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Summary 
Public procurement is regulated at the EC level to secure competition, the 
functioning of the internal market and effective procurement. These aims 
have to be recognized in the procurement process, but public procurement is 
also used for environmental protection purposes. This is noticed in the two 
directives concerning procurement, dir. 2004/17/EG and dir. 2004/18/EG. 
Environmental requirements can be used by the contracting authority when 
defining what it wants to purchase, that is, in the technical specifications. 
Environmental requirements can also be used in the evaluation of which 
tender submitted is the most economically advantageous, that is, in the 
award criteria. These two aspects of the procurement procedure are exam-
ined more carefully in this essay. The aim is to see how well a lifecycle per-
spective can be pursued when requiring the product, service or work in 
question to be environmental friendly. The tension between environmental 
interests and economic interests is also discussed since these interests are 
reflected in the opinions of how and for what purposes public procurement 
can be used.  
 
Two aspects of the inclusion of environmental requirements in the technical 
specifications are discussed. Firstly, the reference to eco-label criteria in the 
technical specifications can, since eco-labels are based on a lifecycle per-
spective, in some cases make it possible to observe the product’s etc. com-
plete environmental effects. Secondly, requiring the production process or 
production method to be environmentally friendly is complicated. The pro-
curement provisions and the case law of the European Court of Justice do 
not clarify how requirements can be designed. The Commission favours a 
strict interpretation, not allowing requirements to be too wide, while rele-
vant doctrine shows that provisions and case law can be interpreted in a way 
that makes it possible to demand production processes and productions 
methods to be environmentally friendly. Award criteria can also be applied 
when requiring the product etc. to be environmentally friendly. The Euro-
pean Court of Justice has in its case law showed that non-economic re-
quirements can be used in the procurement procedure. To be allowed, four 
criteria have to be fulfilled. These criteria can in some cases limit the use of 
environmental requirements, but there is still room for environmental re-
quirements aiming for a lifecycle perspective.  
 
There is room for using public procurement for environmental protection 
purposes. The use of progressive requirements is in some cases limited by 
the lack of consensus on how provisions and case law is to be interpreted. 
The different opinions on this can be related to the tension between envi-
ronmental and economic interests. Apart from the need for clarifications on 
some points, there is a need to recognize that a high level of environmental 
protection can be economically justified. This, together with a genuine will 
to develop the use of environmental requirements, can make public pro-
curement an effective tool in the environmental protection work. 
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Sammanfattning 
Reglering på EU-nivå av upphandlingsförfarandet har ansetts nödvändig för 
att garantera konkurrens och den inre marknadens funktion. Offentlig upp-
handling ska ske kostnadseffektivt men har också använts för icke-
ekonomiska syften, bland annat miljöskydd. Upphandlingsdirektiven, dir. 
2004/17/EG och dir. 2004/18/EG, stadgar att miljökrav kan ställas. I denna 
uppsats undersöks möjligheten att ställa miljökrav som tar sikte på att kom-
ma åt upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan. Utifrån att upphand-
lingsförfarandet främst har betraktats som en affärstransaktion finns en viss 
motsättning mellan målet om att upphandla kostnadseffektivt och att använ-
da upphandling för att uppnå olika miljömål. Denna motsättning diskuteras i 
uppsatsen. 
 
Livscykelperspektivet, beaktandet av upphandlingsföremålets samlade mil-
jöpåverkan, har uppmärksammats i upphandlingssammanhang. Viss osäker-
het kring hur omfattande miljökrav som får ställas råder fortfarande och 
detta diskuteras närmare i framställningen. Krav som kan ställas i de teknis-
ka specifikationerna, det vill säga i beskrivningen av upphandlingsföremå-
let, samt i tilldelningskriterierna, som ligger till grund för bedömningen av 
vilket anbud som ekonomiska mest fördelaktigt, undersöks. I de tekniska 
specifikationerna kan den upphandlande myndigheten hänvisa till kriterier i 
miljömärken. Miljömärken (till exempel EU-blomman) baseras på ett livs-
cykeltänkande och ger således den upphandlande myndigheten möjlighet att 
i viss mån beakta ett livscykelperspektiv. För att komma åt den samlade 
miljöpåverkan krävs även att produktionen uppmärksammas. I vilken mån 
krav på produktionsprocesser och produktionsmetoder kan ställas råder det 
delade meningar om. Doktrin visar att en mindre strikt tolkning är möjlig, 
medan kommissionen intar motsatt ståndpunkt. Även bestämmelserna om 
tilldelningskriterier ger utrymme för att ställa krav på upphandlingsföremå-
lets miljövänlighet. Icke-ekonomiska krav får tillämpas om ett antal förut-
sättningar uppfylls. Förutsättningarna kan i viss mån försvåra möjligheten 
att ställa miljökrav som tar sikte på upphandlingsföremålets samlade miljö-
påverkan. Tolkningsutrymme för att ställa långtgående miljökrav finns 
dock. 
 
Utrymme för att använda offentlig upphandling för att uppnå miljömål samt 
att ställa miljökrav utifrån ett livscykelperspektiv finns. Tillämpningen be-
gränsas ibland av att det råder delade meningar kring hur bestämmelserna 
ska tolkas. De olika uppfattningarna kan härledas till den konflikt som 
ibland kan skönjas mellan ekonomiska intressen och miljöintressen. Förhål-
landet mellan intressena skulle kunna bli mindre konfliktfyllt om det eko-
nomiska intresset i att uppnå ett bra miljöskydd uppmärksammades. För att 
offentlig upphandling ska bli ett effektivt instrument för att uppnå miljömål 
krävs även klargöranden av hur bestämmelser och praxis ska tolkas. Det 
behövs också ett brett erkännande av upphandlingsinstrumentet som ett vik-
tigt instrument i miljöarbetet. 
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1 Inledning  

1.1 Miljökrav i offentlig upphandling 
Offentlig upphandling står för en stor andel av EU:s bruttonationalprodukt, 
något som motiverar en reglering av upphandlingsförfarandet på gemen-
skapnivå. Upphandlingslagstiftningen ska garantera konkurrens och den inre 
marknadens funktion. Upphandlingslagstiftningen fungerar också som ett 
instrument för en effektivare upphandling där upphandlaren får största möj-
liga värde för pengarna, men det målet är inte lagstiftningens primära.1 I 
stor grad används även upphandlingsinstitutet som ett instrument i arbetet 
med att uppnå miljömål. Det är främst denna aspekt som kommer att be-
handlas närmare i den här uppsatsen. 
 
I rollen som köpare åläggs den upphandlande myndigheten olika uppgif-
ter. Dels ska myndigheten verka för att skapa mesta möjliga värde för 
pengarna för att hushålla med skattemedlen. Dels ska myndigheten verka 
för medborgarnas välfärd och ett effektivt miljöskydd.2 Dessa uppgifter 
kan ge upphov till en intressekonflikt som även gör sig påmind när frå-
gan om tillämpningen av miljökrav diskuteras. 
 
Möjligheten att ta hänsyn till miljöskydd i upphandlingsförfarandet har 
vuxit fram, framför allt genom EG-domstolens praxis.3 Denna praxis var 
också en anledning till att tidigare upphandlingsdirektiv reviderades. Idag 
gäller följande två direktiv: Försörjningsdirektivet, dir. 2004/17/EG, och 
direktivet för de klassiska sektorerna, dir. 2004/18/EG. Båda direktiv ger 
utrymme för att ställa miljökrav.  
 
I takt med att miljömedvetandet ökar i övrigt har även miljömedvetandet 
i upphandlingssammanhang ökat. Det finns en vilja att använda offentlig 
upphandling som ett instrument för att uppnå miljömål och till viss del 
ses miljökrav som en naturlig del av upphandlingsförfarandet. Hur pass 
väl upphandlingsbestämmelserna är utformade för detta ändamål råder 
det delade meningar om. Rättsläget i fråga om hur långtgående eller om-
fattande miljökrav som kan ställas är oklart, något som kan antas påverka 
tillämpningen av miljökrav. 
 

                                                 
1 Trepte, Peter: Public Procurement in the EU. A Practitioner´s Guide. (2007) 2 uppl. Ox-
ford University Press, s. 3. 
2 Se Trepte, Peter: Regulating Procurement – Understanding the Ends and Means of Public 
Procurement Regulation. (2004) Oxford University Press, s. 69. 
3 Se exempelvis mål C-513/99 Concordia Bus Finland mot Helsingfors stad.  
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1.2 Om ämnesvalet och ämnet 
Valet av ämne grundar sig på mitt intresse för miljöfrågor och hur dessa 
påverkas av ekonomiska intressen och marknadsfrågor. Offentlig upphand-
ling är ett intressant område ur denna aspekt, framför allt ur ett EG-rättsligt 
perspektiv. Unionen har både en fungerande inre marknad och ett starkt mil-
jöskydd som mål.4

 
Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i direktivet för de 
klassiska sektorerna och i försörjningsdirektivet. Direktivet för de klassiska 
sektorerna omfattar upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster 
vars värde överstiger ett särskilt tröskelvärde. Försörjningsdirektivet reglerar 
upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster om 
tröskelvärdet har överstigits. Verksamheter som omfattas är exempelvis 
tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster för 
allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av gas, 
värme, el eller vatten.5 När ett planerat inköp omfattas av ett direktiv ska ett 
särskilt förfarande iakttas. Förfarandet ska garantera öppenhet och förhindra 
konkurrenssnedvridning.6  
 
Krav på att upphandlingsföremålet ska vara ”miljövänligt” kan ställas enligt 
direktiven. Miljökrav på upphandlingsföremålet ställs i de tekniska specifi-
kationerna och som tilldelningskriterier. Tekniska specifikationer beskriver 
upphandlingsföremålet för potentiella leverantörer och är krav som måste 
uppfyllas. Uppfylls kraven i de tekniska specifikationerna kan den upphand-
lande myndigheten använda tilldelningskriterierna som grund för en be-
dömning av vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt.7 Det råder 
emellertid vissa oklarheter kring hur långtgående miljökrav som får ställas. 
Till exempel råder det delade meningar kring vilka krav som får ställas på 
hur upphandlingsföremålet tillverkas eller produceras. Oklarheterna synlig-
gör till viss del den intressekonflikt som kan uppstå mellan miljöintressen 
och ekonomiska intressen. Tillämpningen av miljökrav och de möjligheter 
och begränsningar som finns att upphandla miljövänligt kommer att under-
sökas närmare i denna uppsats. 
 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 
I min framställning utgår jag ifrån att miljöhänsyn är en del av upphand-
lingsinstitutet, att det är självklart att miljökrav kan ställas. Med hänsyn till 
utformningen av upphandlingsdirektiven samt det faktum att offentlig upp-
handling länge har använts för andra syften än att enbart köpa in varor etc. 

                                                 
4 Se art. 2 EG-fördraget. 
5 Se http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l22010.htm för en sammanfattning av försörj-
ningsdirektivet. (Hämtat 2009-05-08 kl. 10.55.) 
6 Förfarandet behandlas närmare i avsnitt 2.3.2. 
7 Vad tekniska specifikationer respektive tilldelningskriterier är och hur de tillämpas kom-
mer att utvecklas i kapitel 3. 
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så billigt som möjligt är inte utgångspunkten kontroversiell.8  Ställningsta-
gandet måste göras mot bakgrund av den föreställning som funnits, och till 
viss del finns, om att miljöskydd är ett sekundärt mål. Det har inte ansetts 
vara upphandlingens primära funktion att lösa miljöproblem. Kostnadsef-
fektivitet har ansetts vara upphandlingens primära mål.9 Med utgångspunkt i 
att krav på miljöskydd är en självklar del av upphandlingsförfarandet haltar 
en terminologi som betecknar miljöskydd som ett sekundärt mål. Miljö-
skydd ingår då i stället i det så kallade primära målet.10 Jag anser att en upp-
delning av upphandlingens mål i primära och sekundära lägger hinder i vä-
gen för en förutsättningslös undersökning av hur omfattande miljökrav som 
får ställas. Som sekundärt mål görs krav på miljöskydd till ett undantag från 
regeln, där regeln då skulle vara kostnadseffektivitet. 
 
Ser man till gemenskapsrättens utveckling mot större miljöhänsynstagande 
är min ståndpunkt okontroversiell. En medveten miljöpolitik inom EU in-
fördes redan på 70-talet och bekräftades av EG-domstolen.11 Genom den 
Europeiska enhetsakten infördes miljöskyddsbestämmelser i fördraget. Des-
sa stärktes genom både Maastrichtfördraget och Amsterdamfördraget.12 I 
och med Maastrichtfördraget ändrades art. 3 så att den nu stadgar att gemen-
skapen, förutom en gemensam handelspolitik, inre marknad och så vidare, 
ska innefatta en miljöpolitik. Målen för miljöpolitiken finns i art. 174.1 EG-
fördraget; Exempelvis ska miljön bevaras, skyddas och förbättras, männi-
skors hälsa skyddas och naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt. Art. 
174.2 stadgar att miljöpolitiken ska bygga på försiktighetsprincipen, princi-
pen om att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöproblem bör hejdas 
vid källan och att förorenaren ska betala. Då miljöpolitik är ett uttalat mål 
för gemenskapen talar det för att också upphandlingslagstiftningen ska om-
fattas av miljöhänsyn. 
  
Resonemanget stöds av principen om integration, art. 6 EG-fördraget. Arti-
keln anger att miljöskyddskrav ska integreras i utförandet och genomföran-
det av gemenskapens politik och verksamhet. I Cardiff-processen utarbetas 
strategier för att genomföra integrationsprincipen.13 År 2002 antogs en stra-
tegi som bland annat gav uttryck för att en balanserad avvägning mellan fri 
rörlighet och miljöskydd måste vara grunden för strategin. Betydelsen av 
detta är inte helt klar och påverkas av hur lagstiftningen utformas.14 Strate-
gin visar emellertid på att det inte finns någon hierarki, så som uppdelningen 
                                                 
8 Angående tillämpningen av upphandlingsinstitutet för andra ändamål än strikt ekonomis-
ka se exempelvis Arrowsmith, Sue: Public Procurement as an Instrument of Policy and the 
Impact of Market Liberalisation. I The Law Quarterly Review (1995) s. 235-284, s. 235. 
9 Trepte, a.a. (2004) s. 187. 
10 Se Trepte, a.a. (2007) s. 63, som menar att sekundära mål i allt större utsträckning ses 
som primära mål. 
11 Se Jans, Jan H.: European Environmental Law. (2000) Europa Law Publishing, s. 3 och 
till exempel mål C-240/83 Procureur de la République mot ADBHU. 
12 Jans, a.a. (2000) s. 7f och Trepte, a.a. (2004) s. 362. 
13 Se COM (1999) 333 (ej publicerad i OJ), http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28075.htm 
(hämtat 2009-04-27 kl. 15.30). 
14 Se Nilsson, Annika, Norinder, Henrik & Olsson, Katarina: En integrerad produktpolitik i 
EU – något om de EG-rättsliga förutsättningarna. Rapport 5332, december 2003, Natur-
vårdsverket, s. 18. 
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mellan primära och sekundära mål implicerar, mellan miljöskydd och fri 
rörlighet (ekonomiska mål). 
 
Stöd går även att finna i den integrerade produktpolicyn. Enligt kommissio-
nen syftar policyn till att minska produkters, och till viss del tjänsters, mil-
jöpåverkan under hela deras livscykel. Miljöaspekter ska integreras i alla 
stadier av en produkts liv och alla berörda parter måste vara medvetna om 
detta och agera därefter. Genom policyn ska styrmedel och verktyg som är 
inriktade på produkters hela livscykel främjas.15 Offentlig upphandling an-
ses vara ett viktigt styrinstrument för att genomföra policyn.16 Den integre-
rade produktpolicyn visar att miljöskydd är en del av de ekonomiska över-
väganden som måste göras i utvecklandet av produkter. Samtidigt visar den 
på att miljökrav är en del av upphandlingsförfarandet, inget sekundärt mål. 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med framställningen är att diskutera om offentlig 
upphandling är ett effektivt instrument för att uppnå miljömål. För att 
möjliggöra en sådan diskussion ska jag undersöka i vilken mån miljökrav 
som tar sikte på upphandlingsföremålets miljöpåverkan under hela dess 
livscykel kan ställas. Syftet är att synliggöra utrymmet i direktiven och 
praxis för att ställa omfattande miljökrav på upphandlingsföremålet. 
 
Att ställa miljökrav som tar sikte på upphandlingsföremålets miljöpåver-
kan under hela dess livscykel innebär att all miljöpåverkan, från vaggan 
till graven, beaktas när produktens miljövänlighet ska bedömas. En livs-
cykel inbegriper allt från råvaruutvinning, tillverkning och konsumtion 
till slutligt omhändertagande. Då det har förts en diskussion kring möj-
ligheterna att, i upphandlingsförfarandet, ställa krav på produktionen 
kommer främst denna fas av upphandlingsföremålets livscykel att be-
handlas närmare. Det är emellertid inte möjligt att helt särskilja de olika 
faserna i en livscykel, varför även andra faser än produktionen kommer 
att beröras.  
 
I min analys av vilka miljökrav som kan ställas på upphandlingsföremå-
let är det två aspekter i upphandlingsförfarandet som kommer att under-
sökas närmare. För det första undersöks möjligheterna att ställa miljökrav 
i de tekniska specifikationerna, det vill säga i beskrivningen av upphand-
lingsföremålet. För det andra analyseras möjligheterna att ställa miljö-
krav i tilldelningskriterierna, det vill säga i de kriterier som används som 
grund för att bedöma vilket anbud som, i sin helhet, är ekonomiskt mest 
fördelaktigt.  
 
