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Helene Wintzell

Sammanfattning
Den offentliga sektornsupphandlingär betydande.Den stora inköpsmängdenger
tyngd miljökrav och ger, medvetetutnyttjad, möjligheter att påverkamarknadensutbud av varor och tjänster och därmedmöjlighet att spelaen roll som
pådrivare mot ökad miljöhänsyn.
Trots den stora roll offentlig upphandlingkan spelasaknasen dokumenterad
överblick över den offentliga sektornsupphandling.
Denna utredning redovisar en översiktlig bild av den offentliga sektorns upphandling. Även om det finns avsevärdabrister i den befintliga statistiken ger kartläggningen ändå tydliga indikationer volymer och marknadsandelaroch kan därmed
tjäna som underlag för att kunnafatta beslut om var miljökrav kan och bör ställas.
Den offentliga upphandlingenfördelar sig mellan stat, kommuner och landsting
enligt följande: staten 105 mdkr, kommuner 90 mdkr, kommunalabolag 55 mdkr
och landsting och landstingsfiia kommuner29 mdkr. Totalt blir den offentliga upphandlingencirka 280 mdkr.
Vår utgångspunkt är att alla varor och tjänster påverkarmiljön åtminstonei någon
utsträckning. Miljökrav kan och bör därför ställasför de flesta varor och tjänster
som upphandlasav offentliga sektorn.
Varor och tjänster där miljökrav ger störst verkan
l uppdraget ingår att lyfta fram strategisktviktiga varor och tjänster där möjligheten och nyttan av att ställamiljökrav kan bedömasvara allra störst.
fram längstvå vägar som kompletterar varandra.
Den arbetsmetodvi valt är att
Den ena består av möjligheternaatt påverka marknadenmedanden andrafokuserar på nyttan för miljön. Genom att kombineraresultatenfår vi ett urval av varor
och tjänster där miljökraven bådehar stora möjligheter att slå igenom marknadenoch ger stor miljönytta. Med dennametod får vi följande urval utan
inbördes rangordning:
underhåll,
o Byggsektom projektering, nybyggnad,ombyggnad,rivning, drift,
hyra av lokalyta
. Elektronik datorer/elektroniska produkter och andrakontorsmaskiner
. Energi för uppvärmninginkl el
. Kemikalier
. Livsmedel
. Transporter fordon, bränslefor transporter, transporttjänster, arbetsfordon,
arbetsredskap
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En sammanfattning av utredningens överväganden och förslag
I utredningensuppdrag ingår att föreslå en metod för årlig uppföljning av omfattningen av den offentliga sektornsupphandling.
-

I ställetför årliga uppföljningar föreslår vi att de statistikuppgiñer utnyttjas
som Nämndenför offentlig upphandling redannu är ålagdaatt rapportera till
EU vartannat år. Dessauppgifter gäller upphandlingarbåde över och under
tröskelvärdena.

Vi föreslår att miljökraven vid offentlig upphandling ges större tyngd genom
följande åtgärder:
så miljö- Inför krav i myndigheternasregleringsbrevoch i kommunallagen att
hänsynfår hög status.I dag är flera inköpare passivai miljöfrågor därför att
inga krav ställs från ledningen.
o Ledningensengagemangoch tyngd i miljöarbetet är central. Därför bör t ex
kommunledningenge de kommunalainköpama den status, det förtroende och
det handlingsutrymmesom är nödvändigt t ex genom kompetenshöjningoch
utbildning. En tydlig och konsekvent miljöpolicy ger inköpama betydligt
starkareställning när miljökrav ska ställas.
a

Öka inköpamas status genom att införa kompetenskrav.Kompetenskravenska
gälla upphandlingi enlighetmed LOU och ktmskaperinte bara om att ställa
miljökrav utan också om att utvärdera dessa.

o Upphandlingunder tröskelvärdenastyrs nationellt. Skapa större utrymme i
LOU för att ställamiljökrav under tröskelvärdena.
En databasmed formulerademiljökrav för varor och tjänster som kontinuerligt
uppdaterasskulle förmodligen underlätta arbetetbetydligt.
-

Vi föreslår att det IT-projekt som drivs av Toppledarforum elektronisk handel
för kommuner, landstingoch stat
sikt inkluderar en databasmed miljökrav
för olika varor och tjänster samt en databasmed förfrågningstmderlag.

Lagen om offentlig upphandlingger ett handlingsutrymmeför att ställa miljökrav,
men möjligheternaär begränsade.Vissa miljökrav som offentliga upphandlareser
som angelägnaatt ställa leverantörernaoch derasmiljöarbete, t ex vad gäller
transporter och tillverkningsprocessenstrider bl a mot LOU och internationella
handelsavtal.
-

-

Vi föreslår att regeringeni samarbetemed övriga EU-länder initierar ett samarbetei syfte att klargöra regler om miljöhänsyn så att motsättningarnamellan
olika regelverkundanröjs.
Vi föreslår att regeringeni samarbetemed andraEU-länder verkar för att
miljökrav kan ställas transporter vid offentlig upphandling.

1 Inledning

Den offentliga sektornsupphandlingär betydande.Den stora inköpsmängdenger
tyngd miljökrav och ger, medvetetutnyttjad, möjligheter att påverka marknadensutbud av varor och tjänster och därmed möjlighet att spelaen roll som pådrivare mot ökad miljöhänsyn.Detta kan påverka näringslivettill mer miljöanpassadeprodukter och processer.
miljöanpassningbidrar inte bara till att skydda naturen och till
Långtgåendekrav
ökad livskvalité. Att kunna tillhandahållamiljöanpassadevaror och tjänster blir
ocksåallt mer en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv genom att
miljömedvetenhetenväxer kraftigt bådehos konsumenteroch konkurrenter i allt
fler länder.
En ökad efterfrågan miljöanpassadevaror och tjänster kan leda till att teknik
och processerför produktion, distribution, användningoch avfallshanteringmåste
förändrasvilket i sin tur kan leda till stora strukturomvandlingari samhället.Förhoppningsviskan dennautveckling styrasmot en ökad miljöanpassningbland annat
genom miljökrav vid offentlig upphandling.
l.l

Utredningens

bakgrund

och uppdrag

Trots den stora roll offentlig upphandlingkan spelasaknasen dokumenterad
överblick över den offentliga sektornsupphandling.
Dennautredning skakartläggaoch analyseraden offentliga sektorns upphandling
av varor och tjänster med miljöpåverkan.Kartläggningenska sedanligga till grund
för att bedömavilka miljökrav som kan och bör ställasvid offentlig upphandling.
En central del av kartläggningenär därför att identifiera för vilka varor och tjänster
möjligheternaoch nyttan av att ställamiljökrav är störst.
l utredningsdirektivet 1995:114 angesatt uppdraget

a skaomfatta:

försvaret
. en översiktlig bild av den offentliga sektornsupphandlingförutom
där den kan konsekvenserför miljön
förslag om metod
. insamling av statistik om offentliga sektornsupphandlingoch
för årlig uppföljning
möjlig- en strategiskanalysi syfte att identifiera för vilka varor och tjänster
heternaoch nyttan av att ställamiljökrav är störst
driva
en mer
. bedömning av vilken roll offentlig upphandlingkan spelaför att
vittgrenad miljöteknisk utveckling
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1.2 Avgränsningar
Utredningen redovisar en översiktlig bild av den offentliga sektorns upphandling. l
kartläggningsarbetethar framför allt befintlig statistik utnyttjats, men den har i dag
stora brister vad gäller omfattning och speciñcering.
Även om det finns avsevärdabrister i statistikenger kartläggningen ändåtydliga
indikationer volymer och marknadsandelaroch kan därmedtjäna som underlag
för att kunna fatta beslut om var miljökrav kan och bör ställas.
Den internationellautblicken har avgränsatstill den uppgiñsinsamling som sker
infor Sverigesredovisningtill EU.
1.3 Att ställa miljökrav

genom offentlig

upphandling

Vad är miljöanpassad upphandling
Det finns olika definitioner av begreppetmiljöanpassadupphandling. Vi har inte
vägt olika definitioner mot varandrautan i stället utgått ifrånden beskrivning som
ges i Naturvårdsverketsrapport Offentlig upphandlingmed miljöhänsyn
Rapport 4508:
Begreppet miljöanpassadevaror är ett relativt begrepp. Det bör i första hand
uppfattas som de relativt sett mest miljöanpassadeprodukterna, dvs de varor
eller tjänster som i förhållandetill andravaror och tjänster med sammaftmktion
ger upphov till minst miljöpåverkan. En utveckling sker dock ständigt, och det
som uppfattas som miljöanpassatidag kan bli ännu bättre i morgon.
Beskrivning av praktiskt arbete inom offentlig upphandling i dag
Kraven har skärpts inköpamaskompetensgenom EES-avtaletsregelverk om
offentlig upphandlingoch Lagen om offentlig upphandlingLOU. Den mycket
tydliga och specificeradeanbudsförfrågansom krävs och svårigheternaatt bedöma
och formulera relevantamiljökrav gör det angelägetatt stödja inköpama
upphandlama med såväl adekvataarbetsverktygsom erforderlig kunskap.
Bådeinköpare och leverantörer uppger att det är ett stort problem att det inte finns
enhetligaoch samordnademiljökrav. I dag skermycket dubbelarbeteinom den
offentliga sektornvad gäller att formulera och värderamiljökrav. Leverantörerna
upplever att den stora variationen av miljökrav från olika upphandlandeenheter
försvagarutvecklingen av miljöanpassadevaror och tjänster.
Att ställamiljökrav är ingen garanti for miljöanpassadupphandling.Hittills har
fokus till stor del riktats mot vilka miljökrav som kan ställasoch hur kraven ska
formuleras. I dennadiskussionär det lätt att glömma bort vilken betydelsefullroll
inköpama har vid utvärderingenav inkomna anbud.

