaförskattemedelanvändsskaskeUpphandling när att vara,en
avslutasochi konkurrensskaskeUpphandlingenbyggentreprenad.eller genom
två förfaranden,enligttröskelvärdet skaUpphandlingenunder görasavtal. ett av

förfarandesistnämndadirektupphandling.ellerförenklad upphandlingkantingens
synnerligaandradet finnslågt värde ellerupphandlingenfår användas ärnär omav

fastställtsdelhar detRegeringskanslietsvarierar.lågt värde FörVadskäl. ärsom
försjälvenskildmyndighetVarjetvå basbelopp.lågt värdemed ansvararatt avses

lågtmed belopp.vadbeslutaatt avsesom som

gemenskapernasEuropeiskaiskatröskelvärdenUpphandlingöver annonseras
allamöjligt fördetJournal. SyftetOñicial göraoñiciella tidning, EGT är att

upphandlingargenomfördaochkommandevetskapleverantörertänkbara att om
tröskelvärdenGällandeunderlättas.ochhandelnöver gränsernauppmuntrasatt

och tjänster 1,61996 förnärvarandejanuariföri LOU. De är varoranges
miljoner kronor.byggentreprenaderdrygt 40och förmiljoner kronor

begränsningarmedhandlingsutrymmeLOU ger

upphandling,vidmiljökravställamöjlighetersektorndenoffentligaLOU attger
import-förtäcktellerdiskrimineringgodtyckliginte innebär ettdessaförutsatt att

hinder.
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tydligt specifice-kriterier upphandlarevill använda,Miljökrav måste,liksom andra
till-rangordningoch motsvarandegradanbudsförfrågan, möjligt i ii angesras om

betydelsevid utvärderingen.mätas

standarderellerfall harmoniseraderegler i europeiskade det finns EUI genom
långtgåendevaruområdebegränsasmöjligheterna ställadylikt för visst attett mer

krav dessaregler.än

handlingsutryrnmeför ställamiljökrav,Vi kan konstatera LOU attatt ett menger
långtgåendeså klmskaperoch erfarenheter hurlänge inköpamasännu är om

miljökrav ställasbegränsad.kansom

Nämnden för offentlig upphandling

Nämndenför offentlig upphandling statlig myndighet har tillNOU är en som a
uppgift att:

till och GATT-överenskommelsenefterlevsLOUattse.
arbetaför effektiv offentlig upphandlingen-
spridainfonnation.
samla och bearbetauppgifter för statistikändamålo
övervakautvecklingen offentlig upphandlinginom ochEU GATTavo

Nämndenpåpekar,medhänvisningtill gällandehandelsavtaloch EGs upphand-
lingsdirektiv någradet knappastfinns möjligheter för närvarandeatt att

ställakrav på:t ex

kortare spårbundnatransportsträckor, eller andrakrav begräns-transporter-
ning avgasutsläppav
lokalt produceradelivsmedeleller andra eller tjänstervaroro
tillverkningsprocessero
produktion, "grön"t ex av-

Ytterst det EG-domstolen tolkar olagligahandelshinderföreligger vidär som om
upphandling.Hittills det fall offentlig upphandlingoch miljökrav harär av som
gått till prövning i domstol.

Enligt EG-direktiven offentlig årupphandlingska Sverigevarje lämnastati-om
stikuppgifter upphandlingar tröskelvärdenaför varje upphandlandeenhet,överom
bl skaantal och värdea anges.

ocksåUppgifter ska lämnas det totala värdet upphandlingarunder tröskel-om av
värdenafördelat tjänster och entreprenader.varor,

ingårI NOUs uppgifter för dennastatistik blir insamladoch levereradatt attsvara
till EG-kommissionen.
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Handelsavtal3.2

stödjaömsesidigtskahandelspolitikochmiljöpolitikslåsfastAgenda var-21I att
Sverigeutveckling.hållbarmålet föruppnådetandrai strävanatt engemensamma

i fortsätt-pågår GATTinomsamarbetetinternationellaaktivt i det somagerar
lösningaråstadkommaSyftetUNCTAD.och ärWTO, OECDinom attningen

GATT-stödjande. dagömsesidigt Ihandelspolitik ärmiljöpolitik ochgörsom
kravproduktionen eftersomskaställasmiljökravbegränsningavtalet nären

produkter.får ställasendastenligt avtalet

upphandlingoffentligmiljöanpassningökad3.3 Behov avav

ökad miljöhänsyn.viktenmångasignalergivitår har samhälletUnder om avsenare
denbakgrundskaoffentlig upphandlingvidmiljökravDiskussionen mot avsesom

uttrycks i fol-blkretsloppstänkandesamhälleligtallmännasträvanmot ett asom
jande dokument:

1992/93:88upphandlingofentligtill iförarbetet LOUI proposition angesom
viktensammanhangbetonajag vill i dettaPrövning anbud:följande i kap 2.8. av

offentligmiljömedvetenoffentlig upphandling...i all Enmiljöhänsynvägsattav
till miljö-for stimuleramycket betydelsekan därförupphandling attstoren

produktutveckling...anpassad

miljöanpassadförpekar på denstimulans1992/93: 180Kretsloppspropmitiønen
offentligutsträckningställsviddet innebär miljökrav i ökadproduktutveckling om

särskildaupphandlandeenhetbör kunnaställaupphandling. attHär sägs en
också tjänsterför för byggentreprenaderochmiljökrav inte bara tutan exvaror

inom transportsektom.

nöd-miljöanpassningKretsloppsdelegalionem 3, 1994 pekarrapport somen
framgångsriktföretagenskakunnakonkurreravändig utvecklingslinje för att

möjligheterockså kommunalaupphandlingenharmarknaden. påpekas denHär att
tjänster köps in.ställamiljökrav de ochatt varor som

handelsavtalmellan 100GeneralAgreements TariñsandTrade, änGATT: ett meron
ingår.ochdär u-länderävenstater

sedanWorldTradeOrganisation,eñerträderGATT 1995WTO:
organisationDevelopment,OECD: Organisation EconomicCooperationandfor en

industriländer.samarbetemellanförekonomiskt
förDevelopement,Conference Tradeand FN-organUNCTAD: UnitedNations etton

utvecklinghandeloch
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Kemi-upphandlingochoffentligNämndenförsamrådmedNaturvårdsverkethar i
medmiljöhänsynupphandlingOffentligredovisatkalieinspektionen rapporten
miljöpåverkan forgenomgånginnehållerbl4508.Rapport Rapporten enavena

vid deunderlaginformation har viproduktgrupper. använtrad olika Denna som
olikaocksåexempel huravsnittprioriteringar görsi rapporten gessom

erfarenheter.derasoffentlig upphandlingarbetarmedverksamheter samt

miljöperspektivgenomgång LOUutförligfinns samtI ävenrapporten uraven
offentligvidställamiljökravmöjligheternalagstiftning medrelevansförövrig att

upphandling.