Med anledning av det som anförts ovan har jag ställt upp följande fråge-
ställningar:  

                                                 
15 KOM (2001) 68 slutlig, s. 5. 
16 KOM (2001) 68 slutlig, s. 16 och KOM (2003) 302 slutlig, s. 8f. 
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• Ger upphandlingsreglerna utrymme för att ställa miljökrav som 
gör anspråk på ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet? 

• Hur omfattande miljökrav kan ställas i de tekniska specifikatio-
nerna respektive i tilldelningskriterierna? 

• På vilket sätt är det problematiskt att använda offentlig upphand-
ling som instrument för att uppnå miljömål? 

 

1.5 Metod 
För att kunna besvara mina frågeställningar och föra en diskussion kring 
upphandling som instrument för att uppnå miljömål ska jag undersöka tolk-
ningsutrymmet i direktiven och i praxis för att ställa miljökrav. Jag avser 
inte att fastställa gällande rätt.  
  
Jag har valt att använda mig av den juridiska metoden i arbetet med att be-
svara mina frågeställningar. Begreppet juridisk metod kan tolkas på olika 
sätt. Å ena sidan kan man tala generellt om den juridiska metoden, så som 
man talar om andra discipliners metoder, till exempel samhällsvetenskaplig 
metod. Å andra sidan kan man tala om särskilda metoder inom samlingsbe-
greppet juridisk metod. Sådana särskilda metoder kan vara till exempel tele-
ologisk metod och eklektisk metod.17 I mitt metodval avser jag den först-
nämnda, mer generella, definitionen av juridisk metod. 
 
I den juridiska metoden ingår att behärska rättskälleläran, den juridiska ar-
gumentationen, den juridiska begreppsbildningen och systematiken, det vill 
säga den juridiska metoden i snäv mening. Utöver detta ingår bland annat 
förmågan att föra common-sense-grundade resonemang.18 Den juridiska 
metoden är praktisk eftersom enbart vissa omständigheter som betraktas 
som relevanta behöver beaktas i den juridiska argumentationen.19 I en gene-
rell diskussion är detta givetvis av vikt. 
 
Användningen av enbart den juridiska metoden kan kritiseras. En uppsats 
som denna skulle kunna kompletteras med till exempel en empirisk under-
sökning. Ser man till rättsvetenskapen som helhet har också denna kritise-
rats för sin oförmåga till metodisk förnyelse.20 Valet av den juridiska meto-
den föll sig dock naturligt efter att ha läst in mig på ämnet och talat med 
folk som arbetar med offentlig upphandling. Av detta drog jag slutsatsen att 
många av de aktuella problemen rörde organisatoriska problem snarare än 
juridiska. Eftersom det var de juridiska problemen jag var intresserad av 
valde jag att använda mig av den juridiska metoden. 
 
                                                 
17 Strömholm, Stig: Rätt, rättskällor och rättstillämpning. (1996) 5 uppl. Norstedts Juridik 
AB, s. 411. 
18 Sandgren, Claes: Om empiri och rättsvetenskap I. I Juridisk tidskrift vid Stockholms 
universitet, 1995/96 nr 3, s. 727. 
19 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap I, s. 728. 
20 Sandgren Claes: Om empiri och rättsvetenskap II. I Juridisk tidskrift vid Stockholms 
universitet, 1995/96 nr 4, s. 1056. 
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I min undersökning av hur omfattande miljökrav som kan ställas har jag 
utgått från ett livscykelperspektiv. Begreppet är vidare än till exempel livs-
cykelanalys. Exakt vari skillnaden mellan dessa begrepp består är inte fast-
ställt. Vanligtvis beskrivs ett livscykelperspektiv som ett kvalitativt bedöm-
ningssätt medan en livscykelanalys beskrivs som ett kvantitativt bedöm-
ningssätt.21 Eftersom livscykelanalyser är detaljerade och relativt produkt- 
eller tjänstspecifika anser jag att utgångspunkt i ett livscykelperspektiv är 
mer fruktbart i sammanhanget. I framställningen refererar jag ibland till 
”den samlade miljöpåverkan”, och med detta menas miljöpåverkan under 
hela livscykeln. 
 
I den juridiska metoden ingår, som nämnts ovan, att behärska rättskällelä-
ran. Eftersom EG-rättens rättskällelära ser annorlunda ut än den svenska ska 
några synpunkter här framföras. Gällande rättskällornas ordning har följan-
de förslag presenterats: Skriven rätt, grundläggande rättsprinciper, praxis 
från EG-domstolen och doktrin.22 Det har också föreslagits att andra rätts-
ordningar ska inbegripas i denna ordning.23 EG-rätten kan inte generellt 
placeras in i den nationella rättskällehierarkin. I stället måste rättskällornas 
betydelse avgöras med hänsyn till rättsområdet ifråga.24 Mer om rättskällor-
na presenteras i följande avsnitt om material. 
 

1.6 Material 
I arbetet med att besvara frågeställningarna har jag utgått från de EG-
rättsliga källorna, det vill säga primär- och sekundärrätt (den skrivna rätten), 
de rådande grundläggande rättsprinciperna, praxis från EG-domstolen och 
doktrin. Så kallad soft law, det vill säga tolkningsmeddelanden, rekommen-
dationer och yttranden utfärdade av EU:s institutioner, har också studerats. 
Valet att analysera även dessa dokument har gjorts mot bakgrund av att de 
har en viktig styrande funktion inom EU.  
 
Regelverket rörande offentlig upphandling inom EU har formen av direktiv. 
Lagstiftning genom direktiv innebär att det är upp till medlemsstaterna att 
bestämma formen och tillvägagångssättet för genomförande av de resultat 
som uppställs i direktiven.25 Direktiv ska implementeras i nationell lagstift-
ning. I Sverige har upphandlingsdirektiven genomförts genom lag 
(2007:1091) om offentlig upphandling och lag (2007:1092) om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.  
 

                                                 
21 Dalhammar, Carl: An Emerging Product Approach in Environmental Law. Incorporating 
the life cycle perspective. (2007) IIIEE Dissertations 2007:3, Lund University, s. 3. Livscy-
kelperspektivet och livscykelanalyser kommer att behandlas utförligare i kapitel 3. 
22 Bernitz, Ulf m.fl.: Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder. (2004) 8 uppl. 
Norsteds Juridik AB, s. 59. 
23 Strömholm, a.a. (1996) s. 322. 
24 Strömholm, a.a. (1996) s. 330. 
25 Art. 249.3 EG-fördraget. 
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Till skillnad från den svenska rätten saknar EG-rätten till stor del förarbeten. 
I stället kan den ingress som föregår direktiv studeras. I denna preciseras 
syftet med direktivet genom att det anges vad lagstiftaren har tagit i beak-
tande vid rättsaktens utfärdande.26 Ingressen kan användas som tolknings-
hjälp, vilket jag valt att göra. 
 
De grundläggande EG-rättsliga principerna måste beaktas vid en studie av 
upphandlingslagstiftningen. Liksom inom andra rättsområden är de av störs-
ta betydelse för förståelsen av upphandlingsdirektiven. Praxis har också be-
aktats. EG-domstolen har en stark roll i tolkningen och utvecklingen av EG-
rätten. Formellt sett är EG-domstolen avgöranden enbart bindande i det 
konkreta fallet, men prejudikat följs vanligtvis.27 På upphandlingsområdet, 
särskilt gällande möjligheterna att ställa miljökrav, har domstolen spelat en 
oerhört viktig roll, varför praxis har varit en given del av materialet jag an-
vänt mig av. 
 
Urvalet av doktrin har främst gjorts med utgångspunkten att det är miljöan-
passad (eller grön) offentlig upphandling jag ska behandla. För att få en 
djupare förståelse för de mekanismer som påverkar reglerna om offentlig 
upphandling har även doktrin som behandlar offentlig upphandling mer ge-
nerellt studerats. Även litteratur utanför upphandlingsområdet, närmare be-
stämt litteratur inom miljöekonomi samt handel och miljö, behövde utfors-
kas. Då jag inte har några förkunskaper inom ämnet ekonomi kan framställ-
ningen i denna del kritiseras för att vara ytlig. Denna risk är jag villig att ta 
eftersom miljöanpassad offentlig upphandling genomsyras av ekonomiska 
överväganden och en uppsats utan det uppmärksammandet skulle vara halv-
färdig.   
 
Mycket inspiration har hittats i det Kunzlik har skrivit om offentlig upp-
handling. Till skillnad mot många andra författare som enbart nämner pro-
blemen och möjligheterna med att ställa miljökrav i offentlig upphandling, 
behandlar Kunzlik frågan ingående. Han utgår från ett livscykelperspektiv, 
vilket gjort att hans analyser har varit användbara i min framställning.  
 

1.7 Avgränsning 
Först och främst ska sägas att en uppsats om offentlig upphandling skulle 
kunna se ut på oändligt många vis. Även när avgränsningen till miljöanpas-
sad offentlig upphandling har gjorts så skulle en avhandling kunna skrivas. I 
ett försök att komma tillrätta med problemet har jag valt att avgränsa mig till 
att enbart undersöka hur miljökrav kan användas för att komma åt upphand-
lingsföremålets samlade miljöpåverkan. Man talar ibland om miljökrav som 
tar sikte på ett livscykelperspektiv. På det sättet utesluter jag de krav som 
kan ställas på leverantörens ekonomiska och tekniska förmåga att leva upp 
till miljökrav. Till viss del utesluts även de krav som enbart tar sikte på en 

                                                 
26 Art. 253 EG-fördraget och Bernitz m.fl., a.a. (2004) s. 62. 
27 Bernitz m.fl., a.a. (2004) s. 62. 

11 



begränsad del av upphandlingsföremålets miljöpåverkan. Jag har fokuserat 
på att synliggöra möjligheterna till att ställa omfattande miljökrav. 
 
Upphandling av ramavtal utelämnas helt från framställningen. Även möjlig-
heterna att ställa miljökrav i kontraktsvillkoren utesluts från vidare under-
sökning här. Anledningen till detta är att kontraktsvillkor har andra rätts-
verkningar än krav på tekniska specifikationer och tilldelningskriterier. Vid 
en studie av kontraktsvillkor skulle jag hamna utanför upphandlingsbe-
stämmelsernas räckvidd, vilket jag inte ville göra.  
 

1.8 Disposition 
I kapitel 2 presenteras de grundläggande fördragsbestämmelser och EG-
rättsliga principer som påverkar upphandlingsbestämmelserna. En kort be-
skrivning av upphandlingsprocessen presenteras liksom möjligheterna att 
ställa miljökrav i de olika faserna i upphandlingsprocessen. 
 
I kapitel 3 presenteras utrymmet för att ställa omfattande krav på upphand-
lingsföremålet. Reglerna rörande tekniska specifikationer och tilldelnings-
kriterier behandlas tillsammans med möjligheten att ta hänsyn till upphand-
lingsföremålets samlade miljöpåverkan. 
 
I kapitel 4 behandlas problematiken kring att använda offentlig upphandling 
som instrument för att uppnå miljömål. Problematiken diskuteras utifrån 
förhållandet mellan ekonomiska intressen och miljöintressen samt miljökra-
ven i sig. Svårigheterna kring tillämpningen av ett livscykelperspektiv dis-
kuteras bland annat. 
 
I kapitel 5 presenteras avslutningsvis mina slutsatser. 
 
Slutligen ska nämnas att jag vanligtvis enbart refererar till direktivet för de 
klassiska sektorerna i den löpande texten. Motsvarande bestämmelse i för-
sörjningsdirektivet anges i fotnoter. Systemet har jag valt för att underlätta 
läsandet. 
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2 Grundläggande om 
upphandlingslagstiftningen 
inom EU 

2.1 Inledning 
Upphandlingsbestämmelserna har formen av direktiv: Försörjningsdirektivet 
och direktivet för de klassiska sektorerna. Grundtanken är att EG-rätten på 
området ska utgöra ramen, direktiven ställer upp målen och medlemsstater-
na väljer hur dessa mål ska uppnås. Medlemsstaterna kan fortsätta att till-
lämpa nationella upphandlingsbestämmelser så länge dessa överensstämmer 
med EG-fördraget och upphandlingsdirektiven. Gemenskapsrätten på områ-
det kommer att presenteras i de följande två avsnitten. 
 

2.2 Primärrätten 

2.2.1 Bestämmelser i EG-fördraget 
Upphandlingslagstiftningen faller under den första pelaren i det europeiska 
samarbetet. Upphandlingsdirektiven är sedan 1987, då den Europeiska en-
hetsakten trädde ikraft, baserade på art. 95 EG-fördraget. Artikeln stadgar 
att rådet ska besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i 
lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta 
den inre marknaden och få den att fungera. Beslut ska fattas enligt förfaran-
det i art. 251 och efter att Ekonomiska och sociala kommittén hörts. Av art. 
95.3 följer att kommissionen i sina förslag ska utgå från en hög skyddsnivå i 
fråga om hälsa, säkerhet samt miljö- och konsumentskydd och särskilt beak-
ta ny utveckling som grundas på vetenskapliga fakta. Europaparlamentet 
och rådet ska också, inom ramen för sina respektive befogenheter, sträva 
efter att nå detta mål. Direktiv grundade på art. 95 har inte en ambitiös, 
framåtsiktande miljölagstiftning som syfte, utan syftet är att undanröja hin-
der från den gemensamma marknaden.28 Till skillnad från gemenskapsrätt 
grundad på art. 175, vars huvudsakliga mål är miljöskydd, innebär gemen-
skapsrätt grundad på art. 95 att medlemsstater enbart i undantagsfall kan 
tillämpa striktare regler.29

 
Art. 2 i EG-fördraget stadgar de huvudsakliga målen med unionen; Bland 
annat ska en gemensam marknad och ekonomisk och monetär union upprät-
tas, hållbar utveckling av näringslivet ska främjas, liksom en hög nivå i frå-

                                                 
28 Nilsson, Norinder & Olsson, a.a. (2003) s. 16. 
29 Dalhammar, a.a. (2007) s. 175f. 

13 



ga om sysselsättning och socialt skydd samt en hög nivå i fråga om miljö-
skydd och förbättring av miljöns kvalitet.  
 
För att en gemensam marknad ska fungera har såväl EU:s institutioner som 
medlemsstaterna att iaktta vissa skyldigheter. Skyldigheterna är inte alltid 
uttryckligt stadgade i upphandlingsdirektiven men ska trots det alltid beak-
tas. En viktig bestämmelse rör den fria rörligheten av varor. Förbud mot att 
hindra den fria rörligheten av varor finns i art. 28 i EG-fördraget. Artikeln 
anger att kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande 
verkan ska vara förbjudna. Enligt EG-domstolens avgörande i Dassonville-
domen30 följer det av art. 28 att åtgärder som direkt eller indirekt, eller fak-
tiskt eller potentiellt, hindrar handeln mellan medlemsstaterna ska vara för-
bjudna. Begreppet åtgärder i art. 28 kan omfatta krav och specifikationer i 
offentlig upphandling. Det kan både röra sig om diskriminerande krav eller 
specifikationer och krav eller specifikationer som inte är diskriminerande 
men ändå hindrar handeln.  
 
I art. 30 framkommer att undantag får göras från den grundläggande be-
stämmelsen om fri rörlighet av varor. Förutom undantagen i fördraget finns 
det även undantag bestämda av EG-domstolen. I Cassis de Dijon31 fastställ-
de EG-domstolen att undantag kan vara motiverade om de är nödvändiga för 
att tillgodose tvingande hänsyn (mandatory requirements). Exempel på 
tvingande hänsyn är konsumentskydd, skydd för folkhälsan, god handelssed 
och effektiv skattekontroll. I domen i Danish Bottles32 utökade domstolen 
listan med tvingande hänsyn till att gälla även miljöskydd. 
 
Även bestämmelserna om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster ska 
garantera den öppna marknaden. Friheterna finns angivna i art. 43 respekti-
ve art. 49 EG-fördraget. Av förstnämnda bestämmelser följer att krav på att 
en leverantör ska vara etablerad i en viss stat inte får ställas. Av den sist-
nämnda bestämmelsen följer bland annat att ett krav på att en tjänsteutövare 
ska vara av svensk nationalitet är förbjudet. Detta följer också av förbudet 
mot diskriminering på grund av nationalitet i art. 12 EG-fördraget. Såväl 
direkt som indirekt diskriminering är förbjuden.  
 
Förutom dessa grundläggande bestämmelser som påverkar upphandlingsdi-
rektiven och deras tillämpning finns det ett antal grundläggande EG-rättsliga 
principer som måste upprätthållas i alla upphandlingar. Dessa beskrivs i 
följande avsnitt.  
 

2.2.2 Tillämpliga EG-rättsliga principer 
Proportionalitetsprincipen genomsyrar hela EG-rätten och ska därmed även 
iakttas vid offentlig upphandling. Inom upphandlingsområdet innebär den 
att upphandlande myndigheter inte får ställa högre eller andra krav än vad 
                                                 
30 Mål C-8/74 Procureur du Roi mot Dassonville. 
31 Mål 120/78 Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. 
32 Mål 302/86 Kommissionen mot Danmark. 
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som är nödvändigt för att uppnå syftet med kravet. Principen används också 
vid bedömningen av om en åtgärd är diskriminerande eller om den kan an-
ses vara rättfärdigad.  
 