ll

En kompetent och aktiv inköpare kan redani dag styra inköp och användningi
miljöanpassadriktning genom att rekommenderaen viss produkt till sinabeställare
inom den egnaorganisationen.Inköparenhar ett stort inflytande att avgöra vilken
vikt som skaläggasvid miljöanpassningvid valet av produkt. Det finns många
andra faktorer att ta hänsyntill, t ex pris och brukamasintresseav miljöanpassning.
Det är inte ovanligt att en inköpare väljer miljöanpassadeprodukter men att
brukarna föredrar det traditionella sortimentet som man känner väl till. Det motsatta förhållandet förekommer också, dvs att bnikama vill ha ökad miljöanpassning
men inköparen sägernej till exempelav kostnadsskäl.
Brukarnas roll är såledesockså central eftersom de känner verksamhetenbäst. En
miljömedvetenbrukare kan antingenföreslå nya produkter men framför allt helt
nya arbetssättför att minska miljöpåverkan. Genom en fortlöpande dialog mellan
inköpare och bmkare kan miljöanpassadealternativ medgod fimktion introduceras
i verksamheten.
Att bedömavad som är miljöanpassatoch väga dessaegenskapermot övriga
önskemålkräver kimskap och kompetens.Det krävs också förmåga att hålla sig â
jour med det omfattande informationsflödet inom miljöområdet. Nya och inte
sällanmotsägelsefiillauppgifter om vad som är miljöanpassatpresenterasav olika
källor: myndigheter, leverantörer, branschorganisationer,miljöorganisationer, fackoch dagspress.Exempel aktuella hjälpmedelför offentliga upphandlarenär det
gäller att ställamiljökrav är:
o Kravspecifikationer för sjukvårdsprodukterav förbrukningskaraktär
Landstingsförbundet och SvenskaKommunförbundet
o Kravspecifikationer för kemisk-tekniskaprodukter Landstingsförbundet och
SvenskaKommunförbundet
o Kravspeciñkationerför upphandling av livsmedelLandstingsförbundet,
SvenskaKommunförbundet,Försvaretsrrmterialverk,Dagligvaruleverantörers
förening, ServiceGrossistemaoch Cervera
Kommunförbundet
o Miljöanpassadkommunalupphandlingi Västernorrland
Västernorrland
. Miljöhänsyn vid inköp Ecolnfo AB
vattenverkeni
. Bra Kernval för tvätt och rengöring miljöförvaltningama och
Stockholm, Göteborg och Malmö
o Miljöanpassakontoret Naturskyddsföreningen
. Offentlig upphandling med miljöhänsynSNV Rapport 4508
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Kemikalieinspektionensinformation om miljöfarliga ämnenKemikalieinspektionens
är
listor över icke önskvärdakemikalier begränsningslistan,0B S-listan m
exempel av inköpare uppskattat hjälpmedeli arbetetmed att ställa miljökrav.
Listoma uppfattas ocksåha en trovärdig adressmed en ansvarig myndighet som
garant för fakta och relevanturval
Andelen miljömedveten upphandling
Miljömedveten upphandling är inte något okänt begrepp inom offentlig upphandling. Flera upphandlingarskerredani dag med specificerademiljökrav i anbudsförfrågan.
En landstingsenkätfrån år 1994visade att 13 landsting ställer miljökrav vid i princip alla typer av upphandling. l tidskriften Kommunaktuellt augusti 1995 refereradesKommunförbundetsenkät om Agenda 21-arbetei kommunerna.Tidskriften konstateradeatt miljöanpassadupphandling är vanlig att tidningen av
utrymmesskälinte tog med det i sin uppräkning av Agenda 2 l-projekt.
Att det ställsmiljökrav är dock långtifrån någon garanti för att de får genomslag
vid utvärderingen av inkomna anbud. Vi har inte kunnat bedömai vilken utsträckning miljökriteriema blir beaktadenär de vägs mot t ex pris, fimktion, leveranssäkerhetm m Men vi vet att mångainköpare och brukare anseratt awägningen är
svår. Problemenhandlaroña om att avgöra hur mycket miljöanpassningenfår
kosta och bedömavilken som är den mest miljöanpassadevaran eller tjänsten.
Positiva effekter av en tydlig strategi för offentlig upphandling
Syftet medutredningenär att ge en grund för vilka miljökrav som kan och bör
ställasvid offentlig upphandling.Med en tydlig strategi for miljömedveten upphandling har den offentliga sektorngoda möjligheter att påverka marknadeni riktning mot ett långsiktigt hållbart samhälle.Mot bakgrund av ovanståenderesonemang bidrar bl a följande faktorer till detta:
inköpsmängden
o Den offentliga sektornsupphandling är betydande.Den stora
ger tyngd miljökraven och ger, medvetet utnyttjad, möjlighet att spela en roll
som pådrivare mot ökad miljöhänsyn.
påskynda en utveckling
- Offentlig upphandlingkan genom framsynta miljökrav
där miljöhänsynblir en viktig drivkraft för ett konkurrenskraftigt svenskt
näringsliv. Genom att ställamiljökrav kan man på sikt bidra till teknikutveckling, innovationer och strukturomvandlingar som både gynnar svensktnäringsliv
och ger en hållbartillväxt.
styrmedel som ävenpåverkar
. Miljökrav vid upphandling av envara kan bli ett
produktionen av varan. Där internationella handelsreglerinte tillåter konkurprodukten
produktionen kan alltsåmiljökrav
renshämmandemiljökrav
ändåindirekt ha betydelse.

upphandlingkan underlättaför privata företag att ställa
o Offentlig miljömedveten
miljökrav vid sin upphandling. Offentliga sektorn kan banaväg för praxis i upphandling som kan utgöra en modell för främst mindre företag. Stora företag har
inköpen lättare att självaföra fram nya miljökrav.
i kraft av sinvolym
finns exempel att man önskar se oñentliga sektorn som
. Från näringslivet
pådrivare i miljöhänsyn.Tekoindustrin har uppvaktat miljöministem med önskan
processeroch produkter vid
om att offentliga sektorn ska hävda miljökrav
oifentlig upphandling. Tekos motivering är att miljölagstiñningen i dag är
strängareför inhemsktextilproduktion än för importeradevilket snedvrider
konkurrensen.
välkomnar miljökrav eftersom det ger dem tillfälle att visa att
- Flera leverantörer
derasprodukter klarar högt ställda kvalitetskrav. Det finns flera exempel att
högt ställda miljökrav kan Ökaden internationella konkurrenskrañennär även
utländska konsumenterefterfrågar miljöanpassadeprodukter.

2 Utredningens

uppläggning

Vår utgångspunktär att alla varor och tjänster påverkarmiljön åtminstoneinågot
led råvaruutvinning, tillverkning, distribution, användning,avfallshantering.
Miljökrav kan och bör därför ställasför de flesta varor och tjänster som upphandlas av offentliga sektorn.
I uppdragetingår att lyfta fram strategisktviktiga varor och tjänster där möjligheten och nyttan av att ställamiljökrav kan bedömasvara allra störst.
ñam längs två vägar som kompletterar varandra.
Den arbetsmetodvi valt är att
Den enabestår av möjligheterna att påverka marknadenmedanden andrafokuserar nyttan för miljön. Genom att kombinera resultatenfår vi ett urval av varor
och tjänster där miljökraven bådehar stora möjligheter att slå igenom marknaden och ger stor miljönytta.
2.1 Möjligheter

att påverka

marknaden

Den första vägen innebär att vi har utgått från varu- och tjänsteområdendär
offentlig upphandlinghar stora möjligheter att påverkamarknaden.De kriterier vi
har valt ut för att peka ut dessaområdenär:
-

de största upphandladevolymerna inom offentlig sektor i kronor
områdendär offentlig sektor har stora marknadsandelarrelativt dentotala inköpsvolymeni landeti kronor

Uppgifter som kan besvaradessafrågor har erhållits via en kartläggning av den
offentliga sektornsupphandling, sevidare avsnitt
Det finns fler faktorer som avgör möjligheten att påverka marknaden.En svårighet
kan t ex vara om det saknastekniska eller ekonomiskaresurseratt redanidag
kunna presteramiljöanpassadealternativ. Sådanahinder diskuterasinte i denna
utredning därför att vi bedömer att det i huvudsak är en fråga om när kraven slår
igenom marknaden- inte om de ska slå igenom För vissa varor och tjänster tar
det längretid att utveckla kostnadseñektivamiljöanpassadealternativ, men ermarknadenpåskyndaroch ger
farenheternahittills har visat att tydliga krav
förutsättningarför en sådanutveckling.
2.2 Nyttan

av att ställa miljökrav

Den andravägen innebär att vi utgått liån de största miljöhoten, bådenationellt
och globalt. Den fråga vi har ställt är:
-

Vilka varor och tjänster svarartotalt sett för den störstamiljöpåverkan

Av dessavaru- och tjänsteområdenhar vi valt ut dem som är relevantaför offentlig
upphandling, sevidare avsnitt
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2.3 Analys
Som resultat av de båda angreppssättenhar vi redovisat två grupper av varor och
tjänster: en grupp där det finns stora möjligheter att ställa krav och påverka marknadensamt en grupp med stor miljöpåverkan även om den offentliga sektorn
svararför en mindre del.
Detta diskuterar vi vidare i avsnitt 6 där vi ocksåredovisar de grupper som uppfyller bådakriterierna och som vi anservara mest intressantaatt ställa miljökrav
vid offentlig upphandling.

