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Rädda världen –

men hur långt är rimligt att 

gå?

HÅLLBARA INKÖP

TORSDAG DEN 11 APRIL 2019



Hur långt tillbaka i leverantörskedjan kan/bör 

obligatoriska miljö- och csr-krav ställas? Vad kan 

konsekvenserna bli för leverantörer respektive 

upphandlande enheter vid för långtgående miljö-

och csr-krav?

• Vilka hållbarhetskrav ska och får ställas

• Förutsättningarna för att ställa hållbarhetskrav

• Hur långt tillbaka kan hållbarhetskrav ställas i 

leverantörskedjan

Agenda
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Nationella upphandlingsstrategin

• Mål 6 - En miljömässigt ansvarsfull offentlig 

upphandling

• Mål 7 - Offentlig upphandling som bidrar till ett 

mer socialt hållbart samhälle
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Arbetsrättsliga krav ska ställas i vissa fall 

• 17 kap. 2 och 4 §§ - Särskilda arbetsrättsliga villkor

• Beställaren ska ställa arbetsrättsliga villkor om det är 

behövligt

• Beställaren ska då också säkerställa att underleverantörer 

som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet

uppfyller villkoren 

Hållbarhetskrav – ska ställas i vissa fall
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Hållbarhetskrav – får ställas 

17 kap 1 § LOU

Beställaren får ställa särskilda villkor avseende 

• Miljö 

• Sociala villkor

• Arbetsrättsliga villkor

• Andra villkor

Sådana särskilda villkor ska ha anknytning till det 

som anskaffas i den mening som avses i 16 kap. 

2 § andra stycket.
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• Fri rörlighet och frihet att tillhandahålla tjänster

• Likabehandling

• Proportionalitet

De grundläggande principerna 
måste alltid beaktas
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Samband med kontraktsföremålet

• 16 kap. 2 § andra stycket LOU

• Ett tilldelningskriterium ska anses ha anknytning till den vara, 

tjänst eller byggentreprenad som ska anskaffas om kriteriet i 

något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst eller till 

byggnadsverket under något skede av livscykeln.

• EU-domstolen dom i mål C-513/99 Concordia Bus Finland

• OK med krav på bullernivå och utsläpp
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• Ingen begräsning till antalet led i leverantörskedjan

• Måste vara möjligt att kontrollera och följa upp!

Underleverantörer som direkt medverkar 
till att fullgöra kontraktet 
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Förvaltningsrättsdomen ang. SLL:s 
hållbarhetskrav

• Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 29 juni 2018 (mål nr 

24148-17)

• Obligatoriska krav på att leverantör av läkemedel skulle ha viss 

kontroll avseende miljö och CSR-krav i hela tillverkningskedjan

• Svårt för t.ex. parallellimportörer som inte vet vem som tillverkar
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Domstolen

• Strider inte mot fri rörlighet även om vissa har svårt att 

uppfylla

• Tydlig koppling till vad som upphandlades

• Berättigat krav för att uppnå SLL:s övergripande miljömål

• Inte i strid med likabehandlingsprincipen

Förvaltningsrättsdomen ang. SLL:s 
hållbarhetskrav, forts.
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Konsekvenser av för långtgående 
krav

• Risk att upphandlingen måste göras om

• Risk för färre anbud/sämre konkurrens och 

därmed högre pris

• Omöjligt att följa upp
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• Begränsa till underleverantörer som direkt bidrar till 

fullgörandet av kontraktet

• Är hållbarhetskraven kopplade till kontraktsföremålet

• Proportionerliga, förutsägbara och icke diskriminerande

• Möjliga att kontrollera och följa upp

Hållbarhetskrav på underleverantörer –
checklista

12



Frågor?

Magnus Jonson
COUNSEL, ADVOKAT

E-POST

magnus.jonson@setterwalls.se

MOBIL

+46 72 239 22 67

HUVUDSAKLIGEN VERKSAM INOM

EU- & konkurrensrätt/Offentlig 

upphandling/Marknadsrätt/Immaterialrätt
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