Likabehandlingsprincipen har två innebörder. För det första innebär princi-
pen att alla är lika inför lagen, så kallad formell likabehandling.33 I upp-
handlingssammanhang innebär det att alla leverantörer åtnjuter samma 
skydd av upphandlingsdirektiven och har samma rätt att få upphandlingsbe-
stämmelserna genomdrivna.34 För det andra innebär principen att alla leve-
rantörer, och produkterna de har att erbjuda, ska behandlas lika om de är 
lika och olika om de är olika, så kallad faktisk likabehandling.35

 
I det gemenskapsrättsliga sammanhanget är likabehandlingsprincipen kopp-
lad till förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet, art. 12 EG-
fördraget. Förbudet mot diskriminering innebär att alla leverantörer, oavsett 
nationalitet, och deras anbud, oavsett ursprung, ska behandlas lika. Diskri-
minering innebär således att principen om likabehandling överträds. Där-
emot måste inte icke-likabehandling alltid innebära diskriminering. Ett rätts-
fall från EG-domstolen får illustrera förhållandet mellan likabehandling och 
förbudet mot diskriminering. 
 
I domen Danish Bridge36 utreddes två möjliga brott mot upphandlingsdirek-
tiven. För det första hade den upphandlande myndigheten ställt som krav att 
nationell arbetskraft och utrustning samt nationella förbrukningsprodukter 
och material skulle användas under arbetet ifråga. Domstolen ansåg att kra-
vet bröt mot diskrimineringsförbudet, då det gav upphov till skillnader i 
behandlingen av anbudsgivare. I praktiken skulle kravet innebära att enbart 
anbudsgivare från anbudslandet skulle kunna uppfylla kravet. Åtminstone 
hade anbudsgivarna från anbudslandet större möjligheter att uppfylla kravet. 
För det andra hade den upphandlande myndigheten fört förhandlingar med 
en utvald anbudsgivare utifrån ett anbud som inte var förenligt med kon-
traktshandlingarna. Kravet ansågs inte vara diskriminerande eftersom det 
inte gjordes någon skillnad mellan anbudsgivarnas nationalitet.37 Emellertid 
stred förfarandet mot likabehandlingsprincipen eftersom anbudsgivarna gavs 
olika förutsättningar. Samtliga anbud måste vara förenliga med bestämmel-
serna i kontraktshandlingarna för att en objektiv jämförelse mellan de anbud 
som lämnats av de olika anbudsgivarna ska kunna garanteras.38

 
Trepte menar att det kan vara svårt att särskilja förbudet mot diskriminering 
och likabehandlingsprincipen. Trots det är det viktigt att alltid undersöka om 
ett förfarande, som kanske inte strider mot likabehandlingsprincipen, ändå 
strider mot förbudet mot diskriminering när miljökrav ställs. Det faktiska 
                                                 
33 Trepte, a.a. (2007) s. 13f. 
34 Leverantörer från icke-medlemsstater åtnjuter inte den här rättigheten eftersom de inte 
omfattas av EG-rätten. Se Trepte, a.a. (2007) s. 14 not 62. 
35 Trepte, a.a. (2007) s. 13f. 
36 Mål C-243/89 Kommissionen mot Danmark. 
37 Det kunde ha varit diskriminerande om möjligheten enbart hade getts till en dansk leve-
rantör.  
38 Mål C-243/89 p. 37. 
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resultatet av en åtgärd måste undersökas, inte bara åtgärdens syfte. Miljö-
krav kan vara diskriminerande oavsett om de är en del av upphandlingslag-
stiftningen eller inte.39 Förbudet mot diskriminering är en stark princip inom 
EG-rätten måste därför beaktas i alla sammanhang. 
 
Öppenhetsprincipen innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och 
förutsebarhet. Upphandlingar måste annonseras offentligt och processen ska 
vara öppen för granskning. Principen innebär dessutom att förutsättningarna 
för upphandlingen inte får ändras under processens gång. Öppenhets-
principen är inte uttalad i fördraget, utan en princip som härletts ur fördra-
get. Trots detta har EG-domstolen tolkat och tillämpat principen som om 
den var en fördragsprincip, ett förfarande som har kallats ”the leverage prin-
ciple”.40 Principen är viktig för att upphandlingsreglerna ska få önskad ef-
fekt, men att använda sekundärrätt för att utveckla och formulera primärrätt 
ger upphov till betänkligheter kring legalitetskravet.41  
 
Principen om ömsesidigt erkännande blir i upphandlingsärenden främst ak-
tuell när en medlemsstat kräver in bevis för ekonomisk och tekniskt status. I 
Sverige krävs sådan bevisning in enligt förordning (1998:1364) om bevis 
vid offentlig upphandling. Testrapporter, certifikat och dylikt som upprättats 
i en medlemsstat ska godkännas i en annan medlemsstat 
 
Principerna beskriver hur upphandlingar ska genomföras, de beskriver inte 
varför det krävs regler om offentlig upphandling. Principerna är inte ett mål 
i sig, utan medel att nå målet med. På grund av detta är det felaktigt att be-
skriva principerna som de primära målen med upphandlingsbestämmelser-
na, något som ibland har gjorts.42  
 
Att dessa principer och bestämmelser ska beaktas vid tillämpningen av upp-
handlingsdirektiven framgår av ingressen till direktiven.43 Direktiven be-
handlas i följande avsnitt. 
 

2.3 Upphandlingsdirektiven  

2.3.1 Bakgrund till direktiven 
Direktivet för de klassiska sektorerna och försörjningsdirektivet trädde ikraft 
2004. De tre direktiv som tidigare gällt för de klassiska sektorerna44 ansågs 

                                                 
39 Trepte, a.a. (2007) s. 15 och Trepte, a.a. (2004) s. 178, 182. 
40 Treumer, Steen & Werlauff, Erik: The Leverage Principle: Secondary Community Law 
as a Lever for the Development of Primary Community Law. I European Law Review 
(2003) s. 124-133. 
41 Se Treumer & Werlauff, a.a. (2003) s. 130. 
42 Trepte, a.a. (2004) s. 3f. 
43 Dir. 2004/18/EG ingress p. 2 samt dir. 2004/17/EG ingress p. 9. 
44 Dir. 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandet vid offentlig upp-
handling av tjänster, dir. 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid 
offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten och dir. 93/36/EEG av den 14 juni 

16 



vara för komplicerade och svåröverskådliga, varför en förenklig behövdes. 
Direktiven skulle struktureras om och undanröja diskrepanser mellan de 
olika områdena. Med hänsyn till nya teknikförutsättningar och näringslivets 
utveckling ansågs en modernisering behövas. Det nya direktivet för de klas-
siska sektorerna skulle beakta den flexibilitet som efterfrågats av offentliga 
upphandlare.45 Syftet med förändringarna av det gamla direktivet inom vat-
ten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerena46 var också 
behovet av modernisering, flexibilitet och förenkling.47

 
Kommissionen har kritiserats för att inte ha föreslagit några egentliga för-
ändringar på upphandlingsområdet och för sin ovilja att kodifiera rättspraxis 
och tillämpningen av de gamla upphandlingsdirektiven. Miljöhänsyn nämn-
des inte i förslagen till direktiven, något som också har kritiserats.48 Efter 
vissa förändringar och många debatter i parlamentet antogs förslagen till två 
nya direktiv. De antogs mot bakgrund av att EG-fördraget hade förändrats.49 
Förändringarna avsåg bland annat miljöhänsyn.  
 

2.3.2 Upphandlingsprocessen  
Direktiven reglerar förhållandet när en upphandlande myndighet ska ingå ett 
kontrakt med en ekonomisk aktör (en leverantör).50 Konkurrens ska garante-
ras genom att upphandlande myndigheter behandlar ekonomiska aktörer på 
ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt och genom att förfarandet är 
öppet.51  
 
Upphandlingsdirektiven är enbart tillämpliga om det så kallade tröskelvär-
det överstigits. Tröskelvärdena skiljer sig åt beroende på vad föremålet för 
upphandlingen är och beloppet ändras vartannat år. I art. 9 i direktivet för de 
klassiska sektorerna finns en särskild bestämmelse om tröskelvärdesberäk-
ning.52

 
När det står klart att upphandlingsdirektiven är tillämpliga kan ett av flera 
upphandlingsförfaranden användas. I art. 28 i direktivet för de klassiska 

                                                                                                                            
1993 om samordning av förfarandet vid offentligupphandling av varor. Alla ändrade genom 
dir. 97/52/EG. 
45 KOM (2000) 275 slutlig, avsnitt I p. 1.1 och avsnitt II p. 1.1. 
46 Dir. 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för 
enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssekto-
rerna, ändrat genom dir. 98/4/EG.  
47 KOM (2000) 276 slutlig, avsnitt III, p. 1.1. Telekommunikationssektorerna regleras inte 
av försörjningsdirektivet, däremot regleras posttjänster. 
48 Arnould, Joel: Secondary Policies in Public Procurement: The Innovations of the New 
Directives. I Public Procurement Law Review (2004) nr. 4, s. 187-197, s. 189. 
49 Trepte, a.a. (2004) s. 361. 
50 ”Upphandlande myndighet” definieras i art. 1.9 dir. 2004/18/EG. I försörjningssektorn 
används begreppet ”upphandlande enhet” i stället för upphandlande myndighet, se art. 2.1 
dir. 2004/17/EG. Enligt dir. 2004/18/EG art. 1.8 betecknar termen ”ekonomisk aktör” såväl 
en varuleverantör som en tjänsteleverantör och en entreprenör. 
51 Dir. 2004/18/EG art. 2 och dir. 2004/17/EG art. 10. 
52 Motsvarande bestämmelse i dir. 2004/17/EG är art. 17. 
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sektorerna anges att en upphandlande myndighet ska använda öppet eller 
selektivt förfarande, eller vid särskilda förhållanden konkurrenspräglad dia-
log, eller i särskilda fall och under särskilda förhållanden förhandlat förfa-
rande med eller utan offentliggörande av meddelande om upphandling.53

 
Beroende på vilket förfarande som används ser upphandlingsprocessen lite 
olika ut. Gemensamt för de olika förfarandena är att upphandlingen, van-
ligtvis, ska annonseras i EU:s officiella tidning samt i databasen Tenders 
Electronic Daily och att förfrågningsunderlag ska beslutas och skickas ut. 
Ett förfrågningsunderlag är det underlag som den upphandlande myndighe-
ten tillhandahåller leverantörerna. Det består vanligtvis av krav på leveran-
törerna, krav på upphandlingsföremålet, tilldelningsgrund och tilldelnings-
kriterier, kommersiella villkor och administrativa bestämmelser.54 Gemen-
samt för förfarandena är vidare att anbud lämnas in, att leverantörerna kvali-
ficeras samt att utvärdering och därefter tilldelning av kontrakt sker.  
 
Hur miljöhänsyn ska inkorporeras i denna process beskrivs närmare i nästa 
avsnitt. 
 

2.4 Miljöhänsyn i upphandlingsprocessen 

2.4.1 Allmänt om miljöhänsyn 
Direktiven medger numera uttryckligen att miljöhänsyn kan tas i upphand-
lingsförfarandet. I direktivet för de klassiska sektorerna anges i ingressen att 
direktivet bygger på domstolens rättspraxis, särskilt dess rättspraxis om till-
delningskriterier, som tydliggör de upphandlande myndigheternas möjlighe-
ter att tillgodose den berörda allmänhetens behov, även på miljöområdet.55

Integrationsprincipen, art. 6 EG-fördraget, uppmärksammas i direktiven. 
Direktiven syftar till att klargöra hur de upphandlande myndigheterna kan 
bidra till att skydda miljön och främja en hållbar utveckling, samtidigt som 
myndigheterna garanteras att de för sina kontrakt erhåller det bästa förhål-
landet mellan kvalitet och pris.56 Integrationsprincipen har stor betydelse för 
möjligheten att ta hänsyn till miljömål i upphandlingsförfarandet. Direktiven 
är baserade på art. 95 EG-fördraget, varför det har diskuterats om hänsyn till 
miljöskydd är legitimt och lagenligt. Miljöhänsyn är inte alltid förenligt med 
mål om en fungerande inre marknad. Diskussionen fördes också inför infö-
randet av de nu gällande direktiven.57 Integrationsprincipen ger dock stöd 
för att miljöhänsyn kan tas i upphandlingsprocessen. 
 
                                                 
53 Motsvarande bestämmelse i dir. 2004/17/EG är art. 40. Det finns ingen motsvarighet till 
konkurrenspräglad dialog i dir. 2004/17/EG. 
54 Pedersen, Kristian: Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling 
och upphandling i försörjningssektorerna. (2008) Jure förlag AB, s. 14. 
55 Dir. 2004/18/EG ingress p. 1. Motsvarande bestämmelse finns på samma plats i dir. 
2004/17/EG. 
56 Dir. 2004/18/EG ingressen p. 5 och dir. 2004/17/EG ingressen p. 12. 
57 Arnould, a.a. (2004) s. 188. 

18 



Miljökrav kan ställas i alla faser av en upphandling. För att få en helhetsbild 
av upphandlingsförfarandet ska de olika faserna och möjligheterna att ta 
miljöhänsyn presenteras. 
 

2.4.2 Uppmärksammandet av miljöaspekten 
innan upphandlingen inleds 

Då det står varje upphandlande myndighet fritt att bestämma vad den ska 
upphandla är förberedelsefasen mycket viktig ur miljösynpunkt. Det har 
framförts att möjligheterna att ta miljöhänsyn är som störst här.58 Om målet 
med att ställa miljökrav är att upphandla så miljövänliga varor som möjligt 
är tiden innan upphandlingsförfarandet (enligt direktiven) initieras mycket 
viktig. Genom att förbereda upphandlingen ordentligt hinner upphandlings-
föremålets miljöpåverkan uppmärksammas, vilket möjliggör utformandet av 
relevanta miljökrav. 
 
Innan processen påbörjas kan det vara nödvändigt att göra behovs- och 
marknadsanalyser. Behovsanalysen ger den upphandlande myndigheten 
möjlighet att bestämma vad den är i behov av och därmed vad den ska upp-
handla. Behovsanalysen kan också visa att den upphandlande myndigheten 
egentligen inte behöver upphandla någonting.59  
 
Marknadsanalysen har som främsta syfte att ge en bild av de krav som kan 
ställas på leverantörerna och ge en precisering av föremålet för upphand-
lingen.60 Analysen ger underlag för val av upphandlingsförfarande och in-
formation för upprättande av förfrågningsunderlag. För att analysen ska 
lyckas måste den genomföras på ett öppet och objektivt sätt. Generella lös-
ningar ska sökas, den upphandlande myndigheten får inte rikta in sig på 
någon särskild leverantör.61  
 
Myndigheters frihet att välja upphandlingsföremål, och specifikationen av 
detsamma, begränsas av art. 28-30 och art. 43-55 i EG-fördraget.  
 

2.4.3 Fastställande av upphandlingsföremålet 
Upphandlingsdirektiven styr enbart hur upphandlingsprocessen ska gå till, 
inte vad som ska upphandlas. När val av upphandlingsföremål har gjorts ska 
föremålet beskrivas så att potentiella leverantörer kan avgöra om de kan 
delta i upphandlingen eller inte. Den upphandlande myndigheten kan fast-
ställa upphandlingsföremålet antingen genom att beskriva varan etc. eller 
genom en prestandabaserad definition. Det sistnämnda sättet kan enligt 
                                                 
58 Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommis-
sionen. (2005) Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 
s. 13. 
59 Miljöstyrningsrådet: Miljöledning vid upphandling & inköp. (2004) Jure Förlag, s. 45. 
60 Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 45. 
61 Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 15. 
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kommissionen vara att föredra ur miljösynpunkt eftersom den upphandlande 
myndigheten då inte behöver beskriva föremålet i detalj utan enbart behöver 
beskriva den effekt som önskas.62  
 
När upphandlingsföremålet bestämts ska det omsättas i mätbara tekniska 
specifikationer. Tekniska specifikationer är enkelt uttryckt en (teknisk) för-
klaring av upphandlingsföremålet. Specifikationernas funktion är att beskri-
va kontraktet för marknaden samtidigt som de utgör de krav som ligger till 
grund för bedömningen av anbud. De är minimikriterier som måste uppfyl-
las.63 Det är möjligt att inkorporera miljökrav både i specifikationer som 
utformas som tekniska specifikationer som definierats i direktiven och i 
specifikationer som utformas som prestanda eller funktionskrav.64

 
När potentiella leverantörer lämnar sina anbud gör de det på grundval av de 
tekniska specifikationerna. Överensstämmer anbuden med de specifikatio-
ner som den upphandlande myndigheten har bestämt ska leverantörens för-
måga och kapacitet, inte själva upphandlingsföremålet, bedömas. 
 

2.4.4 Krav på leverantörens kapacitet och 
förmåga 

Syftet med att ställa krav på leverantören är att få underlag för bedömningen 
av leverantörens tekniska förmåga och kapacitet samt ekonomiska och fi-
nansiella ställning. Enbart sådana krav som är nödvändiga för föremålet för 
upphandlingen får ställas. 
 
Direktiven anger de fall då anbudssökande eller anbudsgivare får uteslu-
tas.65  Det kan röra sig om allvarlig brottslighet, men också brott mot yrkes-
etiken och fel i yrkesutövningen. De två sistnämnda uteslutningskriterierna 
kan användas av en upphandlande myndighet för att ta hänsyn till ett före-
tags miljöskadliga beteende. Det förutsätter dock att det i nationell rätt ingår 
bestämmelser där överträdelse av miljölagstiftningen är ett brott. Har över-
trädelsen lett till lagakraftvunnen dom eller beslut med likvärdig effekt kan 
en leverantör uteslutas från deltagande i anbudsförfarandet.  
 