VAROR
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3

Lagstiftning

och

övrigt

som

påverkar

offentlig

upphandling

3.1 Lagen om offentlig

upphandling

LOU

Lagen om offentlig upphandlingLOU reglerar i stort sett all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.Över de s k tröskelvärdenagrundar
sig lagen EG-direktiv. Under tröskelvärdenakan varje EU-land utforma sina
andra länder
egnabestämmelserförutsatt att dessainte är diskriminerandemot
eller hämmarvarornas fria rörlighet över gränserna.l Sverigegäller LOU och internationella handelsavtalunder tröskelvärdena.
Viktiga begrepp
Här följer en kortfattad definition av begreppenupphandlandeenhet, offentlig upphandling och tröskelvärde:
LOU ska tillämpas av den som är upphandlandeenhet. Till upphandlandeenheter
hör statliga och kommunalaverk och myndigheter, landsting och kommuner. Som
upphandlandeenheterräknasävenvissa offentligt ägdabolag, stiftelser och föreningar. Vissa privata företag är upphandlandeenheterinom försörjningssektorema
el, vatten, transporter och telekommunikation.
Upphandling ska ske när skattemedelanvändsför att införskaffa en vara, tjänst
eller byggentreprenad.Upphandlingenska ske i konkurrens och avslutasgenom
avtal. Upphandlingenunder tröskelvärdet ska göras enligt ett av två förfaranden,
antingen s k förenklad upphandlingeller direktupphandling.sistnämndaförfarande
får användasnär upphandlingenär av lågt värde eller om det finns andra synnerliga
skäl. Vad som är lågt värde varierar. För Regeringskanslietsdel har det fastställts
att med lågt värde avsestvå basbelopp.Varje enskildmyndighet ansvararsjälv för
att besluta om vad som avsesmed lågt belopp.
Upphandling över tröskelvärden ska annonserasi Europeiskagemenskapernas
oñiciella tidning, EGT Oñicial Journal. Syftet är att göra det möjligt för alla
tänkbara leverantörer att vetskap om kommandeoch genomfördaupphandlingar
att handelnöver gränsernauppmuntrasoch underlättas.Gällandetröskelvärden
angesi LOU. De är för närvarandejanuari 1996 för varor och tjänster 1,6
miljoner kronor och för byggentreprenaderdrygt 40 miljoner kronor.
LOU ger handlingsutrymme med begränsningar
LOU ger den offentliga sektorn möjligheter att ställa miljökrav vid upphandling,
förutsatt att dessainte innebärgodtycklig diskriminering eller ett förtäckt importhinder.
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Miljökrav måste,liksom andra kriterier upphandlarevill använda,tydligt specificeras i anbudsförfrågan,om möjligt angesi rangordningoch i motsvarandegrad tillmätasbetydelsevid utvärderingen.
I de fall det finns harmoniseraderegler i EU genom europeiskastandardereller
dylikt för ett visst varuområdebegränsasmöjligheternaatt ställa mer långtgående
krav än dessaregler.
Vi kan konstatera att LOU ger ett handlingsutryrnmeför att ställamiljökrav, men
ännu så länge är inköpamas klmskaperoch erfarenheterom hur långtgående
miljökrav som kan ställasbegränsad.
Nämnden för offentlig upphandling
Nämndenför offentlig upphandlingNOU
uppgift att:
.
.
o
o

är en statlig myndighet som

a har till

setill att LOU och GATT-överenskommelsenefterlevs
arbetaför en effektiv offentlig upphandling
spridainfonnation
samla och bearbetauppgifter för statistikändamål
övervakautvecklingen av offentlig upphandlinginom EU och GATT

Nämndenpåpekar, medhänvisningtill gällandehandelsavtaloch EGs upphandlingsdirektiv att det knappastfinns några möjligheter för närvarandeatt
t ex ställakrav på:
- kortare transportsträckor, spårbundnatransporter eller andrakrav
ning av avgasutsläpp
o lokalt produceradelivsmedeleller andravaror eller tjänster
o tillverkningsprocesser
- produktion, t ex av "grön"

begräns-

Ytterst är det EG-domstolen som tolkar om olagliga handelshinderföreligger vid
upphandling.Hittills är det fall av offentlig upphandlingoch miljökrav som har
gått till prövning i domstol.
Enligt EG-direktiven om offentlig upphandlingska Sverigevarje år lämna statistikuppgifter om upphandlingaröver tröskelvärdenaför varje upphandlandeenhet,
bl a ska antal och värde anges.
Uppgifter ska också lämnasom det totala värdet av upphandlingarunder tröskelvärdenafördelat varor, tjänster och entreprenader.
I NOUs uppgifter ingår att svaraför att dennastatistik blir insamladoch levererad
till EG-kommissionen.
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3.2 Handelsavtal
I Agenda 21 slåsfast att miljöpolitik och handelspolitik ömsesidigtska stödja varandrai strävanatt uppnådet gemensammamålet för en hållbar utveckling. Sverige
agerar aktivt i det internationella samarbetetsom pågår inom GATT i fortsättningen inom WTO, OECD och UNCTAD. Syftet är att åstadkommalösningar
som gör miljöpolitik och handelspolitik ömsesidigtstödjande.I dag är GATTavtalet en begränsningnär miljökrav ska ställas produktionen eftersom krav
enligt avtalet endastfår ställas produkter.
3.3 Behov av ökad miljöanpassning

av offentlig

upphandling

Under senareår har samhälletgivit mångasignalerom vikten av ökad miljöhänsyn.
Diskussionenom miljökrav vid offentlig upphandling ska sesmot bakgrund av den
allmännasträvanmot ett samhälleligtkretsloppstänkandesom bl a uttrycks i foljande dokument:
I förarbetet till LOU i proposition om ofentlig upphandling 1992/93:88 anges
följande i kap 2.8. Prövning av anbud: jag vill i detta sammanhangbetona vikten
av att miljöhänsynvägs i all offentlig upphandling...En miljömedveten offentlig
upphandlingkan därför
en mycket stor betydelsefor att stimuleratill miljöanpassadproduktutveckling...
Kretsloppspropmitiønen 1992/93: 180 pekar på den stimulansför miljöanpassad
produktutveckling det innebärom miljökrav i ökad utsträckning ställsvid offentlig
upphandling.Här sägsatt en upphandlandeenhetbör kunna ställa särskilda
miljökrav inte bara för varor utan också för byggentreprenaderoch tjänster t ex
inom transportsektom.
Kretsloppsdelegalionem rapport 3, 1994 pekar miljöanpassningsom en nödvändig utvecklingslinje för att företagenskakunnakonkurrera framgångsrikt
marknaden.Här påpekasockså att den kommunalaupphandlingenhar möjligheter
de varor och tjänster som köps in.
att ställamiljökrav

GATT:
WTO:
OECD:
UNCTAD:

mellanmerän 100
GeneralAgreements
onTariñsandTrade,etthandelsavtal
staterochdärävenu-länderingår.
WorldTradeOrganisation,
eñerträder
GATTsedan1995
Organisation
Cooperation
andDevelopment,
for Economic
enorganisation
samarbete
mellanindustriländer.
för ekonomiskt
UnitedNationsConference
ettFN-organför
onTradeandDevelopement,
handelochutveckling
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Naturvårdsverkethar i samrådmed Nämndenför offentlig upphandling och Kemikalieinspektionenredovisat rapporten Offentlig upphandling med miljöhänsyn
Rapport 4508. Rapporten innehållerbl a en genomgångav miljöpåverkan for en
rad olika produktgrupper. Dennainformation har vi använt som underlag vid de
prioriteringar som görsi avsnitt rapporten ges också exempel hur olika
verksamheterarbetarmed offentlig upphandlingsamt deraserfarenheter.
I rapporten finns även en utförlig genomgångav LOU ur miljöperspektiv samt
övrig lagstiftning med relevansför möjligheternaatt ställamiljökrav vid offentlig
upphandling.
Rapporten konstaterar att det kvarstår mycket arbeteför att en miljöanpassad
offentlig upphandling. Bland annatbör mångasom möjligt samarbetaoch ställa
likartade krav för att öka efterfrågan miljöanpassadeprodukter. Leverantören
har då också lättare att anpassasinaprodukter efter kraven. Det konstaterasockså
att berörda myndigheterkommer att fortsätta arbetet framöver bl a enligt följande:
eller faktablad
o Kontinuerliga uppdateringarmåstegöras i form av handböcker
eftersomdet ständigt sker förändringar miljösidan.
miljöfrågor. Utbildning
. Kunskapsnivånför upphandlaremåstehöjasvad gäller
måstegenomföras.
att så långt som möjligt skapa en samsyninom
o Arbetet måsteocksåinriktas
den offentliga sektorn och undvika dubbelarbete.I arbetetbör även ingå samarbetemed näringslivet.
Det
är viktigt att ta till vara och spridaerfarenheterfrån olika verksamheters
arbetemed miljöanpassadupphandling.
- Utifrån det arbete som görs regeringensuppdrag med att ta fram statistik
inom den offentliga sektorn måstearbetet framöver även inriktas
att förbättra
befintlig statistik samt försöka göra uppföljningar av hur arbetetfortskrider.
Arbetet bör också ligga till grund for framtida prioriteringar.

