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Agenda 
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 Ny Upphandlingsmyndighet 

 

 Vad gäller idag? 

 

 Vad gäller imorgon? 

 

 Alla problem lösta? 

 

 

 



Hållbar livsmedelsupphandling 

 Miljöstyrningsrådet 

 gröna -> hållbara inköp  

 juni 2006- juni 2014 

 Konkurrensverket 

 juli 2014-aug 2015 

 Upphandlingsmyndigheten 

 sept 2015- 
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http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/markesguiden.pdf?id=6756 



Märkningar 

5 

 Regler för livsmedelsinformation och märkning 

 Informationsförordningen 1169/2011 

‒ Ingredienser, allergener, bäst före/sista förbrukning, 
förvaring, kontaktuppgift, m.m.(näring) 

 

   Hållbarbetsmärkningar 

 Kommunicera mervärde 

 Företag ibland styrda av regelverk vid utformning 

‒ EU-ekologiskt, Svenskt Sigill 

 Märkningar inte utvecklade som verifikat 



Vad säger Lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling? 
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6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i 
förfrågningsunderlag med mera. 

Om UM anger miljöegenskaper i form av prestanda- eller funktionskrav får 
den använda detaljerade specifikationer, eller vid behov delar av dessa, 
som fastställts för miljömärken, om 

 Specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de 
varor eller tjänster som skall upphandlas 

 Kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön 

 Märkena är tillgängliga för alla berörda parter 

 UM får ange att varor eller tjänster som är försedda med ett sådant 
miljömärke skall antas motsvara de tekniska specifikationer som angetts 
i förfrågningsunderlaget men skall godta även annat lämpligt bevis. 

 



I praktiken  
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 Fråga inte efter märkning  

 Hållbarhetskriterier finns 

 Sällan märkningskrav i FFU men i bilaga 

 Märkningar viktigt bevismedel  

 Märkningskrav sällan överprövas  

 Vad säkerställs egentligen?  

 

 



Vad säger Direktiv 2014/24/EU? 
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 Ersätter Dir. 2004/18/EG  

 Implementeras i svensk lag april 2016 

 Allmänna principer gäller; ej diskriminering, proportionalitet, 
transparens, likabehandling och ömsesidigt erkännande 

 

 Ett särskilt märke får krävas som bevismedel för att föremålet 
för upphandling motsvarar de egenskaper som krävs under 
förutsättning att: 

 kraven endast rör kriterier kopplade till kontraktsföremålet och 
är lämpliga för att definiera dess egenskaper 

 kraven är objektivt kontrollerbara och icke-diskriminerande 
(ersätter krav på vetenskaplighet) 
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 krav antagits i öppet förfarande där samtliga berörda parter 
kan delta och är tillgängliga för alla berörda parter 

 märkena är kontrollerade av en tredje part 

 om UM inte kräver alla krav som följer av märket ska den ange 
vilka kriterier som avses  

 även godta alla märken som uppfyller likvärdiga märkeskrav 

 om en ekonomisk aktör inte hade möjlighet att få tillgång till 
det specifika märket inom de berörda tidsfristerna ska andra 
lämpliga bevismedel godtas, t.ex. teknisk dokumentation. 

 



Exemplifiering 
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Du upphandlar kaffe.  

Produkten ska vara certifierad 
med Fairtrade eller likvärdig 
märkning. 

Anbudsgivare 1:  

 Fairtrade 

Anbudsgivare 2:  

 Rainforest alliance.  

 

Uppfyller  

anbudsgivare 2 kravet? 



Alla problem lösta? 
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 Antogs för att underlätta! 

 Inlåsningseffekter?  

 Små och medelstora företag?  

 Ökar arbetsbördan?  

 Sverige ville behålla nuvarande regler  

 Hållbarhetskriterier 

 Livsmedel många märkningar 

 EU-kommissionen kan ge ut guide för tolkning 

 Hur värdera regionala märkningar? 

 Tillsyn från EU kan leta till böter  

 Upphandlingsmyndigheten följer praxisutveckling 

 



Sammanfattning märkningar 

 Möjligt att kräva ett särskilt 
märke som bevismedel för 
att upphandlingsföremålet 
motsvarar de egenskaper 
som krävs – nytt 

 Kan vara teknisk 
specifikation, 
tilldelningskriterium eller 
kontraktsvillkor 

 Märket måste ha utarbetats 
på visst sätt – delvis nytt 

 

 

 Måste godta likvärdiga 
märken 

 Måste under vissa 
omständigheter godta andra 
lämpliga bevismedel 



Avslutningsvis 
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Mycket kan bli sig likt  

 Praxis beroende av domstolar 

 Praxis även beroende av köpare och säljare 

 

 Framtiden blir intressant! 

 

 

 

 

 

 

 