För att kunna kontrollera anbudsgivares tekniska kapacitet att fullgöra kon-
traktet innehåller direktiven en uttömmande lista över urvalskriterier som 
den upphandlande myndigheten kan tillämpa.66 Teknisk och/eller yrkesmäs-
sig kompetens på miljöområdet kan vara av stor vikt när miljökrav ingår i 
upphandlingen. Bevis på teknisk kapacitet kan lämnas genom uppgifter om 
utbildnings- och yrkeskvalifikationerna hos personalen som ska ansvara för 

                                                 
62 Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 14. 
63 Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 17. Tekniska specifikationer 
kommer att behandlas mer utförligt i nästa kapitel. 
64 Dir. 2004/18/EG art. 23.3 a och bilaga VI p. 1 och dir. 2004/17/EG art. 34.3.a och bilaga 
XXI p. 1 samt dir. 2004/18/EG art. 23.3.b och dir. 2004/17/EG art. 34.3.b. 
65 Dir. 2004/18/EG art. 45 och dir. 2004/17/EG art. 54. 
66 Dir. 2004/18/EG art. 48 och dir. 2004/17/EG art. 53, 54. 
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genomförandet av kontraktet. Bevisen kan ha betydelse för möjligheten att 
uppnå miljökraven som ställts. En upphandlande myndighet kan också be-
gära att få en förteckning över fullgjorda kontrakt för att på så sätt få en re-
dogörelse för leverantörens tidigare miljöanpassade kontrakt.67 En upphand-
lande myndighet kan även begära in bevis för ett företags tekniska kapacitet 
att vidta miljöskyddsåtgärder vid verkställandet av kontraktet.68 En sådan 
begäran får enbart ske i lämpliga fall, exempelvis när utförandet av ett kon-
trakt utgör en fara för miljön och därför kräver miljöskyddsåtgärder i sam-
band med utförandet.69 Vad ”lämpliga fall” innebär eller hur stor fara för 
miljön som måste föreligga klargörs inte av kommissionen. 
 
Uppfyller leverantörerna de ställda kraven återstår det för den upphandlande 
myndigheten att bedöma anbudens kvalitet och jämföra priser. 
 

2.4.5 Tilldelningsfasen 
Den upphandlande myndigheten ska redan i förfrågningsunderlaget ha klar-
gjort vilken tilldelningsgrund myndigheten kommer att tillämpa. Det finns 
två tilldelningsgrunder, lägsta pris och det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet. 
 
Om tilldelningsgrunden lägsta pris valts har den upphandlande myndighe-
ten på det här stadiet ingen möjlighet att ta miljöhänsyn, enbart priset är 
utslagsgivande i val av anbud.70  
 
Om däremot tilldelningsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
valts kan den upphandlande myndigheten bedöma anbuden utifrån på för-
hand angivna tilldelningskriterier. Exempel på kriterier är tekniska fördelar, 
kvalitet, estetiska egenskaper, driftskostnader och miljöegenskaper. Kriteri-
erna måste vara kopplade till föremålet (enligt de tekniska specifikationer-
na) för kontraktet i fråga.71 Tilldelningsgrunden tillåter den upphandlande 
myndigheten att ställa såväl ekonomiska som icke-ekonomiska krav på upp-
handlingsföremålet. Icke-ekonomiska krav kan till exempel vara en estetisk 
egenskap hos upphandlingsföremålet eller ett krav på viss utsläppsnivå hos 
ett fordon. Den upphandlande myndigheten ska i denna del av upphand-
lingsprocessen göra en bedömning av hur väl leverantörerna uppfyller samt-
liga kriterier. Leverantören som bäst uppfyller kriterierna tilldelas kontraktet 
i fråga. 
 

                                                 
67 Dir. 2004/18/EG art. 48 och dir. 2004/17/EG art. 53, 54 och Handbok om miljöanpassad 
offentlig upphandling (2005) s. 29. 
68 Dir. 2004/18/EG art. 48.2.f och dir. 2004/17/EG art. 53.3 och 54.4. 
69 Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 30. 
70 Dir. 2004/18/EG art. 53.1.b och dir. 2004/17/EG art. 55.1.b. 
71 Dir. 2004/18/EG art. 53.1.a och dir. 2004/17/EG art. 55.1.a. 
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2.4.6 Kontraktsvillkor och fullgörande av 
kontrakt 

När kontraktet tilldelats återstår fullgörandefasen. Enligt direktiven får en 
upphandlande myndighet uppställa kontraktsvillkor som anger hur kontrak-
tet ska fullgöras. Villkoren måste anges i meddelandet om upphandling eller 
i förfrågningsunderlaget och de måste vara förenliga med gemenskapsrätten. 
Kontraktsvillkoren får bland annat omfatta miljöhänsyn.72 Exempel på mil-
jörelaterade kontraktsvillkor är att leverantören ska se till att bortskaffande 
av förbrukade produkter eller förpackningar sker och att varor inte ska leve-
reras i rusningstid.73

 
Ställda kontraktsvillkor får inte utgöra dolda tekniska specifikationer eller 
tilldelningskriterier. Villkoren bör inte vara avgörande för vilken anbudsgi-
vare som tilldelas kontraktet, sådana villkor ska i stället beaktas i tidigare 
faser.74 Förhållandet mellan kontraktsvillkor och tilldelningskriterier har 
behandlats i fallen Beentjes75 och Nord-Pas-de-Calais76. Domstolens avgö-
randen ger ingen större klarhet i hur förhållandet ska bedömas, men detta 
kommer inte att beröras närmare här. 
 
Efter denna allmänna introduktion ska, i följande kapitel, möjligheten att 
ställa miljökrav i de tekniska specifikationerna och i tilldelningskriterierna 
behandlas närmare. 
 
 
 

                                                 
72 Dir. 2004/18/EG art. 26 och dir. 2004/17/EG art. 38. 
73 Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 39. 
74 Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 38. 
75 Mål C-31/87 Gebroeders Beentjes BV mot Nederländerna.  
76 Mål C-225/98 Kommissionen mot Frankrike.  
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3 Beaktandet av 
upphandlingsföremålets 
miljöpåverkan 

3.1 Inledning 
Det råder ingen tvekan om att upphandlande myndigheter får ställa miljö-
krav, både EG-fördraget och direktiven ger utrymme för det. Större tvekan 
råder dock kring hur omfattande miljökrav som får ställas och detta kommer 
att behandlas närmare i det här kapitlet. Vilka krav som kan ställas på upp-
handlingsföremålet, det vill säga i de tekniska specifikationerna och i till-
delningskriterierna, analyseras. Möjligheterna att inta ett livscykelperspektiv 
på upphandlingsföremålet analyseras utifrån vilka krav som kan ställas i de 
tekniska specifikationerna och i tilldelningskriterierna.  
 
Till en början ska innebörden av ett livscykelperspektiv och härmed relate-
rade frågor presenteras. Därefter analyseras vilka miljökrav som kan ställas 
på upphandlingsföremålet. 
 

3.2 Upphandlingsföremålets samlade 
miljöpåverkan 

3.2.1 Innebörden av ett livscykelperspektiv 
En produkt påverkar vanligtvis miljön på något sätt under hela dess livscy-
kel. För att komma tillrätta med miljöproblem kan det således antas att hela 
livscykeln måste beaktas när miljökrav ska ställas. Att ta hänsyn till en pro-
dukts hela livscykel bygger på samma grundprincip som principerna om 
förebyggande åtgärder och att hejda miljöförstörelse vid källan. Det kan till 
och med ses som en vidareutveckling av dessa principer, vilka kan genom-
föras genom ett brett spektrum av åtgärder. Att integrera ett livscykeltän-
kande i EU:s miljölagstiftning är följaktligen möjligt.77

 
Livscykelperspektiv är inte samma sak som en livscykelanalys. Tanken med 
livscykelperspektivet är att man ser till en produkts eller tjänsts hela livscy-
kel, från vaggan till graven, med målet att reducera dess samlade miljöpå-
verkan. Med en helhetssyn på produkten ska det förhindras att åtgärder i en 
fas av en produkts livscykel enbart gör att miljöbelastningen förskjuts till en 
annan fas.78  
 
                                                 
77 Nilsson, Norinder & Olsson, a.a. (2003) s. 22. 
78 Dalhammar, a.a. (2007) s. 3. Se också KOM (2003) 302 slutlig, s. 4. 
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Medan livscykelperspektivet har beskrivits som ett kvalitativt bedömnings-
sätt har livscykelanalysen beskrivits som ett kvantitativt bedömningssätt.79 
En livscykelanalys är produktspecifik. I analysen kvantifieras och bedöms 
en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel, dock inom snäva 
gränser.80 I den slutliga bedömningen i en livscykelanalys vägs de olika 
sätten produkten etc. påverkar miljön mot varandra. Till exempel kan vat-
tenåtgång, energieffektivitet, utsläpp av miljöfarliga ämnen och använd-
ningen av återvunnet material påverka miljövänligheten. Det kan vara svårt 
att få alla dessa delar att vara optimala ur miljösynpunkt, varför en samman-
vägning görs. Förutom att livscykelanalysen har denna inneboende svaghet 
är det också en kostsam procedur som många upphandlande myndigheter är 
ovilliga att ge sig in i.81 Detta, bland annat, ligger till grund för utformandet 
av miljömärken, som jag återkommer till längre fram i kapitlet. 
 
Den exakta skillnaden mellan livscykelanalysen och livscykelperspektivet är 
inte fastställd, frågan är öppen för tolkning.82 Eftersom tillämpningen av ett 
livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet avser att synliggöra att en 
helhetssyn på föremålet måste intas, är inte den exakta gränsdragningen 
relevant att undersöka närmare här. Trots oklarheten som kan följa av att 
begreppet livscykelperspektiv är svårdefinierat och vagt har jag valt att utgå 
från detsamma. Uppmärksammandet av livscykelperspektivet, liksom till-
lämpningen av livscykelanalyser, visar att en samlad bedömning av en pro-
dukts etc. miljöpåverkan krävs för att en miljöpolitik ska vara givande. Det-
ta illustreras bland annat av initierandet av den integrerade produktpoli-
cyn.83 Genom att utgå från ett livscykelperspektiv möjliggörs en bred analys 
av hur omfattande miljökrav som kan och får ställas på upphandlingsföre-
målet. Utgångspunkten är att omfattande miljökrav måste kunna ställas för 
att så mycket som möjligt av upphandlingsföremålets miljöpåverkan ska 
kunna beaktas. 
 

3.2.2 Tillämpningen av ett livscykelperspektiv 
när miljökrav undersöks 

För att möjliggöra en analys av hur omfattande miljökrav som får ställas på 
upphandlingsföremålet utgår jag från en modell där man skiljer på miljöpå-
verkan i produktionsfasen och i konsumtionsfasen. Den förstnämnda fasen 
inkluderar det som sker med produkten etc. innan den säljs medan den sist-
nämnda fasen inkluderar användning, bortskaffande, återanvändning och 
återvinning. En tredje fas har också uppmärksammats, nämligen miljöpå-

                                                 
79 Dalhammar, a.a. (2007) s. 3. 
80 Se KOM (2003) 302 slutlig, s. 4. 
81 Siemens, Renetta: A Review and Critical Evaluation of Selected Greener Public Purchas-
ing Programmes and Policies. I The Environmental Performance of Public Procurement. 
Issues of Policy Coherence. (2003) OECD s. 53. 
82 Dalhammar, a.a. (2007) s. 3. 
83 Se KOM (2001) 68 slutlig. 
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verkan orsakad av transporter.84 Fasen kommer inte att beröras närmare här 
eftersom krav på miljövänliga transporter inte ingår i undersökningen. 
 
Krav som ställs ser olika ut beroende på vilken fas de tar sikte på. Krav som 
tar sikte på produktionsfasen kan vara krav på produktionsmetod eller till-
verkningsprocess. Krav som tar sikte på konsumtionsfasen kan vara krav på 
slutproduktens fysiska sammansättning och egenskaper eller produktens 
funktion.85 Livscykelperspektivet knyter samman produktionsfasen och kon-
sumtionsfasen och tydliggör därmed miljöpåverkan som uppstår under båda 
faserna.86

 
Krav på miljöhänsyn är nära sammanlänkade med möjligheten att ta hänsyn 
till olika miljökostnader. När en produkts eller tjänsts livscykel identifierats 
kan två olika miljökostnader urskiljas. Dels finns det kostnader som är in-
förlivade i priset på produkten eller i priset för användandet av produkten. 
Dessa kallas traditionella kostnader och inkluderar exempelvis driftskost-
nader och intäkter av försäljning. Det som kännetecknar de traditionella 
kostnaderna är att de betalas med ett pris som sätts av marknaden.87 Dels 
finns det externa kostnader. Med externa kostnader avses skada eller vinst 
som varken betalas av den som förorenar eller av förmånstagaren under 
normala marknadsförhållanden. Ett exempel är kostnader för miljöfarligt 
utsläpp som uppstår i samband med produktionen av en vara eller tjänst och 
vars kostnad inte inkluderas i slutpriset. En extern kostnad kan också inklu-
dera kostnader för utsläpp orsakade av användningen eller avlägsnandet av 
en produkt, om kostnaden för detta inte bärs av köparen/användaren.88 Kän-
netecknande för externa kostnader är följaktligen att det är samhället, inte 
köparen av produkten eller tjänsten, som bär kostnaderna. 
 
Frågan om vilka miljökostnader som kan beaktas i upphandlingsförfarandet 
är komplex. Ur ett snävt ekonomiskt perspektiv blir svaret på frågan om 
hänsyn ska tas till externa kostnader annorlunda än om ett livscykelperspek-
tiv på upphandlingsföremålet intas. Ska livscykelperspektivet uppmärk-
sammas måste både traditionella och externa kostnader beaktas. Frågan är 
ett ypperligt exempel på problemet med att använda upphandlingslagstift-
ningen som instrument för att uppnå miljömål.  
 
Miljökrav ser olika ut beroende på om de tar sikte på konsumtionsexternali-
teter (consumption externalities) eller produktionsexternaliteter (production 
externalities). Med konsumtionsexternaliteter avses till exempel skador som 
uppstår i samband med konsumtionen eller bortskaffandet av en produkt. 
Skadorna uppstår på grund av en egenskap hos slutprodukten och är inte 

                                                 
84 Dalhammar, Carl: Lagstiftningens roll i den integrerade produktpolitiken. Naturvårds-
verket, rapport 5412 (2004) s. 21. 
85 Kunzlik, Peter: ”Green Procurement” Under the New Regime. I Nielsen, Ruth & 
Treumer, Steen (red.): The New EU Public Procurement Directives. (2005) Jurist- Öko-
nomförbundets Forlag Djöf Publishing, s. 127 och Trepte, a.a. (2007) s. 289. 
86 Dalhammar, a.a. (2007) s. 167. 
87 KOM (2001) 274 slutlig, s. 20. 
88 Kunzlik, a.a. (2005) s. 127. 
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inkluderade i priset på produkten (eller tjänsten och så vidare).89 Med pro-
duktionsexternaliteter avses till exempel miljöskador som uppstår i samband 
med produktionen av produkten etc. och som inte inkluderas i priset av den-
samma. Skadan uppstår inte på grund av någon särskild egenskap hos slut-
produkten utan på grund av den produktionsmetod eller produktionsprocess 
som används.90 Med hänsyn till dessa skador kan man i upphandlingssam-
manhang ställa antingen produktrelaterade krav eller icke-
produktrelaterade krav. Med produktrelaterade krav avses krav som tar sik-
te på konsumtionsexternaliteter. Med icke-produktrelaterade krav avses krav 
som tar sikte på produktionsexternaliteter. I diskussionen kring miljökrav i 
de tekniska specifikationerna respektive i tilldelningskriterierna kommer jag 
att återkomma till de olika kraven. 
  

3.2.3 Integrerad produktpolicy – en väg till 
livscykelperspektiv i upphandlingar? 

Den integrerade produktpolicyn har som mål att minska produkters och 
tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln. En fullständig livscykelana-
lys ska inte nödvändigtvis krävas vid varje viktigt beslut, i stället ska avgö-
rande information tas fram och omsättas till ett livscykeltänkande.91 Offent-
lig upphandling anses, med hänsyn till offentliga myndigheters köpkraft, 
vara ett viktigt styrinstrument för att uppnå målet med policyn.92 Genom 
policyn kan således upphandlande myndigheter anses ha press på sig att 
iaktta ett livscykelperspektiv när de upphandlar. Även om direktiven inte 
stadgar att upphandlande myndigheter måste ställa miljökrav så kan det fak-
tum att offentlig upphandling utpekats som ett viktigt medel för att genom-
föra den integrerade produktpolicyn verka positivt på användandet av miljö-
krav i upphandlingsförfarandet. Policyn visar även på betydelsen av ett livs-
cykelperspektiv på produkter, och till viss del tjänster, för att miljöpolitiken 
ska ha någon effekt.  
 