Kartläggning

av den

offentliga

sektorns

upphandling

4.1 Genomförande

av kartläggningen

Kartläggningenhar i första handinriktats
att uppskattavolymer i kronor av
olika varor och tjänster inom offentlig upphandling.För ett antal områdenmed stor
betydelseför miljön har vi dessutomsamlat uppgifter om den offentliga upphandlingensandelarav den svenskamarknaden.
Källor
Vi har framför allt använt följandekällor: StatistiskacentralbyrånSCB, Nämnden
for offentlig upphandlingNOU, RiksrevisionsverketRRV, SvenskaKommunförbundet och Landstingsförbundet.
Under 1995har SCB uppdrag av NOU sammanställtstatistik för 1994 över
upphandlingsavtalsom har tecknats av kommuner, landstingoch statliga myndigheter/bolag.Statistikuppgiftema har dels gällt upphandlingöver tröskelvärdena,
dels upphandlingunder tröskelvärdenaenbart för försörjningssektoremaenligt
EGs direktiv 93/38. Uppgifterna utgör Sverigesupphandlingsstatistiktill EUkommissioneni Bryssel.
Uppgifterna om upphandlingöver tröskelvärdenahar SCB hämtat üån det databaseradesystemetTender Electronic Daily, TED. I databasenTED registrerasde
uppgifter som lämnasav de upphandlandeenheternatill Europeiska gemenskapens
tidning EGT Official Journal enligt krav i LOU. All upphandling över tröskelvärdena skaredovisastill EGT och blir därmedregistreradei TED.
SCB har även samlat uppgifter om upphandlingunder tröskelvärdenaför
försörjningssektoremavia en enkättill kommuner och landsting samt till offentliga
myndigheteroch företag som är branschkodadeinom försörjningssektorema.
Brister i statistiken
SCB framhåller att den sammanställdastatistikenhar stora brister. Framför allt är
bortfallet oacceptabelthögt, dvs mångaupphandlandeenheterrapporterar inte sina
upphandlingartill EGT. Även enkätundersökningenvisar brister i form av låg
svarsfrekvens.
Kommandeårs redovisningarbedömsav NOU bli av bättre kvalitet dels genom att
den offentliga sektornskimskap om de nya upphandlingsreglemaenligt LOU ökar,
dels genom att rutinerna för vad som skaredovisasförbättras. Införandet av elektronisk handelinom den offentliga sektorn väntas ocksåge väsentligt enklare rutiner och förbättrade möjligheter att tillförlitlig statistik, sevidare avsnitt 7.3
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Utvalda exempel
För att pröva de uppgifter vi erhållit om totalvolymer i kommuner och landsting
har vi valt någraupphandlandeenhetersom exempelför att seom mönstret for den
totala upphandlingenbekräftasi de enskildaenheterna.
Vad gäller statliga myndigheterär verksamheternamycket varierandeoch enstaka
exempelsägerinte mycket om dentotala statligaupphandlingen.Detta har fått
bekräñat genom de uppgifter vi a har erhållit om upphandlinginom Rikspolisstyrelsenoch Vägverket. Därför redovisarvi inga exempelñån statliga myndigheter.
4.2 Den offentliga

upphandlingens

omfattning

Den offentliga sektornstotala upphandling av varor och tjänster är i dag mycket
svår att uppskatta. Tillgänglig statistik underskattarden totala upphandlingenberoende a att:
- mångakommuner, landstingoch statligamyndigheterinte har överblick över
sinaupphandlingaroch kan inte redovisatotalsiffror bl a därför att mångainköp
görs lokalt
-

enskildaenheterinom offentlig sektor i vissafall upphandlarmed egnaanslag,
t ex forskningsanslag,vilket inte redovisas centralt insamladstatistik

TiH detta kommer att offentlig upphandling,i betydelsenupphandlingmed allmännamedel, även sker inom kommunalaoch statligabolag. I dennautredning har
vit ex haft svårigheteratt fram uppgiñer om upphandlinginom statligabolag.
Kostnademaredovisasolika beroende om man bedriver verksamhetinternt eller
köper tjänsten externt. En transporttjänstlevererastill exempeli regel av en extern
entreprenör. Då ingår drivmedlet itjänsten. Drivmedlet synsdärmedinte i redovisningen.Om transporttjänstenbedrivs internt köps drivmedel separattill
transporternaoch det redovisasockså separat.Därmed kan t ex två kommuner
konsumeralika mycket drivmedel med det framgår inte av derasredovisning.
Ett annat exempel svårighetenatt uppskattaoffentlig upphandlingrör landstingen. Enligt Statistisk Årsbok för landsting 1995är landstingenstotala upphandling 29 miljarder kronormdkr. Fem landstingÖstergötland, Jönköping, Malmöhus,Norrbotten och Stockholm angeren upphandlingsvolym sammanlagt20
mdkr, vilket är nära 70 % av landstingenstotala upphandling 29 mdkr. Dessa
fem landsting motsvarar tillsammanscirka 40 % av befolkningen.Med detta
resonemangskulle de resterande21 landstingen,som motsvarar drygt 60 % av
befolkningen,endastsvaraför 30 % av den totala upphandlingenvilket är osannolikt.
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Ytterligare ett exempel ovan beskrivnabrist i statistikenfinns i en utredning
uppdrag av regeringenför att kartlägga statlig verksom Statskontoret utförde
samhetsom upphandlasi konkurrens.Det inkom endastsvar tiån 25 % av
myndigheterna.Det mycket stora bortfallet förklaras med att mångamyndigheter
inte har en redovisning av sin verksamhetsom möjliggör en enkel uppskattning av
hur mycket tjänster som upphandlas.Källa: Åtgärder för ökad konkurrens inom
den offentliga sektorn, Statskontoret 1994:265.
Svårighetemaatt en rättvisandebild av omfattningenav den offentliga sektorns
upphandling är såledesstora. Att i dag försöka angeen totalsiñra för offentlig
upphandling är enligt vår bedömningvanskligt. Det kartläggningsarbetesom denna
utredning innefattar tyder dock
att totalsifiian ligger högre än den uppskattning
ca 200-250 mdkr som angesi Naturvårdsverketsrapport Offentlig upphandling med miljöhänsyn Rapport 4508.
4.3 Kartläggning

av volymer

Staten
Enligt en undersökninggjord av RRV upphandladestatenbudgetåret 92/93 för
cirka 105 mdkr. Upphandlinginom statliga bolag är inte medräknad.Av finansstatistiken, statsbudgetensutfall, framgår att de 105 mdkr fördeladesig enligt följande diagram
Bild l: Upphandling inom staten 1992/93exkl statliga bolag
Varor
20%

Investeringar
27%

Tjänster
53%

Eftersom de statliga bolagensupphandlingarinte är medräknadeär det totala beloppet för statensupphandlinghögre än 105 mdkr. RRV har ocksålämnat uppgifter om de största upphandladevaru- och tjänsteområdena1991/92.
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Tabell 1: Största upphandladevaru- och tjänsteområdena91/92 inom staten
Varor och tjänster
Konsulter
Resorinkl traktamenten
Datortjänster
Kontorsmaskiner
Postochtelefon
Kurs-ochkonferensavgifter
Bensin,fotogen,oljor, asfalt
EI, gas,värme,vatten
Transporter
Bevakning

rndkr
13,3
3,7
2,8
2,8
2,4
2,2
1,8
1,5
1,4
0,5

Information saknasom närmarespeciñceringav uppgiñema. RRV har inte gjort
någon senareuppföljning.
Kommuner
Enligt Kommunförbundet uppgick år 1993 Sveriges286 kommunersupphandling
av varor och tjänstertill cirka 85 mdkr.
Bild 2: Kommunernasupphandling 1993
Entreprenader
20%

Tjänster
48%

Material
32%

25

Tabell 2. De största upphandladevaru- och tjänsteømrådenainom kommunerna
under 1993
Varor och tjänster
Lokaler.markhyror
Husbyggnadsentreprenader
Anläggnings-och underhållsentreprenader
EI,vatten,avlopp,värme
Inventarier.maskiner
Transporter
Livsmedel
Vårdhemsplatser
Konsultationer
Fastigheterochanläggningar
Summacirka

mdkr
13,3
10,2
7.7
5,3
5,0
5,0
4,2
4,0
3,0
2,8
60,0

År 1994var enligt Kommunförbundetdentotala upphandlingenav varor och
tjänster för kommuner och kommunalabolag 145 mdkr. Av detta svaradekommunerna för 90 mdkr och de kommunalabolagenför 55 mdkr.
Exempel."Hofors kommun
Hofors kommun har valts som exempelfor att visa hur upphandlingsfördelningen
kan seut i en enskildkommun. Vi har anledningatt tro att de flesta kommuner
upphandlari stort liknande varor och tjänster eftersomderasverksamheterjämfört
med staten är relativt likartade. Variationer kan framför allt tänkasfinnas mellan
små-och storstadskommuner.
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Hofors kommun upphandlarför drygt 100 mkr. Upphandlingenför kommunen
inklusive koncembolag är cirka 200 mkr och fördelar sig enligt följande:
Tabell 3. Upphandling av varor och tjänster i Hofors kommun
Varor och vänster
Elkraftoch vattenför distribution
Anläggningoch underhåll,byggallmänt,el, vvs mm
Entreprenader:
mm
Diversematerial:livsmedel,läkemedel,Sjukvårdsartiklar
Främmandetjänster:färdtjänst,övrig persontjänst,tvättkostnaderm m
kemikalier,asfalt,sand,trävaror,gipsskivorm m
Anläggningsmaterial:
konsultarvodem rn
Diversefrämmandetjänster:databehandling,
Fastighetskostnader
och förbmmingsmaterial:möbler,datorerm m
Förbmkningsinventarier
Transportmedel:bensin,leasingavgifterm m
och post
Telekommunikationer
Lokalerexklhyra:elektricitet,städmaterialm m
Kontorsmaterial
Reparationeroch underhåll
Hyra:maskinoch inventarier
Försäkringar
Summa cirka

