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”…En upphandlande enhet måste noga ange vilka 

omständigheter den avser att beakta i de fall den väljer 

att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Genom hänvisningen till det ’ekonomiskt’ mest 

fördelaktiga anbudet uppkommer ett behov av att 

enheten gör klart för sig redan från början hur olika 

omständigheter som servicegrad etc. kan värderas i 

ekonomiska termer. Särskilt vad gäller 

miljöpåverkan kan en sådan värdering bli svår.”  

 

(Prop. 1992/93:88, s. 52) 

”Nya” svenska LOU år 1994 



”Generellt innebär upphandlingsdirektiven att två villkor 

ställs upp för de kriterier som tillämpas för att fastställa 

vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. 

För det första gäller förbudet mot diskriminering och för 

det andra skall de kriterier som tillämpas innebära en 

ekonomisk fördel för den upphandlande 

myndigheten.”  
 

(Kommissionen tolkningsmeddelande om möjligheterna att ta 
miljöhänsyn i offentlig upphandling, KOM(2001) 274 slutlig) 

Kommissionens inställning 
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C-513/99 Concordia  
Får u.m. använda tilldelningskriterier rörande bullernivå och 

utsläpp från bussar? Utesluter likabehandlingsprincipen 

sådana tilldelningskriterier när den upphandlande 

myndighetens egna bolag är en av få leverantörer som kan 

uppfylla kriterierna? 
 

Domstolen slog fast att inte endast villkor av ren ekonomisk 

karaktär kan ställas ”Det kan nämligen inte uteslutas att 

faktorer som inte är av rent ekonomisk art kan påverka ett 

anbuds värde för den upphandlande myndigheten” (punkt 

55).  
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Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier ska – 

  ha ett samband med kontraktets föremål,  

  inte ge den u.m. en obegränsad valfrihet,  

  uttryckligen anges i kontraktshandlingarna eller i 
 meddelandet om upphandling, 

  vara mätbara och  

  förenliga med de allmänna rättsprinciperna  
 om likabehandling, icke-diskriminering och insyn 
 (transparens).   

C-513/99, Concordia, C-331/04 ATI EAC m.fl. 
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Kriterier i offentlig upphandling 

Inte nödvändigt att samtliga kriterier är av rent 
ekonomisk art. Även faktorer kan påverka ett anbuds 
värde för den u.e. Kriteriet avseende anbudets 
estetiska förtjänster omnämns uttryckligen i direktivet.  

Eftersom ett anbud med nödvändighet avser föremålet 
för upphandlingen, ska kriterierna för tilldelning av 
kontraktet likaså ha ett samband med detta föremål.  

Att ett av kriterierna som den u.e. tillämpade endast 
kunde uppfyllas av ett fåtal företag, bland vilka ett till 
enheten hörande företag, medförde inte i sig att 
likabehandlingsprincipen åsidosattes. 

 

C-513/99, Concordia 



Då kraven i det konkreta fallet ansågs objektiva 

och inte gav den upphandlande myndigheten fri 

prövningsrätt ansågs inte kravet strida mot 

likabehandlingsprincipen. 

Domstolen betonade också den betydelse 

miljöpolitiken har inom EU och att 

miljöskyddskraven ska integreras i utformningen 

och genomförandet av unionens politik och 

verksamhet. 

 
 

Politiska viljan har betydelse 



En upphandlande myndighet får, men är inte skyldig att, 

använda lämpliga specifikationer som fastställts för 

miljömärken, t.ex. det europeiska miljömärket, 

(multi)nationella miljömärken eller andra miljömärken, om 

kraven för märket har utarbetats och antagits på grundval 

av vetenskapliga rön eller genom ett förfarande i vilket de 

berörda parterna, t.ex. statliga organ, konsumenter, 

tillverkare, distributörer och miljöorganisationer, kan delta 

och om miljömärket är tillgängligt för samtliga berörda 

parter.  
Ingressen skäl 29 

Upphandlingsdirektiven 2004 



C-368/10 Dutch Coffee 

I princip inget hinder i sig för att använda ett 

kriterium som innebär att en vara ska komma från 

rättvis handel.  

De krav som ställs i upphandlingen ska anges i 

förfrågningsunderlaget – generella hänvisningar till 

ett visst märke inte tillåtet.  

10 maj 2012. 

 



C-368/10 Dutch Coffee 

Kravet i FFU om att leverantören skulle ”bidra till att 

göra kaffemarknaden mer hållbar och till en 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull 

kaffeproduktion” ansågs av EU-domstolen inte vara 

så ”klart, precist och otvetydigt, på ett sådant sätt att det är möjligt för alla rimligt 

informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare att med säkerhet och fullt ut veta vilka 

kriterier som dessa krav omfattar. Detta gäller även, i än högre grad, begäran att 

anbudsgivarna i sina anbud ska ange ”hur de uppfyller” dessa kriterier eller hur de ”bidrar 

till” den upphandlande myndighetens syften vad gäller kontraktet och kaffeproduktionen 

utan att de ges några tydliga upplysningar om vilka uppgifter som ska lämnas.”  