Den integrerade produktpolicyn har beskrivits som den huvudsakliga ge-
menskapsrättsliga livscykelpolicyn och som ett instrument för att öka till-
gången och efterfrågan på gröna produkter.93 Policyn är dock inte ultimat ur 
miljösynpunkt. Kommissionen lägger stor tonvikt vid ekonomiska intressen 
och kan därmed ge intryck av att dessa intressen väger över miljöintressena. 
Detta behöver emellertid inte vara fallet. Även om kommissionen uttalar att 
miljön och produktprestandan ska förbättras samtidigt som industrins kon-
kurrenskraft ska öka, behöver inte detta innebära att det ena har företräde 
framför det andra.94  Trots att kommissionen vanligtvis intar en mer mark-

                                                 
89 Kunzlik, Peter: International Procurement Regimes and the Scope for the Inclusion of 
Envirionmental Factors in Public Procurement. I The Environmental Performance of Pub-
lic Procurement. Issues of Policy Coherence. (2003) OECD, s. 159 not 4. 
90 Kunzlik, a.a. (2003) s. 159 not 5. 
91 KOM (2001) 68 slutlig, s. 19. 
92 KOM (2001) 68 slutlig, s. 16 och KOM (2003) 302 slutlig, s. 8f. 
93 Dalhammar, a.a. (2007) s. 5. 
94 KOM (2003) 302 slutlig, s. 3. 
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nadsvänlig syn när valet står mellan marknad och miljö, kan policyn tolkas 
så att intressena är likvärdiga och att en balans mellan dem ska råda.  
 
Policyn visar på en vilja att inkorporera ett livscykelperspektiv i miljöarbe-
tet. Den identifierar offentliga myndigheters makt att driva på miljöarbetet 
genom att upphandla med ett livscykelperspektiv på produkter etc. I det sjät-
te miljöhandlingsprogrammet framförs att bestämmelserna om en integrerad 
produktpolitik ger de som vill ställa miljökrav i offentlig upphandling en bra 
bas att utgå ifrån.95  
 
Med utgångspunkten att offentlig upphandling enbart kan vara ett effektivt 
instrument för att uppnå miljömål om en helhetssyn intas på upphandlings-
föremålet måste omfattande miljökrav kunna ställas. I vilken omfattning 
miljökrav som tar sikte på ett livscykelperspektiv är möjliga att ställa be-
handlas i resterande del av kapitlet. 
 

3.3 Tekniska specifikationer 

3.3.1 Beteckningar och utformning 
I art. 23.1 i direktivet för de klassiska sektorerna anges att tekniska specifi-
kationer ska ingå i kontraktshandlingarna, såsom meddelanden om upphand-
ling, förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar.96  
 
En teknisk specifikation definieras på lite olika sätt beroende på om det rör 
sig om byggentreprenadkontrakt eller tjänste- eller varukontrakt. Tekniska 
specifikationer, i fråga om offentliga byggentreprenadkontrakt, betecknas 
som samtliga tekniska föreskrifter, med angivande av de egenskaper som 
krävs för att materialet, produkten eller varan ska kunna beskrivas på ett sätt 
så att det lämpar sig för den upphandlande myndighetens planerade använd-
ning.97 Funktion inkluderas i definitionen.98 Nämnda egenskaper ska bland 
annat innefatta miljöprestanda, förfarandena vid bedömning av kvalitetssäk-
ring, terminologi, förpackning och produktionsprocesser och produktions-
metoder. Bestämmelser om projektering, tekniken eller metoderna för bygg-
nadsverksamheten samt övriga tekniska villkor som den upphandlande 
myndigheten har möjlighet att föreskriva i fråga om den fullbordade entre-
prenaden och om ingående material eller delar innefattas också.99   
 
En teknisk specifikation, i fråga om offentliga tjänste- eller varukontrakt, 
betecknas som en specifikation med angivande av kraven på en produkts 
eller tjänsts egenskaper. Exempel så som kvalitetsnivåer, nivå på miljöpre-

                                                 
95 Decision no 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 
2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme. 
96 Motsvarande bestämmelse i dir. 2004/17/EG är art. 34.1. 
97 Dir. 2004/18/EG bilaga VI p. 1.a och dir. 2004/17/EG bilaga XXI p. 1.b. 
98 Trepte, a.a. (2007) s. 273 fotnot 8. 
99 Dir. 2004/18/EG bilaga VI p. 1.a och dir. 2004/17/EG bilaga XXI p. 1.b. 
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standa, produktens användningsområde, krav på produkten angående den 
beteckning under vilken den saluförs och produktionsprocesser och produk-
tionsmetoder anges i direktiven.100

 
Bestämmelserna i direktiven påverkar inte rättsligt bindande nationella tek-
niska regler, så länge dessa är förenliga med gemenskapsrätten.101 Med-
lemsstaterna kan ställa upp krav på exempelvis en lägsta miljöstandard, vil-
ket upphandlande myndigheter måste beakta vid utformandet av tekniska 
specifikationer. Här finns således en öppning för miljökrav som inte regleras 
i direktiven.  
 
Tekniska specifikationer kan vara utformade på fyra olika sätt. För det första 
kan de utformas genom att hänvisa till de beteckningar som beskrivits ovan 
samt till standarder, tekniska godkännanden, gemensamma tekniska specifi-
kationer eller tekniska referenssystem.102 För det andra kan de utformas i 
form av prestanda eller funktionskrav, varvid miljöegenskaper kan ingå. 
Sådana parametrar måste dock vara så specifika att anbudsgivarna kan bilda 
sig en bestämd uppfattning om föremålet för upphandlingen och den upp-
handlande myndigheten kan genomföra upphandlingen.103 De två ytterligare 
sätten att utforma de tekniska specifikationerna är en kombination av dessa 
två.104

 
Tekniska specifikationer får enligt art. 23.8 i direktivet för de klassiska sek-
torerna inte innehålla uppgifter om tillverkning, ursprung eller särskilt fram-
ställningsförfarande, om det inte kan motiveras av föremålet för upphand-
lingen.105 Då det hänvisas till produktionsmetoder och produktionsprocesser 
i beteckningen av tekniska specifikationer och även i ingressen till direkti-
ven, måste antingen miljöhänsyn motivera att specifikationerna innehåller 
uppgifter om tillverkning eller så avses någonting annat än tillverkning när 
det hänvisas till produktionsmetod och produktionsprocess. Det framgår inte 
av direktiven hur terminologin ska tolkas.106 Enligt Kunzlik avser inte art. 
23.8 att begränsa tillämpningen av krav på produktionsprocesser och pro-
duktionsmetoder, artikeln tar enbart sikte på att förhindra diskriminering.107 
I min diskussion utgår jag från att artikeln inte hindrar tillämpningen av så-
dana krav. 
 
Enligt art. 23.8 får inte heller hänvisningar göras till exempelvis varumärke, 
patent eller tillverkning om det får till följd att vissa företag eller produkter 

                                                 
100 Dir. 2004/18/EG bilaga VI p. 1.b och dir. 2004/17/EG bilaga XXI p. 1.a. 
101 Dir. 2004/18/EG art. 23.3 och dir. 2004/17/EG är art. 34.3. 
102 Dir. 2004/18/EG art. 23.3.a. Betydelsen av standard, europeiskt tekniskt godkännande, 
gemensam teknisk specifikation och teknisk referens går att finna i dir. 2004/18/EG bilaga 
VI p. 2-5. Motsvarande bestämmelse i dir. 2004/17/EG är art. 34.3.a. 
103 Dir. 2004/18/EG art. 23.3.b och dir. 2004/17/EG är art. 34.3.b. 
104 Dir. 2004/18/EG art. 23.3.c, 23.3.d och dir. 2004/17/EG art. 34.3.c, 34.3.d. 
105 Motsvarande bestämmelse i dir. 2004/17/EG är art. 34.8. 
106 Hänvisningar till produktionsmetoder och produktionsprocesser görs i dir. 2004/18/EG 
bilaga VI p. 1.a och 1.b, dir. 2004/17/EG bilaga XXI p. 1.b och 1.a. I ingressen p. 29 och p. 
42 i respektive direktiv hänvisas till produktionsmetoder. 
107 Kunzlik, a.a. (2005) s. 133 fotnot 55. 
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gynnas eller att andra inte kan komma i fråga. Undantagsvis kan sådana 
hänvisningar vara tillåtna. Om en tillräckligt tydlig beskrivning av föremålet 
för upphandlingen inte är möjlig genom tillämpning av art. 23.3 och 23.4 i 
direktivet för de klassiska sektorerna kan sådana hänvisningar vara tillåtna. 
Dessa uppgifter och hänvisningar måste alltid följas av orden ”eller likvär-
digt”.108

 

3.3.2 Miljökrav i de tekniska specifikationerna 

3.3.2.1 Allmänt om miljökrav enligt direktiven 
En upphandlande myndighet som vill fastställa miljökrav i de tekniska spe-
cifikationerna för ett bestämt kontrakt får föreskriva särskilda miljöegenska-
per, till exempel en viss produktionsmetod och/eller särskilda miljöeffekter 
för grupper av varor eller tjänster. Hänsyn kan också tas till miljöegenskaper 
när de tekniska specifikationerna utformas i form av prestanda eller funk-
tionskrav.109 När de tekniska specifikationerna utformas som prestanda eller 
funktionskrav får detaljerade specifikationer, såsom de fastställts för europe-
iska, (multi)nationella eller andra miljömärken, användas. Detta gäller under 
förutsättning att de är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor 
eller tjänster som är föremål för upphandling, att kraven för märket har utar-
betats på grundval av vetenskapliga rön, att miljömärkena har antagits ge-
nom ett förfarande i vilket samtliga berörda parter, till exempel statliga or-
gan, konsumenter, tillverkare och miljöorganisationer, får delta, samt att 
miljömärkena är tillgängliga för samtliga berörda parter. En upphandlande 
myndighet kan inte ställa krav på miljömärkningen i sig. Däremot kan, när 
hänvisning till särskilda kriterier görs, märkningen i sig vara ett bevismedel 
för att kriterierna är uppfyllda.110 Enligt regeln om ömsesidigt erkännande 
ska också likvärdiga bevis godkännas.  
 
Miljökrav inom två områden kommer att lyftas fram särskilt. Först diskute-
ras möjligheterna att ställa miljökrav som hänvisar till specifikationer som 
fastställts för miljömärken och därefter möjligheterna att ställa miljökrav 
som tar sikte på produktionsmetoder och produktionsprocesser. 
 

3.3.2.2 Hänvisning till det europeiska miljömärket 
Hur det europeiska miljömärket tas fram och tilldelas finns reglerat i förord-
ning nr 1980/2000/EG. I förordningen stadgas att systemet med miljömärk-
ning syftar till att stödja produkter och tjänster med liten miljöpåverkan un-
der hela livscykeln.111 Krav ställs på produktens livscykel och hänförs till 
olika aspekter av denna, till exempel produktprestanda, produktmaterial, 
tillverkningsprocess, återbruk, användarinstruktioner och konsumentinfor-

                                                 
108 Dir. 2004/18/EG art. 23.8 och dir. 2004/17/EG är art. 34.8. 
109 Dir. 2004/18/EG art. 23.3.b och dir. 2004/17/EG är art. 34.3.b. 
110 Dir. 2004/18/EG art. 23.6 och dir. 2004/17/EG är art. 34.6. 
111 Förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram 
för tilldelning av miljömärke, ingressen p. 1.  
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mation. Dessa krav är tekniska specifikationer i den mening som används i 
direktiven.112 Hänvisningar till miljömärken i de tekniska specifikationerna 
skulle således kunna främja ett livscykelperspektiv i upphandlingen. 
 
En begränsning i tillämpningen av hänvisningar till miljömärken för att 
uppmärksamma upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan ska obser-
veras. Det görs ett urval i miljömärkningsprocessen, till exempel bedöms 
inte produkter med kort marknadslivslängd eftersom kostnaden att genom-
föra livscykelbedömningen inte anses stå i proportion till resultatet. Detta 
kommer till uttryck i bestämmelsen om förordningens räckvidd, där det 
stadgas att för att inbegripas i programmet för tilldelning av miljömärke 
måste en produktgrupps försäljnings- och handelsvolym på den inre mark-
naden vara betydande. Produktgruppen måste också, i ett eller flera stadier i 
produkternas livscykel, medföra betydande miljöpåverkan globalt eller regi-
onalt och/eller rent allmänt. Utöver detta måste produktgruppen uppvisa 
betydande möjligheter att åstadkomma miljöförbättringar genom konsu-
mentavtal och utgöra ett incitament för tillverkare och de som tillhandahål-
ler tjänster att söka konkurrensfördelar genom att erbjuda produkter som 
uppfyller miljömärkeskraven.113 På detta sätt tillåts enbart ett visst antal 
produkter och produktgrupper att få miljömärkningen.114 Begränsningen 
visar på den avvägning som måste göras mellan ekonomiska intressen och 
miljöintressen: Enbart om det rör sig om produktgrupper som genom för-
säljningsvolym och miljöpåverkan kan åstadkomma miljöförbättringar är 
kostnaderna för livscykelanalyser berättigade. 
 
Oftast används enklare miljökrav (single environmental criteria) där enbart 
en viss miljöpåverkan tas med i bedömningen. Genom att det inte görs en 
helhetsbedömning begränsas effekten av att hänvisa till miljömärkningen. 
Fördelen med att tillämpa enklare miljökrav är dock att de är lättare att defi-
niera, tillämpa och utvärdera än krav som bygger på en fullständig livscy-
kelbedömning.115  
 
Två ytterligare problem med miljömärken har uppmärksammats. Ett består i 
att det finns väldigt många miljömärken och att de verkar parallellt med 
varandra. På grund av detta kan förvirring och svårigheter att kontrollera att 
kraven efterlevs uppstå. Ett andra problem består i att det finns en idé om att 
miljömärken, framför allt de som baseras på icke-produktrelaterade produk-
tionsmetoder eller produktionsprocesser, är diskriminerande mot importera-
de varor, framför allt varor från länder i syd.116 Dessa länder ”tjänar” inte på 
att stränga miljökrav ställs. 
 

                                                 
112 Nilsson, Norinder & Olsson, a.a. (2003) s. 68. 
113 Förordning (EG) nr 1980/2000 art. 2. 
114 Siemens, a.a. (2003) s. 53. 
115 Siemens, a.a. (2003) s. 53f. 
116 Vikhlyaev, Alexey: Trade and the environment in the perspective of EU enlargement. I 
Maxwell, John W. & Reuveny, Rafael (red.): Trade and Environment – Theory and Policy 
in the Context of EU Enlargement and Economic Transition. (2005) Edward Elgar Publi-
shing Limited, s. 83f. 
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Hänvisningar till miljömärken är följaktligen en viktig metod för att inklu-
dera ett livscykelperspektiv i utformandet av de tekniska specifikationerna. 
Metoden begränsas dock, i fallet med det europeiska miljömärket, bland 
annat av reglerna kring vilka produktgrupper som omfattas. 
 

3.3.2.3 Internationella standarder och hänvisning till 
andra miljömärken  

För att leva upp till kravet på öppenhet och vetenskaplighet bör miljömärk-
ningsorganisationer följa internationella standarder inom området.117 I för-
ordningen för det europeiska miljömärket stadgas att miljöaspekter ska defi-
nieras genom en livscykelbedömning där vederbörlig hänsyn ska tas till de 
principer som anges i EN ISO 14040 och ISO 14024 (beteckningar på inter-
nationella standarder).118 Det europeiska miljömärket är ett så kallat typ I-
miljömärke. Det finns även miljömärken av typ II och typ III. 
 
Ett typ II-miljömärke är egendeklarerade miljöuttalanden enligt standarden 
ISO 14021. Miljömärket används inom vissa branscher och innebär att till-
verkare, importörer etc. gör uttalanden om en produkts eller en tjänsts mil-
jöegenskaper genom att med gemenskam terminologi beskriva valda aspek-
ter ur olika livscykelfaser. Uttalandena kan röra exempelvis energieffektivi-
tet, materialförbrukning och återvinningsbarhet. Vanligtvis innehåller utta-
landena både kvalitativ och kvantitativ miljöinformation om en produkt eller 
tjänst.119 Miljöuttalandena har inte granskats eller verifierats externt av en 
oberoende part vilket försvårar möjligheterna att jämföra olika företags mil-
jöuttalanden.120 De ska dock, enligt ISO 14021, vara verifierbara, det vill 
säga informationen ska vara kontrollerbar och vetenskapligt bevisbar.121  
 
Uttalandena ger ingen information om vad som är lämpligt att välja ur ett 
miljöperspektiv, det är upp till användaren av informationen att avgöra det. 
Det kan antas att miljöuttalanden (typ II-miljömärke) inte är lika användbara 
för utformandet av tekniska specifikationer som exempelvis det europeiska 
miljömärket (typ I-miljömärke). Framför allt ur ett livscykelperspektiv kan 
brister upptäckas: Tillverkare etc. kan själva välja vilka livscykelfaser som 
ska beskrivas och detta lämnar osagt vilken miljöpåverkan produkten eller 
tjänsten har i övriga livscykelfaser. 
 
En miljö(varu)deklaration är ett typ III-miljömärke enligt ISO 14025. En 
miljö(varu)deklaration innebär att importörer, tillverkare etc. beskriver sär-
skilt väsentliga miljöegenskaper hos en produkt eller tjänst utifrån gemen-
sam beräkningsmetodik baserad på livscykelanalysbaserad information. 
Jämförelser av hur specificerade krav uppfyllts liksom jämförelser mellan 

                                                 
117 Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 140. 
118 Förordning (EG) nr 1980/2000 bilaga II. För mer information om internationella stan-
darder se www.sis.se. 
119 Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 81, 135. 
120 Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 137. 
121 Widman, Joakim: Stålet och miljön. (2001) Wintjens Informantion AB, s. 64. 
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olika uppgifter i deklarationerna kan göras.122 Återkommande granskningar 
görs också av oberoende kontrollanter.  
 