mk
27,8
12,7
11,0
11,4
9,1
8,7
8,6
5,6
2,5
2,4
2,2
1
0,9
0,4
0,2
100

Exempel: Storstadskømmun
Det hadevarit önskvärt att ävenkunna presenteraett exempelñån en storstadskommun. Tyvärr kan vi inte göra det i dagsläget grund av ofullständig statistik.
I Göteborgsstad, som har ett eget upphandlingsbolag,genomförsför närvarande
en undersökningav samtligaleverantörskonton,dvs alla utbetalningar som skett
under 1994 och 1995 till leverantörer. Undersökningenkommer att redovisa upphandlingsvolymeroch vilka leverantörer som anlitats av olika förvaltningar och
bolag, dvs hela kommuneninkluderas.Resultatetska enligt planernavara klart i
mars 1996.
Landstingen
Landstingensupphandling av varor och tjänster uppgick 1993till 26 mdkr, enligt
Statistisk årsbokför landsting l995 meduppgifter som har sammanställtsav
Landstingsförbundet.Av de 26 mdkr svaradevaror för 10 mdkr och tjänster for 16
mdkr. Med tillägg av de tre landstingsñiakommunernaGöteborg, Malmö och
Gotland, som också är sjukvårdshuvudmän,uppgår siffran till ca 29 mdkr.
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Med nuvarandestatistikmetoderär det svårt att göra en uppdelningmellan varor,
tjänster och entreprenader.Det skiljer sig lrån landstingtill landstingvilka tjänster
och entreprenadersom är inräknadei de upphandlingssummorsom landstingen
entreprenadersom tjänsteupphandlingar.
uppger. Vissa landsting redovisar sina
Andra redovisar sina entreprenaderseparateller har egnabolag som gör tjänsteupphandlingar,t ex genom fastighetsbolag.
Landstingsförbundetorde 1994 en enkättmdersölcningbland samtligainköpsansvarigai landstingenför att en uppfattning om hur upphandlingsvolymeni
kronor fördelar sig olika varor och tjänster hos sjukvårdshuvudmännen.Samtliga sjukvårdshuvudmänsvarade enkätenmen ettersom svarenvarierade mycket
i kvalitet rapporteradesaldrig uppgiñerna vidare. Av materialetframgick att många
landsting inte har en samladinköpsorganisationoch därför inte har någon överblick
över sina inköp.
Resultatet av enkätenvisar ändåföljande huvudsakligavaru- och tjänsteområdeni
rangordning efter upphandladevolymer i kronor:
Upphandling av varor och tjänster hos sjukvårdshuvudmännen:
.
i
a
o
-

Medicinskt material
Livsmedel
Inventarier
Hjälpmedelför handikappade
Läkemedel
Bränsle
Kontorsmaterial
Hushåll och rengöring

Dennaredovisning visar att medicinskt material, hjälpmedelför handikappadeoch
läkemedelav naturliga skäl är en stor post i landstingensbudget. Ovriga produktområdenöverensstämmermed de som redovisatsför stat och kommun.
Exempel: Stockholmsläns landsting
I syfte att ävenbland landstingenkunna presenteraexempelvaldes Stockholms
läns landsting. Stockholmsläns landsting SLL är den störstaupphandlandeenheten bland landstingenoch motsvarari folkmängd nära 20 % av befolkningen.
Upphandlingeninom SLL uppgick 1994till 14 mdkr exklusive Storstockhohns
lokaltrafik.
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Upphandlingenfördelar sig enligt följande:
Tabell 4: Upphandling av varor och tjänster inom Stockholmsläns landsting
Varor och tjänster
Privatavårdtjänster
Entreprenaderinomservice
Byggentreprenader
Utrustning
Hyror
Färdtjänst
EI, vatten.tele
Sjukvårdsmaterial
Livsmedel
Läkemedel
Eldningsolja
Tandvård
Kontorsmaterial
Övrigatjänster
Förbnikningsmaterial
Summacirka

mkr
4 000
3 170
1 500
1 400
800
800
500
400
350
250
180
200
175
150
130
14000

Stockholmslänslandstinghar tillsatt en utredning om materialförsörjning inom
landstinget.Utredningenska bl a utforma förslag till policy och riktlinjer för landstingets upphandling.Liknande utredningarpågår inom flera landsting.Detta
tillsammansmed den genomgångsom pågår a inom Göteborgs stadvisar att det
även finns ett lokalt behov av bättre överblick över de upphandlingarsom
genomförs.
Tecknade avtal 1994
Ytterligare en bild av den offentliga upphandlingengesav en sammanställningsom
SCB har gjort av de avtal som stat, kommuner och landstingtecknade 1994.
Uppgifterna gäller avtal över tröskelvärdena.Avtalslängdemagäller 1-3 år och
gäller därför inte enbart 1994.
SCBs sammanställningger följande rangordningmellande olika produktområdena
där l anger den största volymen. Ruta markerad med s anger att inget avtal har
tecknatsunder 1994.
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Tabell 5: Tecknadeavtalför varor under 1994 i rangordning
Varor
Livsmedeloch dryckesvaror
Kläderoch pälsvaror
Trä ochvaror utom möbler
Massa,papperoch pappersvaror
Trycktamediaoch Ijudmedia
petroleumprodukter
Stenkolsprodukter,
Kemikalier.och konsttiber
Metallvarorutom maskinerochapparater
Maskinersom inte ingårnågonannanstans
ochandradatorer
Kontorsmaskiner
Andraelektriskamaskineroch artiklar
Precisionsinstrument
Motorfordon.släpfordonm m
Andratransportmedel
Möbler;diverseandratillverkadevaror

Stat
8
4
1
2
5
3
9

Kommuner Landsting
3
1
9
4
4
7
5
5
2
6
10
3
8
2

7
6
-

7
9
1
6
8

Tabell 6: Tecknadeavtal för tjänster under 1994 i rangordning
Stat
Tjänster
Underhålloch reparationerav motorfordon
2
Landtransporter
4
Luftransport
8
Postbefordran
10
Finansiellatjänster
Datatjänster
Arkitekttjänster,ingenjörs-och konstruktörstjänster 7
5
Fastighetsförvaltning,
inklstädningoch löpande
underhåll
Tjänsterför avloppsrening,sophantering.sanering
ochliknande
3
en myndighet
säkerhets-och bevakningstjänster
1
Utbidning
6
Hälso-och sjukvårdsamtsocialtjänster
9
Anita tjänster

Kommuner Landsting
4
9
1
2
8
6
10

3

5

2

4

-

3
1
7

5
-
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Resultat av total offentlig upphandling
Offentlig upphandling som enligt vår kartläggning uppgår till minst 280 mdkr fördelar sig mellan stat, kommuner och landsting enligt följande:
Bild 3. Offentlig upphandling -fördelning mellan stat, kommun och landsting
Landstingochlandstings
fria kommuner10%
Kommunala
bolag
20%

Kommuner
32%

Uppgifterna upphandlingensstorlek är troligen i underkant enligt tidigare resonemang.Dessutom är med all sannolikhetett antal statliga och landstingsägdabolag inte medräknade.
Varor och tjänster som svararfor stora volymer inom offentlig upphandling är utan
rangordning:
Byggentreprenader
Elektronik datorer/elektroniska produkter och andrakontorsmaskiner
Fastighetsförvaltning
Hyra av lokaler och mark
Kemikalier och kemiskaprodukter
Kontorsmaterial och inredning
Livsmedel
Medicinsk utrustning, material och läkemedell
Social-, hälso- och sjukvårdstjänster
Transporter
- Utbildning, kurser och konferenser
o
o
.
.
.
o
o

l Sålängelagenomdetaljhandel
medläkemedel
harnugällandelydelsemåstesjukvårdsfrånApoteksbolaget,
huvudmännen
köpasinaläkemedel
vilketinnebärattLOUinteär tillämplig
läkemedel.
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4.4 Kartläggning

av marknadsandelar

I de fall den offentliga sektorn står for en stor del av den svenskamarknadenav en
for miljökrav. Vi
varugrupp eller tjänst ger det ökade möjligheter att vinna gehör
markupphandlingens
oifentliga
den
undersöka
motiverat
det
därför
har
att
ansett
nadsandelarinom ett antal områden.Vi har begränsatundersökningentill områden
med betydandemiljöpåverkanoch till områdensom vi har hañ möjlighet att
uppgifter om För val av viktiga områdenur miljösynpunkt, sevidare avsnitt 5.5.
De områdenvi framför allt har undersökt är följande:
uppvärmning
- energi for
fordon och bränslen
transporter
livsmedel
- jordbruk
- byggsektorn
Energi för uppvärmning av lokaler
Den offentliga sektornsandel av landetsanvändningav energiför uppvärmning av
lokaler exkl bostäder for 92/93 var enligt SCB:
Tabell 7. Energi för uppvärmning av lokaler 92/93
Energislag
- fjänvärme
- olja
- ved, flis, gas
Total uppvärmdyta