 

Principerna ska alltjämt upprätthållas.  

 

 



 

”Socker smakar i strikt bemärkelse visserligen inte 

annorlunda beroende på om det är rättvisemärkt eller inte. 

En produkt som lanseras på marknaden på orättvisa villkor 

efterlämnar emellertid en bitter eftersmak hos en 

ansvarsfull kund.”  
 

(Generaladvokaten Kokotts förslag till avgörande) 

 

 

C-368/10 Dutch Coffee 



Nya direktivet 2014/24 
 – 5 kluster 

1. Strategisk upphandling - fokus på sociala 

och miljörelaterade kriterier. 

2. Förenkling och ökad flexibilitet. 

3. Underlätta för små, medelstora och 

nystartade företag. 

4. Motverka korruption. 

5. Tillsyn och information. 

 



”Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 

2020-strategin…som ett av de marknadsbaserade 

instrument som ska användas för att uppnå smart och 

hållbar tillväxt för alla… upphandlingsregler bör därför 

ses över och moderniseras, i syfte att upphandlande 

myndigheter kan utnyttja offentliga upphandlingar på ett 

bättre sätt till stöd för gemensamma samhällsmål.” 

 

(Direktiv 2014/24/EU, beaktandesats 2) 

Framöver 



Märken i direktiv 2014/24 

(75) Upphandlande myndigheter som vill köpa 

byggentreprenader, varor eller tjänster med särskilda 

miljömässiga, sociala eller andra egenskaper bör kunna 

hänvisa till särskilda märken, exempelvis det europeiska 

miljömärket, (multi-)nationella miljömärken eller andra 

märken, förutsatt att märkeskraven har ett samband med 

kontraktsföremålet, såsom beskrivningen av varan och dess 

presentation, inbegripet förpackningskrav.  



Märken i direktiv 2014/24 

(75) Vidare är det viktigt att dessa krav utformas och antas 

på grundval av objektivt kontrollerbara kriterier genom ett 

förfarande i vilket alla berörda parter, t.ex. statliga organ, 

konsumenter, tillverkare, distributörer och 

miljöorganisationer, kan delta och att miljömärket är 

tillgängligt för alla berörda parter.  



Märken i direktiv 2014/24 

(75) Det bör klargöras att berörda parter kan vara offentliga 

eller privata organ, företag eller alla typer av icke-statliga 

organisationer (organisationer som inte är en del av en 

myndighet och inte är konventionella företag).  

 Det bör likaså klargöras att specifika organ eller 

organisationer på nationell eller statlig nivå kan delta i 

fastställandet av märkeskrav som kan användas i 

samband med myndigheters upphandling utan att dessa 

organ eller organisationer förlorar sin status som tredje 

part. 
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Artikel 43 i direktiv 2014/24 – I 

Möjligt att ställa krav på märken, eller på vissa delar av ett 
märke, om märkeskraven 

  är kopplade till föremålet för upphandlingen och  
  lämpliga för att definiera dess egenskaper, 

  grundas på objektivt kontrollerbara, icke-  
 diskriminerande kriterier, 

  om märkena antagits i förfaranden där alla parter fått 
   delta, 

  fastställts av en oberoende tredje part och 

          märkena är tillgängliga för alla parter. 
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Artikel 43 i direktiv 2014/24 – II 

 

 Alla märken som bekräftar att byggentreprenaderna, 

varorna eller tjänsterna uppfyller likvärdiga märkeskrav 

måste godtas. 

 Om en leverantör bevisligen inte har tillgång till likvärdiga 

märken, får leverantören möjlighet att på annat sätt 

bevisa att innehållet i anbudet uppfyller kraven för det 

särskilda märket. 
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Artikel 43 i direktiv 2014/24 – III 

 

Om ett märke uppfyller villkoren men även omfattar andra 

krav som inte är kopplade till kontraktsföremålet, får den 

upphandlande myndigheten inte kräva märket i sig men 

får fastställa tekniska specifikationer genom hänvisning 

till de för märket detaljerade specifikationerna, eller vid 

behov delar av dessa, som är kopplade till 

kontraktsföremålet och är lämpliga för att definiera 

egenskaperna hos kontraktsföremålet. 
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LOU 2017? 

9 kap. LOU 

En upphandlande myndighet eller enhet ska i de tekniska 

specifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för 

fullgörande av kontraktet under vissa förutsättningar få 

kräva en särskild märkning som bevis för att varorna, 

tjänsterna eller byggentreprenaderna motsvarar de 

egenskaper som krävs. 

Prop. 2015/16:195 s. 592. 
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LOU 2017? 

Forts. 

9 kap. LOU  

Andra märkningar ska godtas om det innebär att varorna, 

tjänsterna eller byggentreprenaderna uppfyller likvärdiga 

krav. Även annan utredning ska under vissa 

förutsättningar godtas om den visar att varorna, tjänsterna 

eller byggentreprenaderna uppfyller ställda krav. 

Prop. 2015/16:195 s. 592. 
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