miljöanpassadförkvarstårmycket arbetekonstaterar detRapporten attatt en
samarbetaoch ställamånga möjligtBland böroffentlig upphandling. annat som

produkter.efterfrågan miljöanpassade Leverantörenkrav för ökalikartade att
ocksåefter kraven. konstaterasdå också sinaprodukter Dethar lättare att anpassa

följande:framöverbl enligtmyndigheterkommer fortsätta arbetetberörda attatt a

eller faktabladmåste i form handböckerKontinuerliga uppdateringar göras avo miljösidan.ständigtsker förändringareftersomdet
miljöfrågor. UtbildningKunskapsnivån måste vad gällerför upphandlare höjas.

måstegenomföras.
långt inommåsteocksåinriktas så möjligt skapaArbetet att som en samsyno ingåarbetetbördenoffentliga sektorn ochundvika dubbelarbete.I även sam-

arbetemednäringslivet.
frånviktigt till spridaerfarenheter olika verksamhetersochDet är att ta vara-

miljöanpassadarbetemed upphandling.
Utifrån det arbete regeringensuppdragmed fram statistikgörs att tasom-

denoffentliga måste framöver inriktas förbättrainom sektorn arbetet även att
befintlig statistik försöka uppföljningar hur arbetetfortskrider.görasamt av

ocksåArbetet bör ligga till grund for framtidaprioriteringar.



offentliga sektornsdenKartläggning av
upphandling

kartläggningenGenomförande4.1 av

i kronorvolymeruppskattahandinriktatshar i förstaKartläggningen att av
områdenmedantalupphandling.För storoffentliginomoch tjänster ettolika varor

offentligadenuppgiftersamlatmiljön har vi dessutombetydelseför upp-om
marknaden.densvenskaandelarhandlingens av

Källor

NämndencentralbyrånSCB,Statistiskaföljandekällor:framför alltVi har använt
SvenskaRRV, Kommun-RiksrevisionsverketupphandlingNOU,offentligfor

och Landstingsförbundet.förbundet

statistik för 1994sammanställt överNOUhar uppdragUnder SCB1995 av
myndig-statligalandstingochkommuner,upphandlingsavtal har tecknatsavsom

tröskelvärdena,upphandlinggällthar delsheter/bolag.Statistikuppgiftema över
enligtförsörjningssektoremaförtröskelvärdenaenbartupphandlingunderdels

tillupphandlingsstatistik EU-SverigesUppgifternadirektiv 93/38.EGs utgör
kommissioneni Bryssel.

üån det data-tröskelvärdenahar hämtatupphandling SCBUppgifterna överom
deregistrerasDaily, databasenTEDbaserade Tender Electronic TED. Isystemet

gemenskapenstill Europeiskalämnas upphandlandeenheternauppgifter desom av
tröskel-upphandlingkrav i Alltidning Official Journal enligt LOU.EGT över

därmedregistreradeiskaredovisastill och blir TED.värdena EGT

tröskelvärdenaförupphandlingunderhar samlat uppgifterSCB även om
offentligatilloch landstingförsörjningssektoremavia enkättill kommuner samten

försörjningssektorema.branschkodadeinommyndigheteroch företag ärsom

Brister i statistiken

alltbrister. Framförstatistikenharframhåller densammanställda ärSCB storaatt
inte sinaenhetermångaupphandlandebortfallet oacceptabelthögt, dvs rapporterar

Även lågi formbristerenkätundersökningenvisarupphandlingartill EGT. av
svarsfrekvens.

delsbättre kvalitetbliårsredovisningarbedöms NOUKommande attgenomavav
enligt ökar,upphandlingsreglema LOUdedenoffentliga sektornskimskapom nya

Införandet elek-förbättras.vad skaredovisasdels rutinerna föratt avgenom som
ruti-enklareockså väsentligtsektorntronisk handelinom denoffentliga väntas ge

avsnittstatistik, vidaretillförlitlig 7.3och förbättrademöjligheter att sener
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Utvalda exempel

erhållit i och landstingde uppgifter vi totalvolymer kommunerFör prövaatt om
for denhar vi valt någraupphandlandeenheter exempelför mönstretatt seomsom

totala upphandlingenbekräftasi de enskildaenheterna.

mycket varierandeoch enstakaVad gäller statligamyndigheter verksamheternaär
fåttharexempel inte mycket dentotala statligaupphandlingen.Dettasäger om

bekräñat uppgifter vi har erhållit upphandlinginom Rikspolis-degenom a om
ñån statligamyndig-styrelsenoch Vägverket. Därför redovisarvi inga exempel

heter.

4.2 Den offentliga upphandlingens omfattning

offentliga i dagDen sektornstotala upphandling och tjänster mycketärvarorav
svår uppskatta.Tillgänglig statistik upphandlingenbe-underskattardentotalaatt
roende att:a

mångakommuner, landstingoch statligamyndigheterinte har överblick över-
sinaupphandlingaroch kan inte redovisatotalsiffror därför mångainköpbl atta

lokaltgörs

enskildaenheterinom offentlig sektor i vissafall upphandlarmed anslag,egna-
forskningsanslag,vilket inte redovisas centralt insamladstatistikt ex

TiH detta kommer offentlig upphandling,i betydelsenupphandlingmed all-att
medel, sker inom kommunalaoch statligabolag.männa dennautredningharäven I

vit svårigheterhaft fram uppgiñer upphandlinginom statligabolag.attex om

Kostnademaredovisasolika beroende bedriver verksamhetinternt ellerom man
köper tjänsten transporttjänstlevererasEn till exempeli regelexternt. externav en

Då ingår drivmedlet itjänsten. Drivmedletentreprenör. därmedinte i redo-syns
visningen.Om transporttjänstenbedrivs internt köps drivmedel tillseparat

ocksåoch det redovisas tvåDärmedkan kommunertransporterna separat. t ex
konsumeralika mycket drivmedel framgårmeddet inte redovisning.derasav

svårighetenEtt exempel uppskattaoffentlig upphandling lands-rörannat att
Årsboktingen. Enligt Statistisk för landsting landstingenstotala upphand-1995är

Östergötland,ling miljarder kronormdkr.29 landsting Jönköping,Malmö-Fem
hus,Norrbotten och Stockholm upphandlingsvolym sammanlagt20angeren
mdkr, vilket landstingenstotala upphandling mdkr.70 %är 29 Dessanära av
fem landsting tillsammanscirka befolkningen.Med detta%40motsvarar av

skulle de resterande landstingen, drygt %21 60motsvararresonemang som av
befolkningen,endast för dentotala upphandlingenvilket30 % ärsvara av osanno-
likt.
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utredningifinnsstatistikenbrist ibeskrivnaexempelYtterligare enett ovan
verk-statligkartläggaförregeringenuppdragutförde attStatskontoret avsom tiån 25 %endastinkomkonkurrens.Detupphandlasisamhet avsvarsom myndighetermångamedförklarasbortfalletmycket attmyndigheterna.Det stora

uppskattningenkelmöjliggörverksamhetsinredovisninghar avinte ensomaven Åtgärder inomkonkurrensför ökadKälla:upphandlas.mycket tjänsterhur som
1994:265.Statskontoretoffentliga sektorn,den

offentliga sektornsomfattningen denrättvisandebildSvårighetema avatt aven
offentligtotalsiñra förförsökai dagsåledes Attupphandlingär stora. angeen

dennakartläggningsarbetevanskligt. Detvår bedömningupphandling enligtär som
uppskattningdenhögretotalsifiian liggerdock äntyderutredning innefattar att

upphand-OffentligNaturvårdsverketsimdkr rapport200-250 somangesca
4508.miljöhänsyn Rapportling med