Totalt i landet
Twh
6
13
7
1
ca 26

Andel offentlig förvaltning
48 %
55 ry.,
57 %
ca 54 %
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Transporter
Tabell 8: Innehav av fordon och motorredskap i landet 1994 enligt SCB
Fordon och motorredskap
Motorredskap
Lastbilar
Bussar trañk
Personbilar

Totalt i landet
antal
984
303541
12293
3 594 199

Andel offentlig förvaltning
5,5%
6 %
3,1%
0,3%

Tabell 9: Inköp av fordonsbränsle i landet 1993 enligt SCB
Bränsle
Motorbensin
Diesel

Totalt i landet
tusental m3
5 589
2 627

Andel offentlig förvaltning
1,5%
2,7 %

Jordbruk
Offentlig upphandling svarar för 35% av inköpen av livsmedeltill storhushålli
Sverige.Den totala marknadenuppgårtill 17 mdkr. Uppgiñema är hämtadefrån
Storhushållsguiden 1995, utgiven av JordbruketsStorkök AB.
Byggsektørn
Den offentliga sektorn stat, kommuner och landsting svarar lör närvarandeför
cirka 50 % av nybyggnadsvolymeni Sverigesom totalt är 100-110 mdkr. Staten
svararför 30 % varav Vägverket och Banverket svarar för en stor andel
Projektering av byggnaderoch anläggningarupphandlaslör 13 mdkr per år totalt i
landet. Den offentliga upphandlingensvarar för cirka hälften. Upphandling av
underhåll av byggnaderoch anläggningaruppgårtill cirka 80 mdkr per år varav
offentlig sektor svarar for cirka hälften.
Uppgifter om den offentliga sektornsmarknadsandelarav byggsektornhar erhållits
av SverigesArkitekt- och lngenjörstöretagsförening.
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Områden där uppgifter om marknadsandelar saknas
Vi saknaruppgifter om den offentliga sektornsmarknadsandelarfor flera av de
områdendär stora volymer upphandlas.Det gäller bland annat:
.
o
.
o
o
.
-

Elektronik datoreryelektroniska produkter och andrakontorsmaskiner
Hyra av lokaler och mark
Kemikalier
Kontorsmaterialoch inredning
Transpomjänster
Utbildning, kurser och konferenser
Medicinsk utrustning, material och läkemedel
Social-, hälso- och sjukvårdstjänster

Vad gäller medicinskutrustning, material och läkemedelsamt social-, hälso- och
sjukvårdstjänsterantar vi att den offentliga sektorn dominerarmarknadeni
Sverige.
Slutsatser
Offentlig upphandlinghar en stor andel av den svenskamarknadenfor bl a följande
varor och tjänster med stor betydelsefrån miljösynpunkt:
. Energi för uppvärmning
o Byggsektorn
. Livsmedel
Marknadsandelenär liten för
transporter

a fordon och motorredskap samt för bränsleför
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av områden

5 Kartläggning

miljökrav

är

5.1 De allvarligaste

där

nyttan

av att

ställa

störst

miljöhoten

Underlagför en bedömningav vilka varor och tjänster som är strategisktviktiga
ñån miljösynpunkt måstebaseras en rad awägningar. En motivering att peka ut
en speciellproduktgrupp kan vara att det rör sig om en erkänt miljöfarlig produkt.
Alla aktörer som kan göra en insatsför att minimera miljöpåverkan bör göra det.
Det är svårt att med säkerhetprioritera de allvarligastemiljöhoten. Den förteckning som finns publiceradi Naturvårdsverketsrapport Nationella miljömål- förteckning över mål för miljöarbetetbeslutadeav riksdag och regering Rapport
4398, februari 1995 kan tjäna som vägledning.Listan upptar följande 13 miljöhot:
Växthuseffekt klimatpåverkande gaser
Stöming av ozonskiktet
Försurning av mark, vatten rn m
Fotokemiskaoxidanter/marknäraozon
Tätortemas luftföroreningar och buller
Övergödning av vatten och mark
Påverkangenom metaller
Påverkanav organiskamiljögifter
Introduktion och spridning av främmandeorganismer
Nyttjandet av mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs
.
Exploatering av mark och vatten för bebyggelse,anläggningaroch infra.
struktur
Anspråk särskilt värdefulla områden
.
Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter
.
5.2 Angelägna

varor och tjänster

ur miljösynpunkt

Utifrån ovanståendelista och följandeunderlaghar vi valt ut de varor och tjänster
som det är mest angelägetur miljösynpunkt att ställamiljökrav på.
Det finns i dag en rik dokumentationi forskningsrapporter,utredningar m m om
vilka aktiviteter i samhälletsom bidrar till miljöhoten. Några viktiga rapporter av
betydelseför offentlig upphandlingär följande:
. Rapporten Forskning och utveckling för bättre miljö SNV Rapport 4514-8
pekar bl a ut följande områdendär det är särskilt angelägetatt åstadkommaen
snabbteknisk utveckling för miljöanpassning:elektronik, byggmaterialoch
byggteknik samt fordon, arbetsmaskineroch arbetsredskap.
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Eutroñering av mark, sötvatten och hav SNV
- Naturvårdsverketsrapport
Rapport 4134 anger att jordbruket svararför 90 % av nedfallet av det reducerade kvävet i Sverige.Trafik, energi, industri och jordbruk är de största källorna
till kväveutsläppilandet, 46 kton kväve per år 1993. Av dessautsläpp svarar
jordbruket för mer än hälften.
for en mycket stor del av den totala miljöbelastningen.Att
. Transporternasvarar
transportsektomsrelativa bidrag till miljöstömingama förväntas öka konstateras
a i regeringensproposition om riktlinjer for en kretsloppsanpassadsamhällsutvecklingProp 1992/93:180.
.

I EUs femte miljöhandlingsprogramfinns särskildaavsnitt om klimatpåverkan
och försurning. Energisektom angessom en av fem samhällssektorersom spelar
en avgöranderoll för möjligheternaatt lösa miljöproblemen.
Nära hälften av emissionemaav växthusgaserkan härledasfrån energisektorn,
enligt uppgifter i Hur ska Sverigemå år 2020 7 SNV Rapport 4104.

Mot bakgrund av ovanståendeuppgiñer och kartläggningenav den offentliga
sektorns upphandlinganservi följande varor och tjänster - utan inbördes rangordning - vara mest angelägnaur miljösynpunkt.
.
o
.
.
o

Byggsektom
Energi för uppvärmninginkl el
Elektronik datorer/elektroniska produkter och kontorsutrustning
Kemikalier och kemiskaprodukter
Livsmedel
Transporter fordon inkl arbetsfordonoch arbetsredskap,bränslefor transporter
och transporttjänster
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av offentlig

upphandling

ur

miljösynpunkt

6.1 Inledning
I utredningensuppdrag ingår att lägga fram förslag varor och tjänster där
möjligheternaoch nyttan av att ställamiljökrav är störst.
Hittills har vi använttvå vägar. Dels har vi valt ut varor och tjänster där offentlig
upphandlinggenom sin volym/marknadsandelhar stor möjlighet att påverkamarknadenmot ökad miljöanpassning.Dels har vi utgått från relevantamiljöhot och valt
de produktområden som har störst relevansfor dessa.
I detta avsnitt knyter vi ihop de båda angreppssättenmed avsikt att välja ut områdendär både möjligheterna att påverka genom att ställamiljökrav och nyttan ur
miljösynpunkt är störst.
6.2 Varor

och tjänster

med stor möjlighet

att påverka

marknaden

En anledningatt lyña fram en speciellproduktgrupp kan vara att offentlig upphandlinghar en stor del av den svenskamarknadeneller att upphandlingengäller
stora volymer. l en sådansituation kan miljökrav hån offentliga sektorn förväntas
nå goda resultat för att fram miljöanpassninghos produktgruppen.
Även i situationerdär offentlig upphandlinginte har någon dominerandeställning
kan den offentliga sektornsupphandlingha stor betydelse.Exempelviskan den
offentliga sektorn vara den störste enskildeinköparen, trots att upphandlingenär
en liten andel av dentotala mängdeninköp av produktgruppen.
Ivissa fall kan offentlig upphandlingutnyttja lyskraften hos ett rrestigeprojekf
som finansieraseller delñnansierasav offentlig sektor till att ställamiljökrav
produktgrupper och tjänster som upphandlastill projektet. Inte heller här är det
nödvändigt att den offentliga sektorn är en stor upphandlareav produktgruppen
eller tjänsteområdet.Den goodwil det innebär att medverkai ett uppmärksammatprestigeprojekt kan göra leverantörer/producenterintresseradeav att
uppfylla miljökrav för att komma med i projektet.
I dennautredning har vi koncentrerat oss områdendär den offentliga sektorn
svarar lör en stor marknadsandeloch/eller en stor volym i kronor.
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6.3 Varor och tjänster där möjligheterna
är störst
miljökrav

och nyttan av att ställa

de bådavägarnastora
För att åstadkommaen övergripandebedömningkombineras
volymer/marknadsandelarrespektive stora miljöhot, se avsnitt 2.3.
ställa miljökrav
Mot bakgrund av uppgifterna i avsnitt 5 anservi att nyttan av att
rangordinbördes
utan
tjänster
och
följande
for
upphandling
är störst
varor
vid
ning:
o
.
.
o
-