En miljö(varu)deklaration innehåller bland annat en teknisk beskrivning av 
produkten, en beskrivning av tillverkare och det miljö(lednings)arbete som 
bedrivs, energiförbrukning och beskrivning av återvinningsegenskaper. In-
formationen i miljö(varu)deklarationen kan användas som underlag i ett 
förfrågningsunderlag eftersom den baseras på ett funktionstänkande. Miljö-
krav relaterade till miljö(varu)deklarationer kan exempelvis ha formen av ett 
obligatoriskt krav på produktinnehåll eller ”icke-förekomst” av något mate-
rial eller av en viss kemikalie.123  
 
Miljö(varu)deklarationer verkar ge en relativt god helhetsbild av en produkt 
eller tjänst och dess miljöpåverkan från vaggan till graven. En fördel, fram-
för allt jämfört med ett miljöuttalande, är att informationen granskas av obe-
roende kontrollanter. Jämfört med det europeiska miljömärket ger dock både 
miljöuttalanden och miljö(varu)deklarationerna intryck av att vara svårtill-
lämpade i en upphandling.  
 

3.3.2.4 Krav på produktionsmetod eller 
produktionsprocess 

I ingressen till direktiven stadgas att den upphandlande myndigheten får 
föreskriva särskilda miljöegenskaper, till exempel en viss produktionsme-
tod.124 Det hänvisas däremot inte uttryckligen till produktionsmetoder i art. 
23. Under lagstiftningsprocessen ansåg kommissionen att det skulle vara 
överflödigt eftersom produktionsmetoder omfattas av begreppet miljöegen-
skaper.125  
 
Krav på produktionsmetoder eller produktionsprocesser får inte innebära att 
en särskild process eller metod föreskrivs. Hänvisningen kan godkännas om 
den följs av orden ”eller likvärdigt”.126

 
Hänvisningen till produktionsmetod i direktivet för de klassiska sektorerna 
är inte helt enkel att tolka. Det är oklart hur restriktivt alternativt extensivt 
bestämmelsen ska tolkas.127 Denna oklarhet beror på en tvetydighet i direk-
tiven.  
 
Å ena sidan betecknas tekniska specifikationer som egenskaper som krävs 
av ett material, en produkt eller en vara för att materialet, produkten eller 
varan skall kunna beskrivas på ett sådant sätt att det lämpar sig för den upp-

                                                 
122 Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 137. 
123 Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 81f.  
124 Dir. 2004/18/EG ingress p. 29 och dir. 2004/17/EG är ingressen p. 42. 
125 Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 42. Motsvarande bestämmelse i dir. 2004/17/EG är 
art. 34. 
126 Dir. 2004/18/EG art. 23.8 och dir. 2004/17/EG art. 34.8. Se även Trepte, a.a. (2007) s. 
288. 
127 Arnould, a.a. (2004) s. 191. 
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handlande myndighetens planerade användning.128 Av detta följer att krav 
på viss produktionsmetod enbart är relevant om den påverkar den upphand-
lande myndigheten i användningen av produkten, tjänsten eller arbetet.129 
Skulle så vara fallet kan inte en upphandlande myndighet ställa krav på att 
upphandlad el ska komma från förnyelsebara källor, eftersom detta inte på-
verkar den upphandlande myndighetens användning av elen. El har samma 
egenskaper oavsett produktionsmetod.  
 
Å andra sidan medför hänvisningen till miljömärken, som baseras på livscy-
kelanalyser, att en produkts eller tjänsts miljöpåverkan före den upphand-
lande myndigheten använder produkten eller tjänsten har betydelse.130  En 
öppning finns således för att tillämpa krav som inte påverkar produktens etc. 
egenskaper. Åtskillnaden är av stor betydelse för möjligheten att inta ett 
livscykelperspektiv när de tekniska specifikationerna fastställs. Tolkas be-
stämmelsen restriktivt begränsas utrymmet att ställa omfattande miljökrav 
som även tar sikte på produktionsfasen.  
 
EG-domstolen har i detta avseende öppnat upp för en mindre restriktiv tolk-
ning av krav på produktionsmetod eller produktionsprocess. I fallet EVN 
Wienstrom131, som visserligen rörde tilldelningskriterier men som i dagslä-
get kan tänkas gälla även miljökrav i de tekniska specifikationerna, uttalade 
domstolen att ett kriterium som innebar att el skulle vara producerad från 
förnybara energikällor var tillåtet.132 Tillsammans med möjligheten att hän-
visa till miljömärken måste det anses finnas en öppning för en extensiv 
tolkning av direktivens hänvisning till produktionsmetod.  
 
Det har framförts att sådana kriterier som har anknytning till vissa produk-
tionsmetoder eller produktionsprocesser, och som tillåts enligt förordningen 
om det europeiska miljömärket, borde vara tillåtna att hänvisa till. Med ut-
gångspunkt i EU:s miljöpolitik är det möjligt att avgöra om specifikationer 
som tar sikte på sådana miljöproblem som ännu inte har uppmärksammats 
av det europeiska miljömärket är tillåtna. Detsamma gäller när det europeis-
ka miljömärket inte omfattar en viss produktgrupp.133

 
Det finns stöd för att hänsyn kan tas till produktionsmetoder eller produk-
tionsprocesser om dessa påverkar slutprodukten. Direktivet ger emellertid 
utrymme för tolkning i vilken mån icke-produktrelaterade krav kan ställas. 
Kommissionen anser exempelvis att krav på produktionsmetoder eller pro-
duktionsprocesser ska tillåtas enbart om det betyder att produkten genom 
metoden eller processen skiljer sig från identiska produkter, oberoende av 
om skillnaden syns eller inte.134 Enligt min åsikt är resonemanget märkligt, 
hur osynliga skillnader ska uppmärksammas och värderas ges det ingen för-
                                                 
128 Dir. 2004/18/EG bilaga VI p. 1 och dir. 2004/17/EG är bilaga XXI p. 1. 
129 Arnould, a.a. (2004) s. 191. 
130 Arnould, a.a. (2004) s. 191. 
131 Mål C-448/01 EVN AG Wienstrom GmbH mot Österrike. 
132 Mål C-448/01 p. 34. 
133 Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 142 och Falk, Jan-Erik: Specifikation och anbudsut-
värdering i offentlig upphandling. I Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004), s. 205. 
134 KOM (2001) 274 slutlig, s. 11. 
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klaring till. Kommissionen klargör heller inte om den anser att icke-
produktrelaterade krav ska tillåtas eller inte, något som kan verka hämman-
de på tillämpningen av miljökrav som tar sikte på mer än sådant som påver-
kar produktens etc. egenskaper.  
 
Kommissionens försiktiga hållning kan ifrågasättas. Enligt min åsikt måste 
icke-produktrelaterade krav på produktionsmetoder och produktionsproces-
ser kunna ställas om upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan ska 
beaktas. Kunzlik pekar på några argument varför upphandlande myndighe-
ter ska tillämpa sådana krav. Till en början lyfter han fram idén om delat 
ansvar (shared responsibility) som kommer till uttryck i EU:s femte miljö-
handlingsprogram.135 Privata och offentliga aktörer ska, tillsammans med 
konsumenter, ta ansvar för miljöskydd. Han pekar på betydelsen av art. 6 i 
EG-fördraget och kravet på att integrera miljöhänsyn i andra områden som 
regleras av EG-rätten. Tillämpningen av sådana krav ligger även i linje med 
livscykelperspektivet som kommer till uttryck i den integrerade produktpoli-
tiken. Det faktum att direktiven inte begränsar tillämpningen av tekniska 
specifikationer, på det sätt som kommissionen ger uttryck för, är ett av de 
starkaste argumenten för en tillämpning av icke-produktrelaterade krav. 
Direktiven anger inte att tekniska specifikationer ska referera till en pro-
dukts etc. egenskaper, det är bara en möjlighet.136 Den upphandlande myn-
digheten är fri att själv avgöra hur de tekniska specifikationerna ska utfor-
mas så att de beskriver det föremål som ska upphandlas. Att icke-
produktrelaterade krav tillåts i tilldelningskriterierna visar också på olämp-
ligheten att inte tillåta sådana krav i de tekniska specifikationerna.137

 
Det finns stöd för att icke-produktrelaterade krav kan ställas på produk-
tionsprocesser och produktionsmetoder. Kraven skulle komma åt en viktig 
del av en produkts miljöpåverkan.138 Frågan visar dock på konflikten mellan 
ekonomiska intressen och miljöintressen, där kommissionen intar en försik-
tig hållning och Kunzlik och Arnould visar att en mindre försiktig hållning 
är möjlig. Kommissionen anser troligtvis att större utrymme för miljöhänsyn 
kan urholka upphandlingsbestämmelserna så att konkurrens och öppenhet, 
som i sin tur ska garantera upprätthållandet av den inre marknaden, får 
mindre betydelse. Detta illustreras bland annat av antagandet av ett antal 
minimistandarder för produktionsmetoder och produktionsprocesser, till 
exempel i direktiv rörande luft, vatten, avfall och kemikalier. Harmonisering 
behöver inte alltid vara bra ur miljösynpunkt, instrumentet har ofta använts 
för att garantera fri rörlighet av varor, inte för att förbättra miljöskyddet.139 

                                                 
135 The Fifth Environmental Action Programme ”Towards Sustainability (1992-1999)”. OJ 
1993 C 138/1. 
136 Kunzlik, a.a. (2003) s. 169 och Kunzlik, a.a. (2005) s. 136ff. 
137 Angående icke-produktrelaterade krav på produktionsprocess eller produktionsmetod se 
mål C-448/01 EVN Wienstrom. Se också avsnitt 3.4.3 samt avsnitt 3.4.3.1. 
138 Dalhammar, a.a. (2007) s. 167.  
139 Vikhlyaev, a.a. (2005) s. 96 och Perrings, Charles: Trade, the harmonization of envi-
ronmental policy and the subsidiarity principle. I Maxwell, John W. & Reuveny, Rafael 
(red.): Trade and Environment – Theory and Policy in the Context of EU Enlargement and 
Economic Transition. (2005) Edward Elgar Publishing Limited, s. 76. 
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För kommissionen är det emellertid ett sätt att fastställa förhållandet mellan 
ekonomiska intressen och miljöintressen. 
 
Kunzlik nämner inte förhållandet mellan ekonomiska intressen och miljöin-
tressen specifikt, men med hänsyn till hans betonande av delat ansvar, art. 6 
och bestämmelserna om en integrerad produktpolitik är han troligtvis av 
åsikten att miljöfrågor enbart ska vara en del av upphandlingsförfarandet, 
inte ta över på bekostnad av ekonomiska intressen. Till synes verkar han 
utgå ifrån en definition av integrering (art. 6) som innebär en balansering av 
ekonomi, miljö och sociala hänsyn, inte en definition där en aspekt främjas 
över en annan.140 Med Kunzliks utgångspunkt, till skillnad från kommissio-
nens, skulle offentlig upphandling kunna användas som ett effektivt instru-
ment för att främja miljöintressen. Någon olöslig konflikt med ekonomiska 
intressen skulle heller inte behöva uppstå. 
 
I följande avsnitt ska möjligheterna till att ställa miljökrav i tilldelningskri-
terierna diskuteras. 
 

3.4 Tilldelningskriterier 

3.4.1 Två tilldelningsgrunder 
Upphandlande myndigheter har möjlighet att välja mellan två tilldelnings-
grunder. Antingen tilldelas kontraktet på grundval av lägsta pris eller så kan 
det tilldelas på grundval av det anbud som ur den upphandlande myndighe-
tens synvinkel är det ekonomiskt mest fördelaktiga.141 Den upphandlande 
myndigheten bestämmer själv vilken tilldelningsgrund som ska tillämpas. 
Om upphandlingen påbörjats får däremot inte tilldelningsgrunden ändras.142 
Trepte menar att det kan vara tillåtet att ändra tilldelningsgrund, men det 
måste finnas ett legitimt skäl för det och det får inte innebära att likabehand-
lingsprincipen överträds.143

 
Vald tilldelningsgrund måste anges i förfrågningsunderlag eller liknande. 
Görs inte det ska grunden lägsta pris användas.144 Har inte tilldelningsgrun-
den och tilldelningskriterier angetts får inte kriterierna användas för att av-
göra vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt.145

 
Om tilldelningsgrunden lägsta pris tillämpas kan inte miljökrav ställas i till-
delningsfasen, detta får i stället göras i de tekniska specifikationerna. Efter-
som miljökrav i denna fas redan har behandlats kommer enbart tilldelnings-
                                                 
140 Se Grimeaud, David: The Integration of Environmental Concerns into EC Policies: A 
Genuine Policy Development? I European Environmental Law Review (2000) s. 207-218, 
s. 216. 
141 Dir. 2004/18/EG art. 53 och dir. 2004/17/EG är art. 55. 
142 Se mål C-244/02 Kauppatalo Hansel Oy mot Imatran Kaupuunki. 
143 Trepte, a.a. (2007) s. 463 fotnot 339. 
144 Mål C-324/93 Evans Medical and Macfarlan Smith. 
145 Mål 31/87 Beentjes. 
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grunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet att behandlas i fortsätt-
ningen. 
 
Direktiven ger följande exempel på tilldelningskriterier: Kvalitet, pris, tek-
niska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, miljöegenskaper, 
driftskostnader, kostnadseffektivitet, leveransdag och leveranstid eller tid 
för fullgörandet, åtagande när det gäller reservdelar, fortlöpande leverans 
och pris.146 Dessa är enbart exempel, EG-domstolen har fastställt att andra 
kriterier kan godkännas.147 Vidare kan nämnas att exemplen är olika i de två 
direktiven, till exempel nämns kriteriet fortlöpande leverans enbart i försörj-
ningsdirektivet, men detta hindrar inte en upphandlande myndighet från att 
använda kriteriet när byggentreprenader, varor eller tjänster ska upphand-
las.148 Kriterier får aldrig vara utformade så att leverantörer från andra med-
lemsstater diskrimineras.149  
 
Det finns ett samband mellan tilldelningskriterier och tekniska specifikatio-
ner. I de tekniska specifikationerna fastställs en miniminivå som måste nås, 
men en upphandlande myndighet kan bestämma att en vara, tjänst eller ent-
reprenad vars prestanda överstiger denna nivå ska tilldelas tilläggspoäng i 
tilldelningsskedet. Kommissionen har uttalat att alla tekniska specifikationer 
därför bör kunna omsättas i tilldelningskriterier.150 Detta kan dock ifrågasät-
tas, vilket jag återkommer till nedan. 
 
Resterande del av kapitlet ägnas åt möjligheterna att ställa miljökrav i till-
delningskriterierna. 
 

3.4.2 Concordia: Grundreglerna för 
tillämpningen av miljökriterier fastställs 

Direktiven bygger på domstolens praxis om tilldelningskriterier, som tyd-
liggör upphandlande myndigheters möjligheter att tillgodose allmänhetens 
behov på bland annat miljöområdet.151 Möjligheterna att ställa miljökrav har 
således utvecklats genom EG-domstolens praxis, varför utgångspunkt i den-
na kommer att tas.  
 
Grundreglerna om miljörelaterade tilldelningskriterier fastställdes i domen i 
Concordia152. Fallet gällde en upphandling av busstjänster som utförts av 
Helsingfors stad. Tilldelningskriterier så som pris och bussparkens kvalitet 
hade använts, men tilläggspoäng hade också tilldelats den leverantör som 
uppfyllde krav på särskilda buller- och utsläppsnivåer. Med tillämpning av 
tilläggspoängen hade kontraktet tilldelats det kommunala busstransportföre-

                                                 
146 Dir. 2004/18/EG art. 53.1.a och dir. 2004/17/EG art. 55.1.a. 
147 Mål C- 19/00 SIAC Construction Ltd mot County Council of the County of Mayo. 
148 Trepte, a.a. (2007) s. 467. 
149 Första gången fastslaget i mål 31/87 Beentjes. 
150 Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 33. 
151 Dir. 2004/18/EG ingressen p. 1 och dir. 2004/17/EG ingressen p. 1. 
152 Mål C-513/99.  

36 



taget HKL. Konkurrenten Concordia Bus protesterade mot beslutet med 
hänvisning till bland annat att tilldelningskriterierna i fråga var otillåtna ef-
tersom de inte innebar några ekonomiska fördelar för den upphandlande 
myndigheten. 
 
Fallet berörde två intressanta frågor ur miljösynpunkt: För det första i vilken 
utsträckning miljökrav över huvud taget kan ställas, och för det andra i vil-
ken mån tilldelningskriterier måste ge den upphandlande myndigheten eko-
nomiska fördelar.  
 
Gällande den första frågan började domstolen med att konstatera att de kri-
terier som listades i direktiven inte var uttömmande.153 Detta tillsammans 
med integrationsprincipen medförde att det var tillåtet att använda kriterier 
som hänvisade till miljöskydd.154 Domstolen konstaterade således att det är 
upp till den upphandlande myndigheten att bestämma vilka kriterier den vill 
använda för att bedöma vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. 
Denna frihet är dock inte obegränsad, fyra krav måste vara uppfyllda för att 
kriteriet ska vara tillåtet.  
 