Kartläggning volymer4.3 av

Staten

budgetåret för92/93upphandladegjordEnligt undersökning RRV statenaven
finans-medräknad.bolag inte AvUpphandlinginom statligamdkr.cirka är105

föl-fördeladesig enligtframgår de mdkrutfall, 105statistiken, statsbudgetens att
jande diagram

bolag1992/93exkl statligaUpphandlingBild l: inom staten

VarorInvesteringar 20%27%

Tjänster
53%

det totala be-medräknadeupphandlingarintede statligabolagens ärEftersom är
ocksålämnatmdkr. harupphandlinghögre RRVloppet för 105änstatens upp-

tjänsteområdena1991/92.ochgifter de upphandladestörsta varu-om
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tjänsteområdena91/92Tabell Störstaupphandlade och1: inom statenvaru-

rndkrVaror och tjänster
13,3Konsulter
3,7Resorinkl traktamenten

Datortjänster 2,8
Kontorsmaskiner 2,8
Postochtelefon 2,4
Kurs-ochkonferensavgifter 2,2
Bensin,fotogen,oljor,asfalt 1,8
EI, värme, 1,5vattengas,
Transporter 1,4
Bevakning 0,5

har inte gjortInformation saknas speciñcering uppgiñema. RRVnärmareom av
någon uppföljning.senare

Kommuner

Enligt Kommunförbundet år upphandlinguppgick Sveriges kommuners1993 286
och tjänstertill cirka mdkr.85av varor

Bild Kommunernasupphandling2: 1993

Entreprenader
20% Material

32%

Tjänster
48%
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tjänsteømrådena kommunernaupphandlade ochTabell De2. inomstörsta varu-
under 1993

mdkrVaror och tjänster
13,3Lokaler.markhyror
10,2Husbyggnadsentreprenader

underhållsentreprenader 7.7Anläggnings-och
5,3EI, avlopp,värmevatten,
5,0Inventarier.maskiner
5,0Transporter
4,2Livsmedel

Vårdhemsplatser 4,0
Konsultationer 3,0
Fastigheter 2,8ochanläggningar
Summacirka 60,0

År enligt Kommunförbundetdentotala upphandlingen och1994 av varorvar
tjänster för kommuneroch kommunalabolag mdkr. detta svaradekommu-145 Av

för mdkr och de kommunalabolagenför mdkr.90 55nerna

HoforsExempel." kommun

Hofors kommunhar valts exempelfor visa hur upphandlingsfördelningenattsom
kan i enskildkommun. Vi har anledning de flestakommunerut att tro attse en
upphandlari liknande och tjänstereftersomderasverksamheterjämförtstort varor
med relativt likartade. Variationer kan framför allt tänkasfinnasmellanärstaten
små-och storstadskommuner.
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för kommunenUpphandlingenmkr.upphandlarför drygt 100kommunHofors
följande:enligtsigfördelarochcirka mkrkoncembolag 200inklusive är

Hofors kommunochUpphandling itjänsterTabell 3. av varor

mkvänsterochVaror
27,8distributionförochElkraft vatten
12,7underhåll, el,allmänt,byggochAnläggningEntreprenader: vvs mm
11,0Sjukvårdsartiklarläkemedel,livsmedel,material: m mDiverse
11,4tvättkostnaderpersontjänst,färdtjänst,övrig mFrämmandetjänster: m
9,1gipsskivorträvaror,asfalt,sand,kemikalier,Anläggningsmaterial: mm
8,7konsultarvodedatabehandling,främmandetjänster:Diverse m rn
8,6Fastighetskostnader
5,6möbler,datorerförbmmingsmaterial:ochFörbmkningsinventarier mm
2,5leasingavgifterTransportmedel:bensin, m m
2,4ochTelekommunikationer post
2,2städmaterialelektricitet,exklhyra:Lokaler m m
1Kontorsmaterial
0,9underhållochReparationer
0,4inventarierochHyra:maskin
0,2Försäkringar
100cirkaSumma

StorstadskømmunExempel:

storstads-ñånexempelkunnavarit önskvärthadeDet även presenteraettatt en
statistik.ofullständiggrundi dagslägetkan vi inte detkommun. Tyvärr göra av

närvarandegenomförsförupphandlingsbolag,harGöteborgsstad,I ett egetsom
skettutbetalningarleverantörskonton,dvs allaundersökning samtliga somen av

redovisaUndersökningenkommertilloch leverantörer.under 1994 1995 att upp-
ochförvaltningarolikaanlitatsoch vilka leverantörerhandlingsvolymer som av

klart iplanernaResultatetskaenligtinkluderas.bolag, dvshelakommunen vara
1996.mars

Landstingen

mdkr, enligttilluppgick 26upphandling och tjänster 1993Landstingens av varor
sammanställtsharmeduppgifterårsbokför landsting l995Statistisk avsom

foroch tjänster 16för mdkrsvarade 10Landstingsförbundet. de mdkrAv 26 varor
Malmö ochGöteborg,landstingsñiakommunernaMed tillägg demdkr. treav

mdkr.uppgår siffran till 29också sjukvårdshuvudmän,Gotland, är casom
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mellanuppdelningsvårt varor,det görastatistikmetoder attärnuvarande enMed
tjänstervilkalandstingtilllandstinglrånsigskiljerentreprenader.Detochtjänster

landstingenupphandlingssummori deinräknade somentreprenader äroch som tjänsteupphandlingar.entreprenadersinaredovisarlandsting somVissauppger. tjänste-bolag görharellerentreprenader somsina separatredovisar egnaAndra
fastighetsbolag.upphandlingar,t genomex

inköp-samtligablandenkättmdersölcningorde 1994Landstingsförbundet en iupphandlingsvolymenhuruppfattningförlandstingenisansvariga att omen
Samt-sjukvårdshuvudmännen.hostjänsterocholikasigfördelarkronor varor mycketvarieradeettersomenkätensvaradesjukvårdshuvudmän svarenliga men

mångaframgickmaterialet attvidare. Avuppgiñernaaldrigrapporteradeskvaliteti
överblicknågonhardärför inteochinköpsorganisationsamladharintelandsting en

inköp.sinaöver

tjänsteområdeniochhuvudsakligaföljandeändåvisarenkätenResultatet varu-av
i kronor:volymerupphandladeefterrangordning

sjukvårdshuvudmännen:hosoch tjänsterUpphandling varorav

materialMedicinskt-
Livsmedel- Inventarier.

