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Aktuellt kring miljö och klimat  

- Ökat fokus miljö och klimat

- Upphandling – motor i omställning

” Växthusgasutsläppen under 2010 till 

2019 var de högsta någonsin för något 

årtionde under mänsklighetens historia ”

” Utsläppen fortsätter att öka främst på 

grund av att världens energisystem baseras 

på fossila källor och utsläpp från förstörda 

ekosystem.”
” Kostnaderna för förnybar energi har 

sjunkit kraftigt. Klimatlösningar som sol-

och vindkraft, elfordon och batterilagring 

har utvecklats snabbt – men mer behöver 

göras för att fasa ut kol, olja och gas.”



Aktuellt kring miljö och klimat 

- Nationella styrsignaler (Agenda 2030,     

Sveriges miljömål, LOU, lag om klimatkrav vissa transporter)

- UhC styrsignaler (Nämndmål miljö, upphandlingspolicy)

” Särskild vikt läggs vid målet om netto noll 

utsläpp av växthusgaser år 2045”

” 2030 är två ramavtalsperioder bort ”

” Agenda 2030 och Sveriges miljömål är 

utgångspunkter vid upphandling”



Aktuellt kring klimat - nationellt 

Lagändring om miljökrav vid upphandling av bilar och 

kollektivtrafiktjänster 

Den 1/6 2022 träder en ny lag ikraft som innebär att upphandlande 

myndighet ska säkerställa att de avtal som tilldelas gällande inköp 

och leasing av fordon, kollektivtrafik, sophämtning och olika typer 

av post och pakettjänster ska uppfylla krav på en minsta andel 

miljöanpassade fordon, s.k. minimimål.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-andringar-i-direktivet-

om_H901TU14

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-andringar-i-direktivet-om_H901TU14


Aktuellt kring miljö och klimat - nationellt 

Förslag lagändring – LOU

” En upphandlande myndighet ska beakta klimatet vid offentlig 

upphandling. Myndigheten ska även beakta miljön, människors 

hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det 

är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte. En upphandlande 

myndighet ska besluta om riktlinjer för hur dessa intressen ska 

beaktas. ”



Baskrav
Andel krav på nivå

Avancerad/spjutspets

Andel upphandlingar med krav gällande Miljö allmänt och 

övergripande.
86% 86% Mål helår >95%. (76%, 2021). 

1) Andel upphandlingar med krav gällande Återbruk -återvinning-

avfallsförebyggande
61% 39% Minst 20 % avancerade krav per år.

2) Andel upphandlingar med krav gällande Klimat -fossilfrihet 33% 16% Minst 20 % avancerade krav per år.

3) Kemikalier 61% 36% Minst 20 % avancerade krav per år.

4) Andel upphandlingar med krav gällande Ekologiska livsmedel  29% 100% Minst 20 % per år. 

5) Andel upphandlingar med krav gällande Lokalproducerade 

livsmedel
- 100% Minst 5 % per år. 

Mål och måluppfyllnad

Miljömässig hållbarhet är för oss självklart och där är vi drivande inom resurshushållning



Aktuellt kring miljö - UhC

?

Ökat behov av sakkunskap miljö och klimat

• Samarbete miljöstrategerna

• Miljöstrategnätverket

• Miljöresurs/strateg Upphandlingscenter

• Prioritering upphandlingsplan

• Vägledning transporter

• Adda utbildning

• Film hållbarhet



Prioritering av miljöpotential - upphandingsplanen
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Klimat -

X
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1. Högt prioriterad upphandling. Stor miljöpåverkan/potential. Större arbetsinsats krävs. UhC/Miljösakkunnig 
krävs. 

2. Prioriterad upphandling. Medelstor miljöpåverkan/potential. Medelstor arbetsinsats krävs, 
UhC/Miljösakkunnig krävs

3. Lågt prioriterad upphandling. Upphandling där generella miljökrav krävs utifrån att relevans beaktats. Liten 
arbetsinsats. 

X.   Upphandling med fokus på transporterna 



Vägledning miljö och klimatkrav transporter



Utbildning hållbar upphandling – Adda 



Avfallsförebyggande upphandling

• 25/8 – 25/4 2023

• Urval UP 2023-2024

• Förslag på krav
• Portionsformar (plast)

• Arbetskläder (textil)

• Livsmedel (förpackningar)

• Byggtjänster (återbruk)



”Med en genomarbetad strategi och imponerande samverkan 
har Upphandlingscenter Falun-Borlänge-regionen visat att 
det är fullt möjligt att ta tillvara hållbarhetspotentialen i 
offentlig upphandling.

Upphandlingscenter har inte stannat vid det självklara utan 
drivit sitt miljöarbete vidare och utvecklat en egen modell, 
Återbrukspyramiden, för att skapa upphandlingskriterier 
som är lämpliga för återbruk.

Projektet är både strategiskt imponerande och har stor 
potential att spridas vidare”.

Miljöstrategipriset offentlig sektor 2022



Återbrukspyramiden



• Minst 90 % = godkända utifrån de krav som ställs. (T.ex. baskrav miljö UHM)

• Minst 24 % (87st) = ska ha miljömärkning. 

• Minst 3% (11 st) = helt eller delvis innehålla återvunnet/eller förnybart (fossilfritt) material.

• Dialogkrav plastförpackningar – avancerad nivå

• Andel fordon som drivs av el, vätgas eller biogas/fordonsgas

• år 2 – minst 10%

• År 3 - minst 30%

Mervärden

• > 24 % miljömärkta produkter

• > 3% återvunnet/förnybart

Mjukpapper, kemtekniska produkter och städredskap



• Baskrav miljö UHM 

• Minst 11 miljömärkta produkter

• Leverantören plan ökad andel miljömärkta produkter (minst 2 st/år) under avtalstiden.

• Återbruk – produkter med återvunnet material ska finnas

• Avancerad - Minst 2 offererade produkter = återvunnet material

• Avancerad - Dialog om utbyte av produkter under avtalstiden

• Spjutspets – plan för ökat återbruk, minst 1 st./år

• Klimatneutrala transporter 2025 (Plan med mål nära)

Förbrukningsmaterial och redskap textilslöjd



Tack för visat intresse
Se vår hemsida www.upphandlingscenterfbr.se