För det första ska kriteriet ha ett samband med kontraktsföremålet. I fallet i 
fråga ansåg domstolen att kriterierna avseende utsläpps- och bullernivåer 
hos bussarna som skulle användas för transporttjänsten hade ett samband 
med kontraktsföremålet.155

 
För det andra måste kriterierna vara specifika och objektivt kvantifierbara, 
de får inte ge den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet. Domsto-
len ansåg att detta krav var uppfyllt. Helsingfors stad hade utarbetat och 
offentliggjort ett system för tilldelningen av tilläggspoäng för utsläpps- och 
bullernivåer som var både specifikt och mätbart.156  
 
För det tredje måste kriterierna uppfylla kraven i direktiven, framför allt 
kravet på att kriterierna måste ha offentliggjorts i förväg. Detta krav ansågs 
vara uppfyllt i Concordia.157

 
Till sist måste kriterierna vara förenliga med gemenskapsrätten och dess 
grundläggande principer. Framför allt kravet på icke-diskriminering måste 
iakttas. I fallet i fråga ansåg Concordia Bus att de hade diskriminerats efter-
som kravet på särskilda utsläppsnivåer endast kunde tillgodoses av det 
bussbolag som tillhörde den upphandlande myndigheten, HKL. Domstolen 
konstaterade att kravet på en viss utsläppsnivå var ett av många kriterier och 
att det faktum att enbart ett fåtal leverantörer kunde uppfylla det specifika 
kravet inte utgjorde diskriminering.158 En helhetsbedömning måste göras för 
att bedöma om diskriminering har förekommit.  

                                                 
153 Mål C-513/99 p. 54. 
154 Mål C-513/99 p. 57. 
155 Mål C-513/99 p. 65. 
156 Mål C-513/99 p. 66. 
157 Mål C-513/99 p. 67. 
158 Mål C-513/99 p. 85. 
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Gällande den andra frågan, om varje tilldelningskriterium måste vara av 
ekonomisk betydelse för den upphandlande myndigheten, uttalade domsto-
len att så inte var fallet. Kriterier som inte är av strikt ekonomisk natur kan 
ändå vara av värde för den upphandlande myndigheten. Detta stöddes också 
av att direktiven angav estetiska egenskaper, vilka kan vara svåra att värdera 
ekonomiskt, som exempel på tilldelningskriterium.159 Domstolen poängte-
rade emellertid att alla kriterier tillsammans, miljörelaterade och icke-
miljörelaterade, ska bedömas för att avgöra vilket anbud som är ekonomiskt 
mest fördelaktigt.  
 
I de nu gällande direktiven anges miljöegenskaper som exempel på tilldel-
ningskriterium, vilket måste ses som en bekräftelse på att varje enskilt krite-
rium inte måste vara av ekonomisk natur.  
 
De krav som domstolen ställde upp i Concordia gäller för alla kriterier som 
ska användas i en upphandling och utgör därmed egentligen inga märkvär-
diga krav. Trots det menar både Kunzlik och Arrowsmith att domen medför 
begränsningar av möjligheten att använda kriterier som inte är av ekonomisk 
natur.160 Två aspekter behandlas direkt härefter och en tredje aspekt behand-
las när fallet EVN Wienstrom har presenterats. 
 

3.4.2.1 Kriteriets ekonomiska fördel 
Kommissionen ansåg, innan domen i Concordia, att miljöhänsyn kunde vara 
en del av tilldelningskriterierna enbart om dessa gav upphov till en ekono-
misk fördel och denna fördel kom den upphandlande myndigheten tillgo-
do.161 Efter domen bytte kommissionen ståndpunkt såtillvida att den nu an-
ser att en samlad bedömning av alla tilldelningskriterier, ekonomiska som 
icke-ekonomiska, måste göras för att avgöra vilket anbud som ger mest va-
luta för pengarna.162 Denna ståndpunkt intas även av Trepte.163 Kunzlik 
poängterar att ”mest valuta för pengarna” ska avgöras utifrån den upphand-
lande myndighetens synvinkel.164

 
Om domstolen hade följt kommissionens strikta ståndpunkt skulle det i 
princip vara omöjligt att ta hänsyn till krav som tar sikte på både konsum-
tionsexternaliteter och produktionsexternaliteter, det vill säga produktrelate-
rade och icke-produktrelaterade krav, i tilldelningskriterierna.165 Eftersom 

                                                 
159 Mål C-513/99 p. 55.  
160 Kunzlik, Peter: Case law analysis. Making the market work for the envrionment: Accep-
tance of (some) ’green’ contract award criteria in public procurement. I Journal of Envi-
ronmental Law, (2003) nr. 15, s. 175-201, s. 197 och Arrowsmith, Sue: An assessment of 
the new legislative package on public procurement. I Common Market Law Review, (2004) 
nr. 41, s. 1277-1325, s. 1316. 
161 Mål C-513/99 p. 52. Se även KOM (2001) 274 slutlig, s. 19. 
162 Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 33. 
163 Trepte, a.a. (2007) s. 468. 
164 Kunzlik, a.a. (2005) s. 143, 147. 
165 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 194. Kunzlik hänvisar till ”environmental externa-
lities”, som inkluderar både ”consumption externalities” och ”production externalities”, i 
stället för till produktrelaterade och icke-produktrelaterade krav. Se också avsnitt 3.2.2. 
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externaliteterna (environmental externalitites) per definition är sådant som 
den upphandlande myndigheten inte betalar för skulle ett krav på ekonomisk 
fördel omöjliggöra att sådana krav ställdes.166 Möjligheten att ställa omfat-
tande krav skulle begränsas om kravet på ekonomisk fördel bibehölls. 
 
Kunzlik menar att domstolens ståndpunkt var välkommen för utvecklingen 
av grön offentlig upphandling. Domstolen ger intryck av att anse att förhål-
landet mellan direktivens målsättning om upprätthållandet av den inre 
marknaden och upphandlande myndigheters möjligheter att inkludera miljö-
krav i tilldelningskriterierna inte är så konfliktfyllt. Det konstateras först att 
målet med direktiven är att se till den fria rörligheten för varor upprätthålls. 
Därefter dras slutsatsen att i ljuset av den målsättningen kan inte kriterierna i 
fråga (avseende utsläpps- och bullernivåer) anses vara förbjudna enligt di-
rektiven. Först efter detta hänvisar domstolen till art. 6 EG-fördraget för att 
ge stöd till sin uppfattning.167 En vid syn på möjligheten att tillämpa kriteri-
er som tar sikte på miljöskydd (produktrelaterade krav) intas, oavsett om 
kriteriet avser att skydda den lokala miljön som den upphandlande myndig-
heten har ansvar för eller om kriteriet avser att skydda miljön inom andra 
områden eller globalt. Det som är av betydelse är enbart att kriteriet påver-
kar värdet för den upphandlande myndigheten, ur dennes synvinkel.168 
Kommissionens ståndpunkt i frågan avfärdas därmed. 
 
Det positivt ur miljösynpunkt att varje enskilt kriterium inte måste vara av 
ekonomisk natur. Hade kommissionens strikta syn fastställts av domstolen 
hade möjligheterna att ställa krav med ett livscykelperspektiv försvårats. 
Domstolens avgörande innebär dock inte att den ekonomiska aspekten för-
svunnit, fortfarande ska leverantören med det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet tilldelas upphandlingskontraktet. Detta kan jämföras med hur till-
delningsgrunden är formulerad i Government Procurement Agreement 
(GPA). I avtalet refereras det till det mest fördelaktiga anbudet, inte det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.169 Eftersom EU var med och för-
handlade fram GPA och är part i avtalet reflekterar bestämmelserna i GPA 
till viss del de gemenskapsrättsliga upphandlingsreglerna.170  
 
Även om förhållandet mellan ekonomiska intressen och miljöintressen inte 
är helt konfliktfri kan det ses som positivt att domstolen anser att det inte 
behöver föreligga någon större konflikt, att de två målen går att förena.  
 

3.4.2.2 Specifika och objektivt kvantifierbara kriterier 
Kravet på att tilldelningskriterierna ska vara specifika och objektivt kvanti-
fierbara för att inte ge den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet 
fastställdes första gången i Beentjes och därefter i SIAC. Kravet innebär att 
ett kriterium, miljörelaterat eller inte, måste vara utformat så att potentiella 

                                                 
166 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 194. 
167 Mål C-513/99 p. 56-57. 
168 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 196. 
169 GPA art. XIII.4.b. 
170 Kunzlik, a.a. (2003) s. 165 och Trepte, a.a. (2004) s. 57. 
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anbudsgivare vet vilket kriterium som kommer att användas. Kriterier måste 
också vara utformade så att den upphandlande myndighetens bedömning 
kan prövas av domstol.171 Domstolen motiverar kravet väldigt knappt i Con-
cordia genom att konstatera att upphandlande myndigheter måste kunna 
bedöma anbud och fatta ett beslut baserat på de kvalitativa och kvantitativa 
kriterier som ställts upp.172  
 
Medan domstolen i Concordia ansåg att kravet i fråga var en nödvändighet 
för att ett kriterium ska vara tillåtet, intog generaladvokaten ståndpunkten att 
det var tillräckligt om kriteriet uppfyllde kravet.173 Generaladvokaten kon-
staterade enbart att kriteriet i fråga var mätbart och därmed gavs inte den 
upphandlande myndigheten obegränsad frihet. Han poängterade också, som 
stöd för sin ståndpunkt, att ett kriterium som tar sikte på estetiska egenska-
per kan vara svårt att göra mätbart.174  
 
Enligt Kunzlik råder det ingen tveksamhet kring att kravet är viktigt. Utan 
det skulle hela tanken bakom upphandlingsdirektiven undermineras. Kravet 
på öppenhet, som ska tillgodoses genom att kriterierna publiceras i början 
av upphandlingsförfarandet, skulle vara betydelselöst om det var möjligt att 
använda så vaga kriterier att upphandlande myndigheter var helt fria i sin 
bedömning av anbuden. Behovet av en regel som begränsar upphandlande 
myndigheters frihet finns, frågan om hur precis en sådan regel måste vara är 
däremot inte helt klar.175 Om kriterier som tar sikte på ett livscykelperspek-
tiv ska tillämpas är troligtvis generaladvokatens ståndpunkt ändamålsenlig, 
även om gränsen mellan domstolens och generaladvokatens tolkningar är 
hårfin. Det kan vara svårt att göra alla kriterier mätbara, precis som general-
advokaten poängterar, men samtidigt krävs det någon sorts kontroll för att 
förhindra godtyckliga kriterier. Det finns dock en poäng, ur miljösynpunkt, 
att ibland tillåta omätbara kriterier.  
 

3.4.3 EVN Wienstrom: Mer om grundreglerna 
Domstolens krav i Concordia fastslogs senare i EVN Wienstrom176. Frågan i 
fallet rörde, bland annat, om det var tillåtet att tillämpa ett kriterium enligt 
vilket det krävdes att el skulle vara producerad från förnybara energikällor. 
Om svaret på den frågan vara jakande undrade den nationella domstolen 
vidare om kriteriet var i överensstämmelse med gemenskapsrätten: 
 

• om kriteriet skulle vägas in med 45 procent,  
• om kriteriet inte var förenat med krav som möjliggjorde en verklig 

kontroll av lämnade anbud, samt 

                                                 
171 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 197f. 
172 Mål C-513/99 p. 60. 
173 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 198. 
174 Förslag till avgörande av generaladvokat Jean Mischo, föredraget den 13 december 
2001, p. 114-115. 
175 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 198. 
176 Mål C-448/01 EVN AG Wienstrom GmbH mot Österrike. 
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• om det krävdes att anbudsgivare angav hur mycket el från förnybara 
energikällor de kunde leverera till en inte närmare avgränsad krets 
köpare, varvid det maximala antalet poäng tilldelades den anbudsgi-
vare som angav störst mängd, och det preciserades att endast den 
mängd som överskred den inom ramen för upphandlingen förvänta-
de konsumtionen beaktades.177  

 
Att domstolen tillät ett kriterium enligt vilket el skulle vara producerat från 
förnybara energikällor har konstaterats tidigare i framställningen. Domsto-
len hänvisade till Concordia och möjligheten att tillämpa kriterier som inte 
är av ekonomisk art samt erinrade om de fyra krav som måste vara uppfyll-
da för att kriteriet ska vara tillåtet.178

 
Domstolens resonemang gällande de ovan redovisade punkterna är intres-
sant. Gällande den första punkten, kriteriets viktning med 45 procent, upp-
stod frågan om ett icke-ekonomiskt kriterium fick tillmätas så stor vikt. 
Domstolen konstaterade att upphandlande myndigheter är fria att välja både 
kriterier och hur dessa ska viktas, såtillvida en utvärdering kan göras på 
grundval av kriterierna i syfte att fastställa vilket anbud som är det ekono-
miskt mest fördelaktiga. Användningen av förnybara energikällor för elpro-
duktion tjänar ett miljöskyddsändamål, reduktionen av växthusgasutsläpp, 
som EU har föresatt sig att motverka.179 Marknadskrafternas betydelse i 
detta arbete underströks. Domstolen konstaterade att, med hänsyn till det 
betydelsefulla syfte som låg bakom kriteriet, en viktning uppgående till 45 
procent inte utgjorde ett hinder för en utvärdering av kriterierna.180  
 
Två iakttagelser kan göras. För det första är det positivt att domstolen tillät 
ett icke-ekonomiskt kriterium att tillmätas så stor betydelse. Det öppnar upp 
för möjligheten att använda miljörelaterade kriterier och därmed att använda 
offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål. För det andra 
kan det konstateras att domstolen verkade ta stor hänsyn till att kriteriet tog 
sikte på förnybara energikällor, som avser att minska utsläppet av växthus-
gaser. Hade kriteriet tagit sikte på ett mindre tydlig uttalat miljömål kanske 
utgången hade blivit en annan, det vill säga en så stor viktning till fördel för 
icke-ekonomiska krav kanske inte hade tillåtits.  
 
I och med domen fastställdes att kriterier som tar sikte på produktionsmetod 
och produktionsprocess kan tillämpas.181 Domstolen tog däremot inte ställ-
ning till hur långtgående krav på produktionsmetoden eller produktionspro-
cessen som kunde ställas. 
 
Gällande frågan om kriteriet måste vara förenat med krav som möjliggjorde 
kontroll av informationen som lämnats av anbudsgivarna uttalade domstolen 

                                                 
177 Mål C-448/01 p. 27-29. Frågan om det var förenligt med gemenskapsrätten att inte fast-
ställa en viss leveransdag utelämnas här från uppräkningen. 
178 Mål C-448/01 p. 32-34. 
179 EU har antagit FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet. 
180 Mål C-448/01 p. 39-42. 
181 Trepte, a.a. (2007) s. 291f. 
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att det rörde sig om tillämpningen av likabehandlingsprincipen. Principen 
innebär, förutom att anbudsgivarna ska behandlas lika när de utarbetar sina 
anbud och när anbuden prövas, att det finns en skyldighet att lämna insyn, 
så att det kan kontrolleras att principen iakttas. Skyldigheten syftar bland 
annat till att kontrollera att upphandlingsförfarandena är opartiska.182 Det 
har också framförts att kriterier inte kan anses ha ett samband med upphand-
lingsföremålet om inte kriteriet går att kontrollera. Användningen av icke-
ekonomiska kriterier förutsätter därför att det finns regler som möjliggör 
kontroll av anbudens äkthet och att kriterierna är ändamålsenliga, det vill 
säga att de utformade så att syftet med dem uppnås.183

 
Det krävs att den upphandlande myndigheten har en verklig möjlighet att, 
på grundval av den information som inges av anbudsgivarna, kontrollera om 
anbuden uppfyller upphandlingskriterierna. I fallet i fråga hade den upp-
handlande myndigheten angett att den varken ämnade eller hade möjlighet 
att verkligen kontrollera den lämnade informationen. Detta ansågs vara ett 
åsidosättande av likabehandlingsprincipen eftersom kriteriet inte var fören-
ligt med ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande.184

 
Kravet på att det ska vara möjligt att kontrollera uppställda kriterier är kom-
plicerat ur miljösynpunkt. För att garantera upphandlingsreglernas effektivi-
tet är kravet berättigat. Den upphandlande myndigheten har även ett intresse 
av att veta att upphandlingsföremålet verkligen överensstämmer med det 
den efterfrågat och betalat för. I fråga om el från förnybara energikällor kan 
det emellertid vara svårt att kontrollera att, som i det aktuella fallet, en del 
av all levererad el kommer från sådana källor. Framför allt krav som tar sik-
te på produktionsmetoder eller produktionsprocesser kan vara svårkontrolle-
rade. En parallell kan dras till krav på sociala hänsyn i upphandlingsförfa-
randet; Krav på att produkter ska vara producerade under rättvisa arbetsför-
hållanden (exempelvis Rättvisemärkt) kan vara svåra att kontrollera. För att 
verklig kontroll ska kunna ske måste platsen för produktionen besökas, nå-
got som upphandlande myndigheter sällan har möjlighet att göra. 
 