i handikappadeHjälpmedelföra
Läkemedel-
Bränsleo Kontorsmaterial- rengöringHushåll och-

ochhandikappadehjälpmedelförmaterial,medicinsktvisarredovisningDenna att
produkt-Ovrigabudget.landstingensiskälnaturligaläkemedel är poststorenav

och kommun.redovisatsfördemedområden statöverensstämmer som

landstinglänsStockholmsExempel:

Stockholmsexempelvaldeslandstingenkunnabland presenterasyfteI ävenatt
upphandlandedenSLLlandsting störstalänsStockholms är en-landsting.läns

befolkningen.%folkmängd 20i näraochlandstingenblandheten motsvarar av
Storstockhohnsexklusivemdkrtilluppgick 1994 14inom SLLUpphandlingen

lokaltrafik.
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Upphandlingenfördelar sig enligt följande:

Tabell Upphandling4: och Stockholmsläns landstingtjänster inomav varor

Varor och tjänster mkr
vårdtjänsterPrivata 4 000

Entreprenaderinomservice 3 170
Byggentreprenader 1500
Utrustning 1400
Hyror 800
Färdtjänst 800
EI, televatten. 500
Sjukvårdsmaterial 400
Livsmedel 350
Läkemedel 250
Eldningsolja 180
Tandvård 200
Kontorsmaterial 175
Övrigatjänster 150
Förbnikningsmaterial 130
Summacirka 14000

Stockholmslänslandstinghar tillsatt utredning materialförsörjning inomen om
landstinget.Utredningenskabl utforma förslag till policy och riktlinjer för lands-a
tingets upphandling.Liknandeutredningarpågår inom flera landsting.Detta
tillsammansmed dengenomgång pågår inom Göteborgsstadvisar detsom atta

finns lokalt behoväven bättre överblickett deupphandlingaröverav som
genomförs.

Tecknade avtal 1994

Ytterligare bild denoffentliga upphandlingen sammanställningen av gesav en som
SCBhar gjort de avtal kommuneroch landstingtecknadestat, 1994.av som
Uppgifterna gäller avtal tröskelvärdena.över Avtalslängdemagäller år1-3 och
gäller därför inte enbart 1994.

SCBssammanställning följanderangordningmellande olika produktområdenager
där denl volymen.största markeradRuta med s inget avtal haranger attanger-tecknatsunder 1994.
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rangordningunder 1994iavtalförTecknadeTabell 5: varor

LandstingKommunerStatVaror
31dryckesvarorLivsmedeloch -

8ochpälsvarorKläder --
9möbleroch utomTrä -varor - 44ochMassa, pappersvarorpapper -
7IjudmediamediaochTryckta -- 554petroleumprodukterStenkolsprodukter,

261konsttiberKemikalier.och
2maskinerochapparaterMetallvarorutom --

710någoningår 5annanstansMaskiner intesom
933ochandradatorerKontorsmaskiner

89artiklarmaskinerochelektriskaAndra -
1Precisionsinstrument --
67släpfordonMotorfordon. m m -

6transportmedelAndra --
82tillverkadeMöbler;diverseandra varor -

rangordningunderavtal för 1994Tabell Tecknade tjänster i6:

LandstingKommunerStatTjänster
4Underhåll 9motorfordonochreparationerav -
122Landtransporter

4Luftransport -
88Postbefordran -
610Finansiellatjänster -

310Datatjänster -
7konstruktörstjänsterArkitekttjänster,ingenjörs-och --

5 2löpande 5Fastighetsförvaltning,inklstädningoch
underhåll

4saneringavloppsrening,sophantering.Tjänsterför --ochliknande
myndighet 3bevakningstjänsterensäkerhets-och - -

31Utbidning -
sjukvård 516socialtjänsterHälso-och samt

79tjänsterAnita -
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offentlig upphandlingResultat totalav

uppgår mdkr för-vår kartläggning till minstOffentlig upphandling enligt 280som
landsting följande:delar sig mellan kommuneroch enligtstat,

och landstingBild Offentlig upphandling -fördelning mellan kommun3. stat,

Landstingochlandstings
fria kommuner10%

Kommunala
bolag
20%

Kommuner
32%

Uppgifterna upphandlingensstorlek troligen i underkantenligt tidigareär reso-
Dessutom medall sannolikhet antal statligaär och landstingsägdabo-ettnemang.

lag inte medräknade.

och tjänsterVaror for volymer inom offentlig upphandlingstora är utansom svarar
rangordning:

Byggentreprenadero
Elektronik datorer/elektroniska produkter och andrakontorsmaskiner-
Fastighetsförvaltningo

lokaler ochHyra markav-
Kemikalier och kemiskaprodukter.
Kontorsmaterial och inredning.
Livsmedel.
Medicinsk utrustning, material och läkemedello
Social-, hälso- och sjukvårdstjänstero
Transporter
Utbildning, kurser och konferenser-

Så måstesjukvårds-längelagenl detaljhandelmedläkemedelhar gällandelydelseom nu
frånhuvudmännenköpasinaläkemedel Apoteksbolaget,vilketinnebär LOU tillämpliginteäratt

läkemedel.
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marknadsandelarKartläggning4.4 av

marknadensvenskadendelstår for enavsektornoffentligafall den storde avI en
Vimiljökrav.forgehörvinnamöjligheterökadedet atteller tjänst gervarugrupp mark-upphandlingensoifentligadenundersökamotiveratdetdärförhar attansett

områdentillundersökningenbegränsatVi harområden.antalnadsandelarinom ett
möjlighethañvi harområden atttillmiljöpåverkanochbetydandemed som

avsnitt 5.5.vidaremiljösynpunkt,områdenviktigavaluppgifter För seuravom

följande:undersöktallt harvi framför ärområdenDe

uppvärmningforenergi- bränslenochfordontransporter- livsmedeljordbruk-
byggsektorn-

lokaleruppvärmningEnergi för av

för uppvärmninganvändningandel landets energisektornsoffentliga avDen avav
enligt SCB:bostäder for 92/93exkllokaler var

92/93lokalerförTabell Energi7. uppvärmningav

offentlig för-AndelTotalt i landetEnergislag
valtningTwh

48 %6- 55 ry.,13fjänvärme- 57%7olja- 1ved,flis, gas-
54%26Total uppvärmdyta caca
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Transporter

Tabell Innehav fordon och motorredskap enligt SCB8: landet 1994iav

Fordon och motorredskap Totalt i landet Andel offentlig för-
antal valtning

Motorredskap 5,5%984
Lastbilar 303541 6 %
Bussar trañk 12293 3,1%
Personbilar 3 594199 0,3%

Tabell Inköp fordonsbränsle landet9: enligt SCB1993iav

Bränsle Totalt i landet Andel offentlig för-
tusental m3 valtning

Motorbensin 5 589 1,5%
Diesel 2 627 2,7 %

Jordbruk

Offentlig upphandling för 35% inköpen storhushålllivsmedeltill isvarar av av
Sverige.Den totala marknadenuppgårtill mdkr. Uppgiñema hämtadefrån17 är
Storhushållsguiden utgiven1995, JordbruketsStorkök AB.av