Byggsektom projektering, nybyggnad,ombyggnad,rivning, drift, underhåll,
hyra av lokalyta
Elektronik datorer/elektroniska produkter och andrakontorsmaskiner
Kemikalier
Livsmedel
Transporter fordon, bränsleför transporter, transporttjänster,arbetsfordon,
arbetsredskap
Energi för uppvärmninginkl el

Byggsektorn

flera sätt. Avfallshantering,
Bygg- och anläggningssektompåverkar miljön
materialval och energieffektivitet står i dag i fokus. Aven kemikalie- och materialval vid drift är viktigt ñån miljösynpunkt.
Det är angelägetatt redaniprojekteringsskedet lägga stor vikt vid miljöfrågoma. I
projekteringen beskrivs funktioner, byggsystemoch ofta materialtyper för etterfoliande byggentreprenader.Det har ocksåblivit allt vanligare att rivningar inför
större ombyggnaderprojekteras.
Elektronik datoreryelektroniska

produkter och andra kontorsmaskiner

Elektronikprodukter påverkar miljön framför allt vid användninggenom energiförbrukning. Som avfall orsakar produkterna i mångafall utsläpp av metaller och
organiska miljögifter.
Målet för energihushållningi landethar inte nåtts. En betydandedel av energianvändningenutgörs av elförsörjning till elektroniskaprodukter. Mer energisnåla
produkter behöver utvecklas.
Kemikalier
Kemikalier kan orsakabetydandelångsiktiga skador människor och miljö
i levande organismer.
genom att vara giftiga, svåmedbrytbaraoch ackumuleras
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Under dennarubrik ingår bl a färger, lim, lacker, rengöringsmedel,bekämpningsmedel och kemikalier till reningsverk.Produkternapåverkar miljön ñamfor allt
genom utsläpptill luft och vatten vid användningoch tillverkning. För området
disk-, tvätt- och rengöringsmedelär miljöhänsyni dag vanligt vid offentlig upphandling.
SNVs rapport Nationella miljömål- förteckning över mål för miljöarbetet beslutadeav riksdag och regering SNV Rapport 4398 anger att stabila organiska
och miljöskadliga ämnen sikt inte skaförekomma i miljön. Det framgår också
att användningenav tungmetaller sikt skaawecklas eller minskaskraftigt.
Livsmedel
Inom landstingoch kommuner är livsmedel en stor del av dentotala upphandlingen. Framställningav livsmedelpåverkarmiljön negativt från jordbruksproduktion till distribution och avfallshantering.Störstamiljöhotet är övergödningen av hav och vattendrag p g a läckageav kväve och fosfor. Användning av
bekämpningsmedeloch handelsgödseltillför miljögiñer vid odling.
Transporter
Transporter är förknippade med allvarlig miljöpåverkan. De påverkar miljön främst
genom bidrag till växthuseffekten,övergödning,försurning och spridning av
miljögiñer.
Fordon påverkar miljön vid tillverkning, driñ och avfallshantering.Driñen svarar
för den dominerandemiljö- och resursbelastningen.
Den offentliga sektorn stårvisserligenför en liten del av landetstotala fordonspark
och av dentotala förbrukningen av bränsleför transporter. Men den miljöpåverkan
som orsakasav fordonstrafik är så stor att varje kostnadseffektiv insats är angelägenför att minimeradennapåverkan.Många arbetsfordonoch arbetsredskap
saknarhelt avgasrening.
Bränsleför transporter gäller bådeför vägtransporter och flyg. Miljöpåverkan är
omfattandedels genom användningav icke förnyelsebarråvara dels genom utsläpp
till luft av koldioxid och kväveföreningarvid användning.
Energi för uppvärmning
Energi för uppvärmning är vid sidan av trafiken ett av de största miljöproblemen.
All energiproduktionpåverkar miljön mer eller mindre. Det handlarbl a om
klimatpåverkanav fossila bränslen,avfallsproblemvid användningav kärnkraft och
utbyggnad av älvar.
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Andra viktiga områden
Även om områdenai
Alla varor och tjänster påverkar miljön i någon utsträckning.
inom övriga ommiljökrav
ställa
även
viktigt
att
avsnitt 6.3 bör prioriteras är det
dårråden. Framförallt där den offentliga sektorn har stora marknadsandelaroch
marknaden.
medhar lättare att påverka
Det gäller bland annat följande områden:
o
.
.
-

Medicinsk utrustning, material och läkemedel
Social-, hälso- och sjukvårdstjänster
Läkemedel
Kontorsmaterial och kontorsinredning
Utbildning, kurser och konferenser

6.4 Miljökrav

som kan och bör ställas vid offentlig

upphandling

självaprodukten varan eller
Med miljökrav vid upphandling avsesoftast krav
tjänsten, t ex formulerat att vissa ämneninte får förekomma iprodukten eller
dessförpackning eller att halten av olika ingåendeämneninte får överskrida vissa
leverantörenseget miljöarbete.
värden. Men miljökrav kan ocksåinnebärakrav
I det följande kommer bådaaspekternaatt diskuteras.
Krav på produkten varor och tjänster
Miljökrav bör som alla andrakrav vid upphandlingvara enkla att utvärdera, enkla
att hantera och lätta att förstå för bådeinköpare och leverantörer. När det gäller
produkter diskuterasmiljömärkningar av olika slag. Miljömärkning är
miljökrav
ett verktyg som syftar till att vägleda och informera inköpare och konsumenterom
produkter som har en relativt låg miljöbelastning.Miljömärkningen kan därmed
stimulera näringslivet att miljöanpassaproduktutvecklingen.
De kommandemiljömärkningsstandardemainom ISO 14000-arbetetomfattar tre
former av system:
Tabell 10: Kommandemiljömärkningsstandarder inom ISO 14000
Typ
Typ ll:
Typ lll:

Miljömärkningmed symboler,t ex SIS-Svan,NaturskyddsTysklands-Blåängeleller EUs blomma.
föreningens-Falk,
Företagensegnamiljöuttalandenmed symboler.t ex andel
förnybararåvaroreller återvinningsbamet.
Miljövamdeklarationer.
t ex EPP, EnvironmentalProduct
Profiles.Syftetär att lämnainformationom en produkts
påverkanunderheladesslivscykel.
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Typ I-märkningen, som är lätt att tolka, riktar sig framför allt till vanliga konsumenter. Kriterierna för märkningenhar också använtsvid offentlig upphandling.
svenskmärkning är konkurrensbegränsandeeftersomdet disAtt ställakrav
kriminerar utländskaleverantörer men att ställakrav
att kriterierna ska uppfyllas
är korrekt.
Typ IH-märkningen är i huvudsaktänkt att kunna användasav inköpare inom industrin och den offentliga sektorn. Miljövarudeklarationer ska ge information om
produktensmiljöeñekter av betydelseoch inte uppskattagränsvärdensom miljömärkningengör. Detta ställer stora krav
inköpama att kunnavärdera olika
miljöeffekter menger också större frihet vid bedömningen.
Exempelpå miljökrav
.
o
o
.

produkter är att de ska:

ha lång livslängd
användaett minimum av energi, vatten och kemikalier vid användning
kunna återanvändaseller återvinnas
ge sålitet avfall som möjligt
innehålla komponenterunderlättar avfallshantering
inte innehållamiljöfarliga komponenter

Vid formulering av miljökrav är det naturligtvis viktigt att inte hindra utvecklingen
med alltför låsta krav. En kravspecifikation bör därför avslutasmedtillägget eller
annanlikvärdig lösning Det finns många exempel att miljöfarliga produkter
har ersattsav helt nya metodermed avsevärtmindre miljöpåverkan.
Krav på leverantören
I takt med att miljövänlighet har blivit ett konkurrensmedelinom mångabranscher
har kraven ökat
tillverkare/produceuter/underleverantöreratt kunnadokumenteraeget miljöarbete och miljöanpassadtillverkning. Det finns ett stort behov
av enhetligainternationellaregler för miljöarbetet i företag och organisationer.
Ett omfattande arbetepågårmed att ta fram en internationell standardför miljöledning, ISO 14001, som väntas stor genomslagskraft.nom EU finns förordningen om miljöstyming och miljörevision, EMAS Eco Managementand Audit
Scheme.
För att bli certifierad/godkänd enligt något av dessasystemkrävs att företaget
uppfyller en rad villkor som rör miljöarbetet. Företaget ska t ex ha en uttalad
miljöpolicy, en tydlig organisationoch ansvarsfördelningoch ett dokumenterat
arbetssättsom säkerställeratt verksamhetenbedrivs i enlighetmedpolicyn. Miljöarbetetskadessutomredovisasoch kontinuerligt förbättras.
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mycket
Intressetfrån näringslivet att införa någonform av miljöledningssystemär
många
stort. Detta gäller ännu länge framför allt de större företagen.Inom
mindre företag är kunskapenännu ofullständig om vad ett miljöledningssystem
innebäroch det finns en osäkerhetom huruvida de instrument som hittills finns
framtagnakan anpassasoch bli kostnadseffektivaför den egnaverksamheten.
att leveI dagslägetär det inte möjligt för offentliga upphandlareatt ställakrav
godSverige
i
företag
är
Endast
registrerade/certifierade.
ett
ska
rantörerna
vara
känt i dag enligt EMAS. Standardenför miljöledningssystemISO 14001 är ännu
inte antagenmen beräknastas i bruk under senaredelen av 1996.
Det bör också tilläggas att för upphandlingutanför EU-ländema är det inte heller
godkännnandeenligt EMAS.
möjligt för den offentliga sektorn att ställakrav
Det förhindras av internationellahandelsreglersom Sverigeförbundit sig att följa.
Ett annatproblem medEMAS är att godkännandetär relaterat till den egnanationella miljölagstiftningen som i mångafall kan ha mycket låg krav.
Den positiva möjligheten är att offentlig upphandlingkan utnyttja de krav som
likställs företag för EMAS-registrering/ISO 14001-certifiering,dvs krav
värdigt system med miljöpolicy, organisationoch ansvarsfördelning,dokumenterat
arbetssättoch redovisning av miljöarbetet.
Som tidigare nämnts under avsnitt 3.1 är det i dag inte är möjligt att ställa
miljökrav
leverantörenstransporter av envara. Det är inte heller möjligt att
ställakrav på lokalt odlade livsmedel.Detta strider mot en av EUs grundtankar,
nämligenvaromas fria rörlighet. Detta är mycket negativt ur miljösynpunkt eftersom transporterna är ett av våra stora miljöproblem
Detta har uppmärksammatsi en rapport ñån EEA i KöpenhamnEUs miljöbyrå
inför EU-kommissionensrevision av EUs femte miljöprogram. Rapporten fastden fria rörligheten är ett hot mot miljön. sevidare förslag i
ställer att kraven
avsnitt 7.4.
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7 Utredningens

