
Hållbar upphandling med fokus på byggåterbruk

Dagens program:

13:15 Hanna Bergman, hälsar välkomna & Kerstin Angberg-
Morgården berättar om UDD

13:20 Miljömässigt ansvarsfull upphandling, vad innebär 
det? Gunnar Lyckhage, UpphandlingsDialog Dalarna 

13:30 Återbruk i den offentliga affären. Annika Varghans, 
Länsstyrelsen Dalarna 

13:45 Återbruk av byggmaterial i Göteborg. Nina Wolf, 
Göteborgs stad 

14:15 Paus 

14:30 Hur ställa krav på återbruk av byggmaterial i 
upphandling? Erik Åhrling, Colligio

15:00 Dala återbyggdepå, hur ska den fungera och koppling 
till upphandling. Hanna Bergman, projektledare 

15:15 Tid för frågor 

Lite regler
• Stäng av ljudet
• Frågor skrivs i chatten i samband 

med eller direkt efter varje 
föredrag







Rekommendationer från UDD



www.upphandlingsdialogdalarna.se

Processledare: 

Kerstin Angberg-Morgården

Tel: 010-225 02 76

Kontakt



Gunnar Lyckhage, Upphandlingsdialog Dalarna

Miljömässigt ansvarsfull upphandling



Miljömässigt ansvarsfull upphandling
– från ”om” till ”hur”!



”Om” – så började det…

Västernorrlandspärmen start 1994

”I övrigt har noterats att många bra initiativ tagits för att utveckla miljöhänsynen vid 
upphandling. Detta gäller generellt genom användningen av Västernorrlandspärmen, 
samt specifikt t ex genom utveckling av anbudsutvärdering, bidrag till inköp av KRAV-

odlat, m.m.” Norrköpings kommun, miljörevision 2001



Några landsting engagerade sig
Nu blev det LfU-verktyget nationellt.

Med hjälp av Stockholms läns landsting och 
Peter Nohrstedt skapades snart EKU-verktyget.



2003 blev EKU-verktyget en del av 
Miljöstyrningsrådet. 2007 fick man kraftigt 

förstärkta resurser för att ta fram miljökriterier 
för offentlig upphandling.



Men motståndet mot miljökraven var kraftfullt. 

Några personer kom att betyda särskilt mycket för 
den fortsatta utvecklingen av miljökraven. 

Peter Nohrstedt            Sven-Olof Ryding            Monica Sihlén              Mathias Sylvan 



Striden utkämpades framför allt kring 
livsmedelsupphandling. På den tiden var 
grossisterna inte samarbetsvilliga utan 

överprövade 50 % av alla 
livsmedelsupphandlingar.

Konkurrensverket publicerade (forsknings)rapporter 
som ifrågasatte värdet av den miljöanpassade offentliga upphandlingen samtidigt som kriteriekraven på livsmedel 
ifrågasattes, speciellt djurskyddskraven. 
”Det kan konstateras att det strider mot principerna om icke-diskriminering och likabehandling att ställa krav på 
att livsmedel ska vara producerade i enlighet med den svenska djurskyddslagstiftningen vid offentlig 
upphandling.”

”Enligt Konkurrensverkets bedömning är en ökad harmonisering av bestämmelser om djurvälfärd på EU-nivå en 
mer effektiv metod än särskilda krav vid offentlig upphandling.” 



Miljöstyrningsrådet lades ner,
upphandlingsstödet spreds till olika myndigheter 
innan det sammanfogades hos Konkurrensverket 

under den stolta parollen 
”Ett upphandlingsstöd i världsklass”

3 oktober 2014 kom vändpunkten, med Ardalan Shekarabi och 
Upphandlingsmyndigheten. Nu blev miljökrav i upphandling en 

självklarhet och vi pratar nu i stället om Hållbarhetskrav.