Byggsektørn

Den offentliga sektorn kommunerstat, och landsting lör närvarandeförsvarar
cirka 50 % nybyggnadsvolymeni Sverigesom totalt mdkr.100-110 Statenärav

för 30 % Vägverket och Banverket för andelsvarar varav storsvarar en

Projektering byggnaderoch anläggningarupphandlaslör mdkr år totalt i13av per
landet. offentligaDen upphandlingen för cirka hälften. Upphandlingsvarar av
underhåll byggnaderoch anläggningaruppgårtill cirka årmdkr80av per varav
offentlig sektor for cirka hälften.svarar

Uppgifter denoffentliga sektornsmarknadsandelar byggsektornhar erhållitsom av
SverigesArkitekt- och lngenjörstöretagsförening.av
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saknasmarknadsandelaruppgifterOmråden där om

defleramarknadsandelarforsektornsoffentligaden avuppgiftersaknarVi om
blandgällerupphandlas. annat:Detvolymerområdendär stora

kontorsmaskinerandraochprodukterdatoreryelektroniskaElektronik. marklokaler ochHyra avo
Kemikalier- inredningKontorsmaterialoch.
Transpomjänstero konferenserochUtbildning, kursero läkemedelmaterialochutrustning,Medicinsk. sjukvårdstjänsterhälso-ochSocial-,-

hälso- ochsocial-,läkemedelmaterialochutrustning,medicinsk samtVad gäller
imarknadendomineraroffentliga sektorndenvisjukvårdstjänster attantar

Sverige.

Slutsatser

följandefor blmarknadensvenskaandel denupphandlingharOffentlig astor aven
miljösynpunkt:frånbetydelsemedoch tjänster storvaror

uppvärmningEnergi för.
Byggsektorno
Livsmedel.

bränsleförförmotorredskapfordon ochMarknadsandelen liten för samtär a
transporter
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områdenKartläggning ställa5 där nyttan attavav
miljökrav är störst

5.1 allvarligaste miljöhotenDe

Underlagför bedömning strategisktviktigavilka och tjänster ären av varor som
ñån miljösynpunkt måstebaseras rad awägningar. motivering pekaEn att uten

speciellproduktgrupp kan det sig erkäntmiljöfarlig produkt.röratten vara om en
Alla aktörer kan miljöpåverkaninsatsför minimera bör det.göra göraattsom en

svårt med säkerhetprioritera förteck-Det de allvarligastemiljöhoten.är Denatt
ning finns Naturvårdsverkets miljömål-publiceradi Nationella för-rapportsom

målteckning för miljöarbetetbeslutade riksdag och regering Rapportöver av
februari 1995 kan tjäna4398, vägledning.Listan följande miljöhot:13upptarsom

Växthuseffekt klimatpåverkande gaser
Stöming ozonskiktetav
Försurning mark, vattenav rn m
Fotokemiskaoxidanter/marknäraozon
Tätortemasluftföroreningar ochbuller
Övergödning och markvattenav
Påverkan metallergenom
Påverkan organiskamiljögifterav
Introduktion och spridning främmandeorganismerav
Nyttjandet mark och produktions- och försörjningsresursvattenav som. Exploatering mark och för bebyggelse,anläggningaroch infra-vattenav. struktur
Anspråk särskilt områdenvärdefulla. kretslopp,Brutna avfall och miljöfarliga restprodukter.

5.2 Angelägna tjänsteroch miljösynpunktvaror ur

Utifrån ovanståendelista och följandeunderlaghar vi valt de och tjänsterut varor
det angeläget miljösynpunkt ställamiljökrav på.är mest attsom ur

finns i dagDet rik dokumentationi forskningsrapporter,utredningaren m m om
vilka aktiviteter i samhället bidrar till miljöhoten. Någraviktiga rapportersom av
betydelseför offentlig upphandling följande:är

ForskningRapporten och utveckling för bättre miljö SNV 4514-8Rapport.
pekar bl följandeområdendär åstadkommadet särskilt angelägetärut atta en
snabbteknisk utveckling för miljöanpassning:elektronik, byggmaterialoch
byggteknik fordon, arbetsmaskineroch arbetsredskap.samt
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SNVhavochmark,Eutroñering sötvattenNaturvårdsverketsrapport av- reduce-detnedfalletför %90jordbruket4134 avRapport avatt svararanger källornadejordbruk störstaindustri ochenergi, ärSverige.Trafik,iradekvävet
utsläppdessaår 1993. Avkvävektonilandet, 46 svararkväveutsläpptill per

hälften.förjordbruket änmer

miljöbelastningen.AtttotaladendelmycketforTransporterna stor avsvarar en. öka konstaterasförväntasmiljöstömingamatillrelativabidragtransportsektoms
kretsloppsanpassadforriktlinjerpropositionregeringensi sam-enoma

180.1992/93:hällsutvecklingProp

klimatpåverkanavsnittsärskildafinnsmiljöhandlingsprogramfemteEUsI om. spelarsamhällssektorerfemEnergisektomförsurning.och somen avangessom
miljöproblemen.lösaroll för möjligheternaavgörande atten

från energisektorn,härledaskanväxthusgaseremissionemahälftenNära av av
4104.må år SNV7 Rapportska Sverige 2020uppgifter i Hurenligt

offentligadenkartläggningenuppgiñer ochovanståendebakgrundMot avav
inbördesoch tjänstervi följandeupphandlingsektorns utan rang-varoranser -

miljösynpunkt.angelägnaordning mest urvara-

Byggsektom. inkl elför uppvärmningEnergio kontorsutrustningochdatorer/elektroniska produkterElektronik-
produkterKemikalier och kemiska.

Livsmedel. bränsleforarbetsredskap,inkl arbetsfordonochfordon transporterTransportero
transporttjänsteroch
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6 offentlig miljösynpunktAnalys upphandlingav ur

6.1 Inledning

utredningens ingårI uppdrag läggafram förslag och tjänster däratt varor
möjligheternaoch ställamiljökrav är störst.nyttan attav

Hittills har tvåvi Delshar vi valt och tjänster där offentliganvänt vägar. ut varor
upphandling sinvolym/marknadsandel påverkamark-har möjlighetstor attgenom
naden ökad miljöanpassning.Dels utgått frånhar vi relevantamiljöhot och valtmot
deproduktområden har relevansfor dessa.störstsom

detta bådaI avsnitt knyter vi ihop de med avsikt väljaangreppssätten att ut om-
rådendär både påverkamöjligheterna ställamiljökrav ochatt att nyttangenom ur
miljösynpunkt är störst.