överväganden

7.1 Metod för uppföljning

av offentlig

och

förslag

upphandling

utredningens uppdrag ingår att föreslå en metod för årlig uppföljning av omfattningen av den offentliga sektornsupphandling.En regelbundenåterkommande
uppföljning kan vara värdefullt ex för att överblick över upphandladevolymer
som underlagför att utvärderauppställdamiljömål.
Enligt EU-direktiven om offentlig upphandlingär Sverigeålagt att lämnastatistik
om den offentliga sektornsupphandlingarbåde över och under tröskelvärdenatill
EU. NOU är den myndighet som har i uppdrag att lämnadessauppgifter. De
uppgifter som har lämnatshittills har halt stora brister, se avsnitt
NOU bedömer att kommandeårs redovisningarblir av bättre kvalitet dels genom
att den offentliga sektomskunskap om de nya upphandlingsreglemaenligt LOU
ökar, dels genom att rutinernaför vad som skaredovisasförbättras. Införandet av
elektronisk handelinom den offentliga sektorn väntas också ge väsentligt förbättrademöjligheter att tillförlitlig statistik, sevidare avsnitt 7.3.
-

Istället för årliga uppföljningar föreslår vi att de statistikuppgifter utnyttjas som
NOU redan nu är ålagdaatt rapportera till EU vartannat år. Dessauppgifter
gäller upphandlingarbåde över och under tröskelvärdena.

Det kan ocksåvara intressantatt överblick över de totala inköpen, dvs även
information om inköp utanför upphandling. Ur miljösynpunkt kan det vara av intresseatt sehur miljökrav beaktasvid dessainköp.
Inför en sådankartläggning är det angelägetatt göra en bedömning av kostnader
och nyttan.
-

Vi föreslår att SCB, om det kan motiveras av kostnadsskäl,får i uppdrag att
göra en kartläggning av offentliga inköp utanför upphandlingsrutineroch
centralaavtal. En kartläggning av dessainköp kan vara av intresseur miljösynpunkt.

Gemensam vokabulär
I dag förekommer olika terminologier vid upphandlinginom den offentliga sektorn
under tröskelvärdena,A11upphandlingunder tröskelvärdenaborde redovisas,enligt
CPV-nomenklaturenCommon ProcurementVocabulary, precis som upphandling
över tröskelvärdena,Det skulle förenkla uppgiftshanteringenom alla använder
sammaindelningsgrunder att det går att fram relevant statistik.
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Vi föreslår att all upphandlingredovisasenligt CPV-nomenklaturen

-

7.2 Hur den offentliga

upphandlingens

roll kan stärkas

Den offentliga upphandlingenspåverkan marknadeni miljöanpassadriktning är
inte stor som den skulle kunna vara. Det behövsmer enhetligaoch tydliga
miljökrav och en ökad framförhållning,dvs tydliga signalerom kommande
färdriktning inom offentlig sektor. På så sätt får producentemaett ökat incitament
att styra produktionsprocesser,varor och tjänster mot en mer miljöanpassadutveckling.
Miljökraven vid offentlig upphandlingbör kunna ökas genom följande åtgärder:
i myndigheternasregleringsbrevoch i kommunallagen att miljö. Inför krav
får
hänsyn hög status.I dag är flera inköpare passivai miljöñågor därför att
inga krav ställs från ledningen.
och tyngd i miljöarbetet är central. Därför bört ex
- Ledningens engagemang
kommunledningenge de kommunalainköparna den status,det förtroende och
det handlingsutrymmesom är nödvändigt t ex genom kompetenshöjningoch
utbildning. En tydlig och konsekvent miljöpolicy som antagits av ledningenför
miljökrav
en upphandlandeenhetger inköparna betydligt starkare ställning när
ska ställas.
-

Öka inköpamas statusgenom att införa kompetenskrav.Kompetenskravenska
gälla upphandling i enlighet med LOU och kunskaperinte bara om att ställa
miljökrav utan också om att utvärderadessa.

tröskelvärdenastyrs nationellt. Skapastörre utrymme i
o Upphandling under
LOU för att ställa miljökrav under tröskelvärdena.
7.3 IT som hjälpmedel

för att ställa miljökrav

Inköpare har länge efterlyst enkla hjälpmedelför att kunna ställa miljökrav samt
förenkla utvärderingen.Kraven har då större möjligheter att bli enhetligaoch
samordnade.Handböcker är förmodligen inte den bästaformen för ett dynamiskt
område som detta där en snabboch kontinuerlig uppdateringmåstekunna ske.
En databasmed formulerade miljökrav för varor och tjänster som kontinuerligt
uppdaterasskulle förmodligen underlätta arbetet betydligt. Databasenbör ha
myndighetsauktoritet, men det är inte nödvändigt att myndigheten/emasköter
det praktiska arbetetmed att skapadatabaseneller underhålladen. Databasenbör
äveninnehålla mallar för att underlätta utvärderingen.
Det borde vara av intresseför landetsoffentliga upphandlareatt kunna hämta idéer
från en databasmed förfrågningsunderlaginklusive miljökrav som utarbetats av
offentliga upphandlare.
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Toppledarforums projekt - Elektronisk handel för kommuner, landsting och
stat
Elektronisk handel är ett samarbetsprojektmellan SvenskaKommunförbundet,
Landstingsförbundetoch Statskontoret med syfte att införa elektronisk handel
EH inom den offentliga sektorn. Inom loppet av tre år skaden offentliga sektorn
ha gått över till att handlaelektroniskt. Det antasatt den offentliga sektorn är
omfattandeatt den inom en snar framtid även lockar med sig en väsentlig del av
näringslivettill att handlaelektroniskt.
EH ersätter manuellapappersbaserade
rutiner med elektroniska. Det gäller främst
beställningar,fakturahantering,anbudoch liknande. När den offentliga sektorn
övergårtill EH kommer givetvis krav att ställas leverantörernaatt
över till
EH.
EH kan ocksåbli en språngbrädaför svensktnäringsliv genom att svenskaföretag
lättare får tillgång till internationellamarknader. Det gäller inte minst den offentliga
upphandlingeninom EU som idag är värd 5 400 mdkr.
-

Vi föreslår att det IT- projekt som drivs av Toppledarforum
sikt inkluderar
en databasmed miljökrav för olika varor och tjänster samt en databasmed förfrågningsunderlag

7.4 Hinder

i lagar och avtal

Många offentliga förvaltningar och företag har antagit en miljöpolicy och ett
miljöprogram En central del i dessaär miljökrav vid upphandling. Sådanakrav
minskarden egnaverksamhetensmiljöpåverkaneftersomvalet av produkter påverkar utsläpp till luft och vatten samt avfallshantering.
Flera offentliga förvaltningar och företag ställer ocksåkrav
leverantörernaoch
derasmiljöarbete. Det kan gälla miljökrav
tillverkning av produkterna,
transporter och ett kvalitetssäkratdokumenterateget miljöarbete. Dessakrav
strider mot LOU och internationellahandelsavtal.
Däremot ser det ut att vara tillåtet att ställamiljökrav
tillverkning och kvalitetssäkring av miljöarbetet om dessafinns angivnai internationellastandardereller
annaneuropeisköverenskommelset ex enligt den kommandestandardenför miljöledning ISO 14000 och EU-förordningen EMAS. Det verkar som om EG-regelverken innehålleren motsättning dessaområden.
-

Vi föreslår att regeringeni samarbetemed övriga EU-länder initierar ett
samarbetei syfte att klargöra regler om miljöhänsyn att motsättningarna
mellan olika regelverkundanröjs.

Att ställamiljökrav
transporter strider mot en av EUs grundtankar,nämligen
varomas fria rörlighet. Detta är mycket negativt ur miljösynpunkt eftersom
transporternaär ett av våra stora miljöproblem
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-

Vi föreslår att regeringeni samarbetemed övriga EU-länder verkar för att
miljökrav kan ställas transporter vid offentlig upphandling.
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8

Konsekvenser

Regeringenhar i direktiv till samtligakommittéer och särskildautredare begärt
särskild redovisning av regionalpolitiska och jämställdhetspolitiskakonsekvenser
utredning inte några
av utredningen. Enligt vår bedömninghar förslageni denna
sådanakonsekvenser.
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