6.2 Varor och tjänster med möjlighet påverka marknadenstor att

En anledning lyña fram speciellproduktgrupp kan offentligatt atten vara upp-
handlinghar del densvenskamarknadeneller upphandlingengällerstor atten av

volymer. sådansituation kanl miljökrav hån offentliga sektorn förväntasstora en
nå goda resultat för fram miljöanpassninghosproduktgruppen.att

Även i situationerdär offentlig upphandlinginte någonhar dominerandeställning
kan denoffentliga sektornsupphandlingha betydelse.Exempelviskan denstor
offentliga sektorn den enskildeinköparen, upphandlingenstörste ärtrots attvara

liten andel dentotala mängdeninköp produktgruppen.en av av

Ivissa fall kan offentlig upphandlingutnyttja lyskraftenhos rrestigeprojekfett
finansieraseller delñnansieras offentlig sektor till ställamiljökravsom attav

produktgrupper och tjänster upphandlastill projektet. heller härInte detärsom
nödvändigt denoffentliga sektorn upphandlare produktgruppenatt är storen av
eller tjänsteområdet. goodwilDen det innebär medverkai uppmärk-att ett

prestigeprojekt kan leverantörer/producenterintresseradesammat göra attav
uppfylla miljökrav för kommamed i projektet.att

dennaI utredning har vi koncentrerat områden offentligadär den sektornoss
lör marknadsandeloch/eller volym i kronor.stor storsvarar en en



37

ställaattoch nyttanmöjligheternadär avtjänsteroch6.3 Varor
störstärmiljökrav

bådade vägarnastorakombinerasbedömningövergripandeåstadkommaFör att en avsnitt 2.3.miljöhot,respektivevolymer/marknadsandelar stora se

miljökravställavi attavsnitt 5 nyttani attuppgifterna avbakgrund anserMot av rangord-inbördesutantjänsterochföljandeforupphandling störstär varorvid
ning:

underhåll,drift,rivning,ombyggnad,nybyggnad,projektering,Byggsektomo lokalytahyra av kontorsmaskinerandraochprodukterdatorer/elektroniskaElektronik- Kemikalier. Livsmedel. arbetsfordon,transporttjänster,förbränslefordon, transporter,Transportero arbetsredskap
elinkluppvärmningförEnergi-

Byggsektorn

Avfallshantering,fleramiljön sätt.påverkaranläggningssektomochBygg-
material-ochkemikalie-Aveni fokus.står i dagenergieffektivitetmaterialval och

miljösynpunkt.ñånviktigtvid driftval är

miljöfrågoma. Ivikt vidiprojekteringsskedet läggastorredanangelägetDet är att
etter-förmaterialtyperoftaochbyggsystemfunktioner,beskrivsprojekteringen
införrivningarvanligareocksåblivit allt attharbyggentreprenader.Detfoliande

projekteras.ombyggnaderstörre

kontorsmaskinerandraochprodukterdatoreryelektroniskaElektronik

energi-användningallt vidframförmiljönpåverkar genomElektronikprodukter
ochmetallerutsläppfallmångaiprodukternaorsakaravfallförbrukning. avSom

miljögifter.organiska

energi-delbetydandenåtts.inte Enlandetharienergihushållning avMålet för
energisnålaprodukter. Merelektroniskatillelförsörjninganvändningenutgörs av

utvecklas.behöverprodukter

Kemikalier

miljöochmänniskorskadorlångsiktigabetydandeorsakakanKemikalier
organismer.levandeiackumulerasochsvåmedbrytbaragiftiga,att varagenom
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Under denna ingårrubrik bl färger, lim, lacker, rengöringsmedel,bekämpnings-a
medel och kemikalier till reningsverk. påverkarProdukterna miljön ñamfor allt

utsläpptill luft och vid användning områdetoch tillverkning. Förvattengenom
disk-, och rengöringsmedel miljöhänsyntvätt- i dagvanligt vid offentligär upp-
handling.

SNVs Nationella miljömål- förteckning mål för miljöarbetet be-rapport över
slutade riksdag och regering SNV 4398 stabilaRapport organiskaattav anger
och miljöskadliga sikt inte skaförekommaämnen i miljön. framgår ocksåDet

användningen tungmetaller sikt skaawecklas eller minskaskraftigt.att av

Livsmedel

Inom landstingoch kommuner livsmedel del dentotalaär upphand-storen av
lingen.Framställning livsmedelpåverkarmiljön frånnegativt jordbruks-av
produktion till distribution och avfallshantering.Störstamiljöhotet övergöd-är
ningen hav ochvattendrag läckage kväve och fosfor. Användningav p g a av av
bekämpningsmedeloch handelsgödseltillför miljögiñer vid odling.

Transporter

Transporter förknippadeär medallvarlig miljöpåverkan. påverkarmiljön främstDe
bidrag till växthuseffekten,övergödning,försurning och spridninggenom av

miljögiñer.

Fordonpåverkarmiljön vid tillverkning, driñ och avfallshantering.Driñen svarar
för dendominerandemiljö- och resursbelastningen.

offentligaDen sektorn stårvisserligenför liten del landetstotala fordonsparken av
och dentotala förbrukningen bränsleför denmiljöpåverkanMenav transporter.av

orsakas fordonstrafik så varje kostnadseffektivär insatssom stor att ärav ange-
lägenför minimeradennapåverkan.Många arbetsfordonatt och arbetsredskap
saknarhelt avgasrening.

Bränsleför gällerbådeför ochtransporter flyg. Miljöpåverkanvägtransporter är
omfattandedels användning icke förnyelsebarråvaradels utsläppgenom av genom
till luft koldioxid och kväveföreningarvid användning.av

Energi för uppvärmning

Energi för uppvärmning vid sidan trafikenär de miljöproblemen.störstaettav av
All energiproduktionpåverkarmiljön eller mindre. Det handlarblmer a om
klimatpåverkan fossilabränslen,avfallsproblemvid användning kärnkraft ochav av
utbyggnad älvar.av
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områdenviktigaAndra
Även iområdenautsträckning.någonimiljön ompåverkartjänsterochAlla varor övrigainommiljökravställa även om-viktigtdetprioriteras attbör äravsnitt 6.3 dår-ochmarknadsandelarharsektornoffentliga storadenFramförallt därråden.

marknaden.påverkalättaremedhar att

områden:följandeblandgäller annatDet

läkemedelochmaterialutrustning,Medicinsko sjukvårdstjänsterhälso-ochSocial-,. Läkemedel. kontorsinredningochKontorsmaterial- konferenserochkurserUtbildning,-
upphandlingoffentligvidställasbörochkanMiljökrav6.4 som

ellervaranproduktensjälvaoftast kravupphandlingvidmiljökravMed avses
elleriproduktenfår förekommaintevissaformulerat ämnentjänsten, attt ex vissaöverskridafårinteingåendeolika ämnenhaltenellerförpackningdess att av

miljöarbete.leverantörenskrav egetocksåinnebärakanmiljökravvärden.Men
diskuteras.bådaaspekternadet följande kommer attI

tjänsterochpå varorproduktenKrav

enklautvärdera,enklaupphandlingvidandrakrav attallabörMiljökrav varasom gällerdetNäroch leverantörer.bådeinköpareförstå föroch lättahantera attatt
Miljömärkning ärolika slag.miljömärkningarprodukter diskuterasmiljökrav av
konsumenterochinköpareoch informeravägledasyftar till omverktyg attett som därmedkanMiljömärkningenmiljöbelastning.lågrelativtharprodukter ensom

produktutvecklingen.miljöanpassanäringslivetstimulera att

omfattar14000-arbetetISOinom tremiljömärkningsstandardemakommandeDe
former system:av

ISO 14000miljömärkningsstandarder inomKommandeTabell 10:

Naturskydds-SIS-Svan,symboler,med tMiljömärkning exTyp Tysklands-Blå blomma.EUsängelellerföreningens-Falk,
andelsymboler.tmedmiljöuttalanden exFöretagensTyp ll: egna återvinningsbamet.råvarorellerförnybara

ProductEnvironmentalEPP,Miljövamdeklarationer.tlll: exTyp produktsinformationlämnaSyftetäratt enProfiles. om
påverkan livscykel.heladessunder
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vanliga konsu-I-märkningen, lätt tolka, riktar sig framför allt tillTyp är attsom
upphandling.också vid offentligKriterierna för märkningenhar använtsmenter.

dis-ställakrav svenskmärkning konkurrensbegränsandeeftersomdetAtt är
uppfyllaskriminerar utländskaleverantörer ställakrav kriterierna skaatt attmen

korrekt.är

IH-märkningen i huvudsak inom in-Typ tänkt kunnaanvändas inköpareär att av
dustrin och den offentliga sektorn.Miljövarudeklarationer informationska omge
produktensmiljöeñekter betydelse miljö-och inte uppskattagränsvärdenav som
märkningen ställer olikakrav inköpama kunnavärderaDettagör. stora att
miljöeffekter också frihet vid bedömningen.störremenger

Exempelpå miljökrav produkter de ska:är att

ha lång livslängd.
använda minimum energi, och kemikaliervid användningett vattenav-
kunnaåteranvändaseller återvinnas-

sålitet avfall möjligtge somo
innehålla komponenterunderlättar avfallshanteringo
inte innehållamiljöfarliga komponenter.

Vid formulering miljökrav det naturligtvis viktigt hindrainte utvecklingenär attav
medalltför låstakrav. kravspecifikationEn bör därför avslutasmedtillägget eller

likvärdig lösning finnsmångaDet exempel miljöfarliga produkterannan att
har helt metodermed miljöpåverkan.mindreersatts avsevärtav nya

påKrav leverantören

taktI med miljövänlighet har blivit konkurrensmedelinom mångabranscheratt ett
har kraven ökat tillverkare/produceuter/underleverantörer kunnadoku-att

miljöarbeteoch miljöanpassadtillverkning. finns behovmentera Deteget ett stort
enhetligainternationellaregler för miljöarbetet i företag och organisationer.av

omfattandeEtt arbetepågårmed fram internationell standardför miljö-att ta en
ledning, ISO 14001, genomslagskraft. finns förord-väntas nom EUstorsom
ningen miljöstyming och miljörevision, EMAS Eco andAuditManagementom
Scheme.

bliFör certifierad/godkänd någotenligt dessa krävs företagetatt system attav
uppfyller rad villkor miljöarbetet. ska ha uttaladrör Företaget ten som ex en
miljöpolicy, tydlig organisationoch ansvarsfördelningoch dokumenteratetten
arbetssätt säkerställer verksamhetenbedrivs i enlighetmedpolicyn. Miljö-attsom
arbetetskadessutomredovisasoch kontinuerligt förbättras.
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mycketmiljöledningssystemärnågonforminföranäringslivetfrån att avIntresset
mångaInomföretagen.allt deframför störrelängegäller ännuDettastort. miljöledningssystemvadofullständig ettkunskapenföretag ännu ommindre är

finnshittillsde instrumenthuruvidaosäkerhetfinns somoch detinnebär omen verksamheten.för denkostnadseffektivabliochkan egnaframtagna anpassas

leve-ställakravupphandlare attoffentligamöjligt för attdet intedagslägetärI
god-Sverigeiföretag ärEndastregistrerade/certifierade. ettskarantörerna vara

ISO 14001 ännuärmiljöledningssystemförStandardenEMAS.enligti dagkänt
delen 1996.underbrukiberäknasinte avtas senareantagenmen

hellerintedetEU-ländemautanför ärupphandlingförocksåtilläggasbörDet att
enligt EMAS.godkännnandeställakravsektornoffentligaför denmöjligt att

följa.sigförbunditSverige atthandelsreglerinternationellaförhindrasDet somav natio-till denrelateratgodkännandetärmedEMASproblem egnaär attEtt annat
låg krav.mycketkan hamångafallimiljölagstiftningennella som

kravutnyttja dekanupphandlingoffentligmöjlighetenpositiva somärDen att
lik-krav14001-certifiering,dvsEMAS-registrering/ISOförföretagställs

dokumenteratansvarsfördelning,ochorganisationmiljöpolicy,medvärdigt system
miljöarbetet.redovisningocharbetssätt av

ställamöjligtintedet i dagavsnitt ärunder 3.1 atttidigare ärSom nämnts
möjligthellerinteDet attärmiljökrav leverantörenstransporter av envara.

grundtankar,EUsstriderlivsmedel.på lokalt odlade Dettaställakrav mot en av
efter-miljösynpunktnegativtmycketrörlighet.fria Dettanämligen är urvaromas

miljöproblemvåraär storaetttransporterna avsom

miljöbyråi KöpenhamnEUsñån EEAuppmärksammatsiharDetta rapporten
fast-miljöprogram. Rapportenfemterevision EUsEU-kommissionensinför av

förslag ividaremiljön.hotrörlighetendenfriaställer kraven är motett seatt
avsnitt 7.4.
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förslagUtredningens och7 överväganden

offentlig upphandling7.1 Metod för uppföljning av

föreslå årlig omfatt-utredningens uppdrag ingår metod för uppföljningatt en av
återkommandeningen denoffentliga sektornsupphandling. regelbundenEnav

uppföljning överblick upphandladevolymerkan värdefullt för överattvara ex
underlagför utvärderauppställdamiljömål.attsom

Enligt EU-direktiven offentlig upphandling Sverigeålagt lämnastatistikär attom
denoffentliga sektorns både tröskelvärdenatillupphandlingar och underöverom
NOU denmyndighet har i uppdrag lämnadessauppgifter.EU. Deär attsom

uppgifter har lämnatshittills halthar brister, avsnittstorasom se

bedömer årsNOU kommande redovisningarblir bättre kvalitet delsatt genomav
denoffentliga sektomskunskap de upphandlingsreglemaenligt LOUatt om nya

ökar, dels rutinernaför vad skaredovisasförbättras. Införandetattgenom som av
elektroniskhandelinom denoffentliga sektorn också väsentligt förbätt-väntas ge
rademöjligheter tillförlitlig statistik, vidare avsnitt 7.3.att se

årligaIstället för föreslåruppföljningar vi de statistikuppgifter utnyttjasatt som-
ålagdaNOU redan till år. uppgifterEU vartannatär Dessaatt rapporteranu

gäller upphandlingarbåde och under tröskelvärdena.över

kan ocksåDet intressant överblick detotala inköpen, dvsöver ävenattvara
information inköp utanför upphandling. miljösynpunkt kan det in-Urom vara av

hur miljökrav beaktasvid dessainköp.tresseatt se

sådanInför kartläggning det angeläget bedömning kostnaderär göraatten en av
ochnyttan.

Vi föreslår SCB, det kan motiveras fårkostnadsskäl, i uppdragatt attom av-
kartläggning offentliga inköpgöra utanför upphandlingsrutinerochen av

centralaavtal. kartläggningEn dessainköp miljö-kan intresseav vara av ur
synpunkt.

Gemensamvokabulär

dagförekommer olikaI terminologiervid upphandlinginom denoffentliga sektorn
under tröskelvärdena,A11upphandlingunder tröskelvärdenaborde redovisas,enligt
CPV-nomenklaturenCommon Vocabulary, precis upphandlingProcurement som

tröskelvärdena, skulle förenklaDet uppgiftshanteringen alla använderöver om
indelningsgrunder gårdet fram relevantstatistik.att attsamma



43

CPV-nomenklaturenenligtredovisasupphandlingföreslår allVi att-
stärkasroll kanupphandlingensoffentligaden7.2 Hur

riktningmiljöanpassad ärimarknadenpåverkanupphandlingensoffentligaDen
tydligaochenhetligabehövskunna Detskulleden merinte vara.stor som kommandesignalertydligaframförhållning,dvsökadoch ommiljökrav en incitamentökatfår producentemaPåså ettoffentlig sektor. sättinomfärdriktning

miljöanpassadut-och tjänstermotproduktionsprocesser, enmervaroratt styra
veckling.

åtgärder:följandeökaskunnaupphandlingböroffentligvidMiljökraven genom

miljö-kommunallagenoch iregleringsbrev atti myndigheternaskravInför. därförmiljöñågoripassiva attinköparefleradagfår hög I ärhänsyn status.
från ledningen.ställsinga krav

Därför börtcentral.miljöarbetettyngd ioch är exLedningensengagemang- förtroende ochdetdeninköparnakommunaladekommunledningen status,ge
ochkompetenshöjningnödvändigthandlingsutrymmedet är t genomexsom

förledningenantagitsmiljöpolicykonsekventtydlig ochutbildning. En avsom
miljökravställningstarkarebetydligt närinköparnaupphandlandeenhetgeren

ska ställas.

skaKompetenskravenÖka kompetenskrav.införainköpamas attstatusgenom- ställainte baraoch kunskapermedupphandling i enlighet LOU attgälla om
utvärderadessa.ocksåmiljökrav attutan om

iSkapanationellt.tröskelvärdena störreutrymmeUpphandlingunder styrso tröskelvärdena.underställamiljökravförLOU att

miljökravför ställahjälpmedel7.3 IT attsom

miljökravställaför kunnahjälpmedelefterlyst enkla samtlängeharInköpare att
ochbli enhetligadå möjligheterharutvärderingen.Kraven attförenkla större

dynamisktförbästaformeninte denförmodligenHandböcker ettsamordnade. är
ske.måstekunnauppdateringkontinuerligsnabbochdärområde detta ensom

kontinuerligtoch tjänstermiljökrav förformuleradedatabasmedEn somvaror
bör haDatabasenbetydligt.arbetetunderlättaförmodligenskulleuppdateras

skötermyndigheten/emanödvändigtdet intemyndighetsauktoritet, attärmen
börDatabasenunderhålladen.ellerdatabasenskapaarbetetmedpraktiskadet att

utvärderingen.underlättainnehållamallar föräven att

idéerhämtaupphandlare kunnaoffentligalandetsintresseförborde attDet vara av
utarbetatsmiljökravförfrågningsunderlaginklusivemedfrån databas avsomen

upphandlare.offentliga
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Toppledarforums projekt Elektronisk för landstinghandel kommuner, och-
stat

Elektronisk handel samarbetsprojektmellanSvenskaKommunförbundet,är ett
Landstingsförbundet Statskontoretoch medsyfte införa elektronisk handelatt
EH inom denoffentliga sektorn. loppet år skadenoffentligaInom sektorntreav
ha gått till handlaelektroniskt. denoffentliga sektornDetöver äratt antasatt
omfattande den inom framtid lockar med sig väsentligdelävenatt en snar en av
näringslivettill handlaelektroniskt.att

EH manuellapappersbaseraderutiner elektroniska.ersätter med gäller främstDet
beställningar,fakturahantering,anbudoch liknande. denoffentliga sektornNär
övergårtill kommergivetvis kravEH ställas leverantörerna tillöveratt att
EH.

kan också språngbrädaEH bli för svensktnäringsliv svenskaföretagatten genom
lättare får tillgång till internationellamarknader. gäller minstinte denoffentligaDet
upphandlingeninom idagEU värd mdkr.är 5 400som

Vi föreslår det projekt drivsIT- Toppledarforum sikt inkluderaratt som av-
databasmed miljökrav för olika och tjänster databasmedför-en samtvaror en

frågningsunderlag

7.4 Hinder i lagar och avtal

Många offentliga förvaltningar och företaghar antagit miljöpolicy och etten
miljöprogram En centraldel i dessa miljökrav vid Sådanaupphandling. kravär
minskarden verksamhetensmiljöpåverkaneftersomvalet på-produkteregna av
verkar utsläpptill luft och avfallshantering.vatten samt

Flera offentliga förvaltningar och företag ställerocksåkrav leverantörernaoch
derasmiljöarbete. kan gällamiljökravDet tillverkning produkterna,av

och kvalitetssäkratdokumenterattransporter miljöarbete. kravett Dessaeget
strider LOU och internationellahandelsavtal.mot

Däremot det tillåtet ställamiljökrav tillverkning och kvali-ut att attser vara
tetssäkring miljöarbetet dessafinns angivnai internationellastandarderellerav om

europeisköverenskommelse enligt denkommandestandardenför miljö-annan t ex
ledning ISO och EU-förordningen14000 EMAS. verkarDet EG-regel-somom
verken innehåller motsättning dessaområden.en

Vi föreslår regeringeni samarbetemedövriga EU-länder initieraratt ett-
samarbetei syfte klargöra regler miljöhänsyn motsättningarnaatt attom
mellanolika regelverkundanröjs.

Att ställamiljökrav strider grundtankar,nämligenEUstransporter mot en av
fria rörlighet. Detta mycket negativt miljösynpunkt eftersomärvaromas ur

våra miljöproblemtransporternaär ett storaav
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förverkarEU-länder attövrigamedsamarbeteiregeringenföreslårVi att- upphandling.offentligvidställasmiljökrav kan transporter
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Konsekvenser8

begärtutredaresärskildaochkommittéersamtligatilldirektivhar iRegeringen
konsekvenserjämställdhetspolitiskaochregionalpolitiskaredovisningsärskild av någrainteutredningi dennaförslagenbedömningharvårEnligtutredningen.av

konsekvenser.sådana
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