Angående den sista punkten uttalade domstolen att kriteriet inte hade ett 
samband med kontraktsföremålet eftersom det avsåg den mängd el som an-
budsgivarna hade levererat eller skulle leverera till andra kunder än den 
upphandlande myndigheten. Kravet skulle kunna medföra en oberättigad 
diskriminering av de anbudsgivare som uppfyller de villkor som har ett 
samband med kontraktsföremålet.185 Domstolens slutsats i denna fråga var 
förutsebar och det är svårt att se hur den skulle kunna vara till nackdel för 
möjligheten att ställa miljökrav. Den upphandlande myndighetens syfte med 
kriteriet, att garantera leveranssäkerheten, kan i princip formuleras som ett 

                                                 
182 Mål C-448/01 p. 47-49. 
183 Bovis, Christopher H.: Developing Public Procurement Regulation: Jurisprudence and 
its influence on law making. I Common Market Law Review (2006) nr. 43, s. 461-495, s. 
471. 
184 Mål C-448/01 p. 51. 
185 Mål C-448/01 p. 67-69. Se även Trepte, a.a. (2007) s. 468f. 
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kriterium. Det får dock inte formuleras så att hänsyn tas till den el som pro-
ducerats utöver det som fastställts i upphandlingen.186

 

3.4.3.1 Sambandet mellan kriterierna och 
kontraktsföremålet 

Kravet på samband mellan kriterierna och kontraktsföremålet är viktigt att 
analysera. Det råder en viss oklarhet kring hur kravet ska tolkas. Framför 
allt blir skillnaden mellan produktrelaterade krav (avseende konsumtionsex-
ternaliteter) och icke-produktrelaterade krav (avseende produktionsexterna-
liteter) viktig.187 Kriterier som tar sikte på produktrelaterade krav, inklusive 
produktrelaterade krav på produktionsmetoden eller produktionsprocessen, 
har ett samband med kontraktsföremålet. Frågan som uppstår är i stället om 
icke-produktrelaterade krav på produktionsmetoden eller produktionspro-
cessen kan anses ha ett samband kontraktsföremålet. Kunzlik har gett exem-
pel på tre sätt att tolka kravet på samband. 
 
För det första kan kravet tolkas som att ett samband mellan ett kriterium och 
kontraktsföremål enbart föreligger när kriteriet tar sikte på en inneboende 
egenskap hos det som upphandlas.188  Kommissionen har intagit denna 
ståndpunkt.189 Möjligheten att använda kriterier som tar sikte på icke-
produktrelaterade krav utesluts med ett sådant synsätt. Till exempel skulle 
inte ett kriterium som premierar att upphandlat papper ska innehålla en sär-
skild mängd återvunnet material kunna tillämpas. Enbart om kriteriet påver-
kade det färdiga pappret på något sätt skulle det kunna tillåtas.  
 
För det andra kan kravet tolkas som att det inte finns något standardsvar och 
att kriteriets (ett icke-produktrelaterat krav) samband med kontraktsföremå-
let måste bedömas utifrån hur de tekniska specifikationerna är utformade.190 
Om vi återgår till exemplet ovan skulle svaret bero på om den upphandlande 
myndigheten i de tekniska specifikationerna har krävt att pappret ska inne-
hålla en viss mängd återvunnet material eller om specifikationerna enbart 
anger att papper av en viss storlek ska upphandlas. I det förstnämnda fallet 
skulle ett kriterium som premierar papper med en viss mängd återvunnet 
material anses vara kopplat till kontraktsföremålet, i det andra fallet skulle 
ett sådant kriterium inte anses vara kopplat till kontraktsföremålet. Det råder 
emellertid vissa oklarheter kring en sådan tolkning. Till en början är det inte 
säkert om icke-produktrelaterade krav på produktionsmetoder eller produk-
tionsprocesser kan ställas i de tekniska specifikationerna.191 Att föra ett re-
sonemang som ovan är således vanskligt. Det är också betänkligt att begrän-
sa användningen av miljörelaterade kriterier till att enbart gälla sådant som 
redan tagits upp i de tekniska specifikationerna. De tekniska specifikatio-
nerna och tilldelningskriterierna har olika syften och det måste vara möjligt 

                                                 
186 Mål C-448/01 p. 70. 
187 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 199. 
188 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 199. 
189 Se KOM (2001) 274 slutlig. 
190 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 200. 
191 Se avsnitt 3.3.2.4. 
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att använda tilldelningskriterier som går utöver de tekniska specifikationer-
na.192  Detta var fallet i Concordia, upphandlingsföremålet var busstrans-
porttjänser och för att bedöma vilket bolag som skulle tilldelas kontraktet 
gjordes en bedömning utifrån publicerade tilldelningskriterier som bland 
annat avsåg utsläpps- och bullernivåer. Detsamma gällde i EVN Wienstrom, 
upphandlingsföremålet var elleverans och bedömningen av anbuden skulle 
göras utifrån, bland annat, tjänsternas miljöpåverkan. 
 
Till sist kan kravet på samband med kontraktsföremålet tolkas som att krite-
rier som tar sikte på icke-produktrelaterade krav på produktionsmetoden 
eller produktionsprocessen ska tillåtas så länge dessa uppfyller de tre andra 
kraven som ställdes upp i Concordia. I domen fastställdes enbart att kriterier 
ska ha ett samband med kontraktsföremålet, någon precisering om att krite-
rierna skulle ta sikte på kontraktsföremålets inneboende egenskaper gjordes 
inte. Om det var domstolens avsikt skulle den ha utvecklat det i domen. I 
stället användes ett mindre precist språk som visar på ett mindre strikt krav 
på samband mellan kriterierna och kontraktsföremålet.193  
 
Domstolen har inte preciserat kravet närmare än att eftersom ett anbud med 
nödvändighet avser föremålet för upphandlingen krävs ett samband mellan 
kriterier och kontraktsföremål.194 Därför är alla tre tolkningar möjliga. En 
koppling mellan synen på förhållandet mellan ekonomiska intressen och 
miljöintressen och hur kravet tolkas kan urskiljas. Ju strängare kravet tolkas 
desto mer framhävs den ekonomiska aspekten på upphandlingsförfarandet. 
Om kravet i stället tolkas mindre restriktivt ges större möjligheter att använ-
da kriterier som tar sikte på miljöeffekter under hela livscykeln.  
 
Kunzlik anser att ett kriterium som tar sikte på ett icke-produktrelaterat krav 
på produktionsmetoden eller produktionsprocessen är kopplat till kontrakts-
föremålet.195 Kriteriet har ett samband med upphandlingsföremålet eftersom 
det tar sikte på produktionen, som är nödvändig och har ett samband med 
produkten, det vill säga kontraktsföremålet. Med detta synsätt skulle exemp-
let på tilldelningskriterium ovan, att papper som innehåller återvunnet mate-
rial tilldelas extrapoäng vid anbudsutvärderingen, vara tillåtet. Tolkningen 
är i linje med art. 6 EG-fördraget och skulle sannolikt inte vara något hot 
mot upprätthållandet av den inre marknaden. Skyddet av den inre markna-
den skulle kunna upprätthållas genom tillämpningen av de andra kraven 
som domstolen ställde upp i Concordia.196 Tolkningen skulle inte innebära 
att kravet på samband förlorade sin betydelse. Kriterier som är helt irrele-
vanta i förhållande till kontraktsföremålet skulle fortfarande kunna uteslutas, 
främst med hänvisning till kravet på att kriterier ska vara förenliga med ge-
menskapsrätten och dess grundläggande principer. I EVN Wienstrom näm-
ner domstolen att kriteriet, avseende mängden el som anbudsgivarna levere-
rat eller skulle leverera till andra kunder än den upphandlande myndigheten, 

                                                 
192 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 200f. 
193 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 201. 
194 Mål C-513/99 p. 59. 
195 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 201. 
196 Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 201. 
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motverkar syftet med direktiven. Kriteriet kunde medföra konkurrensstör-
ningar och att anbudsgivare riskerade oberättigad diskriminering.197 Enligt 
min mening skulle detta räcka som grund för att utesluta kriteriet.  
 
Att inte tillmäta kravet på samband någon betydelse alls, som exempelvis 
generaladvokaten gjorde i sitt utlåtande till Concordia, skulle troligtvis inte 
vara lämpligt, även om visst stöd för en sådan ståndpunkt går att finna i 
Nord-Pas-de-Calais och Beentjes.198 Både Concordia och EVN Wienstrom 
är bra exempel på hur viktigt ett krav på samband är. Kravet skapar legitimi-
tet och gör kriteriet tydligare för leverantörer. Fallen ger däremot ingen 
klarhet i hur kravet ska tolkas. Det har framförts att det kan vara svårt att 
inta en flexibel ståndpunkt i och med att kravet numera finns stadgat i direk-
tiven.199 Som visats ovan finns dock ett relativt stort tolkningsutrymme, 
vilket kan användas för att ställa extensiva miljökrav. 
 

3.4.4 Miljökostnader 
Livscykelkostnader omfattar alla kostnader som uppstår under produktion, 
förbrukning/användning och bortskaffande av en produkt eller tjänst. Priset 
som en upphandlande myndighet betalar för en produkt avspeglar kostna-
derna som uppstått i de redan avslutade faserna, vanligtvis planering, mate-
rial, produktion och ibland provning och transport. Enligt kommissionen ska 
kostnaderna därför inte beaktas en gång till under tilldelningsförfarandet. 
Alla kostnader som uppstår efter inköpet och som kommer att bäras av den 
upphandlande myndigheten får däremot beaktas vid prövningen av vilket 
anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Dessa kostnader påverkar 
ju de ekonomiska aspekterna på produkten.200 Här kan uppdelningen mellan 
produktionsfas och konsumtionsfas och hur hänsyn till kostnaderna följer 
dessa urskiljas. Det lämnar också osagt hur kostnader som inte inkluderas i 
priset och kostnader som inte uppstår efter köpet och bärs av köparen ska 
hanteras. 
 
Allmänt gäller att externa kostnader varken bärs av den som köper produk-
ten eller tjänsten eller den som tillhandahåller produkten eller tjänsten. I 
stället är det samhället i sin helhet som bär kostnaderna. Eftersom detta är 
fallet anser kommissionen att kostnaderna inte kan inkluderas i bedömning-
en av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Enbart i fall då externa 
kostnader uppstår i samband med kontraktet och kostnaderna bärs av den 
upphandlande myndigheten kan de externa kostnaderna beaktas i tilldel-
ningskriterierna. Kommissionen menar i stället att de externa kostnaderna 
ska beaktas när upphandlingsföremålet definieras eller i kontraktsvillko-
ren.201 Detta kan ifrågasättas. Det stämmer att den upphandlande myndighe-

                                                 
197 Mål C-448/01 p. 69. 
198 Förslag till avgörande av generaladvokat Jean Mischo, föredraget den 13 december 
2001, p. 108-112. Se också Arrowsmith, a.a. (2004) s. 1317. 
199 Arrowsmith, a.a. (2004) s. 1317. 
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201 KOM (2001) 274 slutlig s. 20. 
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ten har stor möjlighet att ta hänsyn till miljöaspekter när upphandlingsföre-
målet definieras. Viss miljöpåverkan kan dock vara svår att definiera och att 
då kunna ställa krav i tilldelningskriterierna kan vara ett sätt att komma till-
rätta med problemet. Även kontraktsvillkor är problematiska. Eftersom kon-
traktet redan har tilldelats uppstår helt andra rättsverkningar om kravet inte 
följs än om kravet hade ställt i upphandlingsförfarandet. 
 
Kommissionen intar en strikt syn på frågan om externa kostnader eftersom 
den utgår från en strikt tolkning av begreppet ”ekonomisk” i tilldelnings-
grunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.202 Ekonomiska fördelar 
skulle dock kunna tolkas så att det inkluderade fördelar för samhället som 
helhet, inte bara för köparen, och därmed skulle externa kostnader kunna 
beaktas i större utsträckning.  
 
Samtidigt som kommissionen intar en restriktiv syn på inkluderandet av 
externa kostnader konstaterar den att en produkts miljöprestanda lättast på-
verkas om alla priser speglar produktens verkliga miljökostnader under hela 
livscykeln. Utelämnandet av externa kostnader från det slutliga produktpri-
set medför ofta att köparen undviker att betala för alla miljökostnader. 
Kommissionen menar att marknaden kan förändras till att främja miljövän-
liga produkter genom att en korrigering sker av de fall som marknaden inte 
kommer åt utifrån principen om att förorenaren ska betala. På så sätt kan de 
verkliga miljökostnaderna under produktens livscykel inkluderas i produkt-
priset.203 I en produkts verkliga miljökostnader måste externa kostnader 
ingå. Kommissionen uppmärksammar att hänsyn behöver tas till externa 
kostnader, det är däremot oklart hur kostnaderna ska bedömas och vem som 
ska bära dem. 
 
Ett problem med att beakta externa kostnader är risken för diskriminerande 
effekter. Problemet beror på att EU inte har harmoniserade regler för upp-
skattning av sådana kostnader.204 En förutsättning för att kostnaderna ska 
kunna bedömas är att objektiva kriterier för bedömning av produkters mil-
jöprestanda införs. De prisfaktorer som inte är förenliga med principen om 
att förorenaren ska betala och som därmed utgör ett hinder för företagaren 
att inkludera miljöinsatser i slutpriset måste identifieras. Externa kostnader 
måste i möjligaste mån kvantifieras för att man lättare ska kunna fastställa 
de faser i en produkts livscykel där kostnaderna uppstår. Åtgärder för hur 
dessa kostnader ska kunna beaktas i slutpriset måste också utvecklas.205 Det 
kommande direktivet om främjande av rena och energieffektiva fordon är ett 
exempel på detta arbete.206 I direktivet föreslås en metod för att internalisera 
externa kostnader i upphandlingsbeslut.207 ”Operational lifetime costs” för 
                                                 
202 Kunzlik, a.a. (2003) s. 174. 
203 KOM (2001) 68 slutlig, s. 11. 
204 KOM (2001) 274 slutlig, s. 20 och Kunzlik, a.a. (2003) s. 174. 
205 KOM (2001) 68 slutlig, s. 12. 
206 Dir. 2009/…/EC of the European Parliament and of the Council of the promotion of 
clean and energy-efficient road transport vehicles. Se 
http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/doc/2009_03_16_st0371108.pdf (hämtat 2009-
04-27 kl. 15.45). 
207 Se COM (2007) 817 final, s. 9. 
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energikonsumtion, koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar ska kunna 
inkluderas i tilldelningskriterierna vid upphandling av fordon. Med ”opera-
tional lifetime costs” menas värdet av energikonsumtion och utsläpp i peng-
ar. Direktivet föreskriver också hur värdet ska räknas ut.208

 
Avslutningsvis kan sägas att frågan om miljökostnader i allmänhet och ex-
terna kostnader i synnerhet är komplicerad. Det är oklart i vilken mån alla 
kostnader kan inkluderas i slutpriset. Trots att det verkar finnas en opinion 
för att inkludera externa kostnader är det problematiskt att faktiskt genomfö-
ra det. För att offentlig upphandling ska bli ett effektivt instrument i miljö-
arbetet krävs ett klargörande i frågan. Enbart genom att inkludera externa 
kostnader kan marknadskrafterna verkligen komma åt den miljöpåverkan 
som uppstår under upphandlingsföremålets livscykel. 

                                                 
208 COM (2007) 817 final, s. 8. 
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4 Problematiken kring 
upphandling som instrument 
för att uppnå miljömål 

4.1 Inledning 
Som visats i föregående kapitel är det oklart i vilken utsträckning miljökrav 
som tar sikte på miljöpåverkan under hela upphandlingsföremålets livscykel 
kan ställas. I det här kapitlet kommer problematiken att diskuteras utifrån 
förhållandet mellan ekonomiska intressen och miljöintressen samt utifrån de 
begränsningar som finns gällande livscykelperspektivet och det tolkningsut-
rymme som ges i direktivens bestämmelser om miljökrav. 
 

4.2 Ekonomiska intressen och 
miljöintressen 

4.2.1 Förhållandet mellan ekonomi/marknad 
och miljö 

Liksom många andra upphandlingsregelverk styrs upphandlingsdirektiven 
av målet om en marknad i fri konkurrens där den upphandlande myndighe-
ten får största möjliga värde för pengarna. Hur passar en miljöpolitik in i 
detta? Upphandlingsbestämmelser som enbart grundar sig på kostnadseffek-
tivitet och samtidigt främjar miljövänlighet har beskrivits som motsägelse-
fulla.209 Det finns en motsättning mellan en fungerande inre marknad i strikt 
ekonomisk bemärkelse och en fungerande inre marknad där hänsyn tas till 
miljömål.210 Hur intressena ska balanseras finns det olika uppfattningar om. 
Att det finns en vilja att tillämpa miljökrav råder det inget tvivel om, frågan 
är i stället hur balansen gentemot marknadsintresset (det ekonomiska intres-
set) ska upprätthållas. 
 
Som framställningen har visat tillåts inte vilka miljökrav som helst. Synen 
på miljöskydd som ett sekundärt mål, i kontrast till det ekonomiska, primära 
målet, har troligtvis satt sina spår i uppfattningarna om hur omfattande mil-
jökrav som får ställas. Kostnadseffektivitet har ansetts viktigare än miljö-
skydd.211 När utgångspunkt tas i att miljömål inte är ett sekundärt mål, utan 

                                                 
209 Trepte, a.a. (2004) s. 60. 
210 Trepte, a.a. (2007) s. 63, not. 244. Med en inre marknad i strikt ekonomisk bemärkelse 
avser Trepte ”[p]olicies which seek to promote economic efficiency or redress market fail-
ures rather than policies which may have broader macroeconomic objectives such as sup-
port for regional economics or promotion of competitivity.”  
211 Trepte, a.a. (2004) s. 187.  
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att det är jämställt med kostnadseffektivitet finns en möjlighet att vidga sy-
nen på vilka miljökrav som kan ställas. Med en sådan utgångspunkt behöver 
inte ekonomiska intressen och miljöintressen nödvändigtvis vara oförenliga, 
i stället kan en balansering av intressena eftersträvas.  
 
Upphandlingar involverar stora summor pengar och är en stor del av den 
inre marknaden, varför ekonomiska hänsyn väger tungt. Emellertid tillmäts 
även miljöpolitik stor betydelse inom EU. Att ekonomiska intressen alltid 
skulle vara viktigare än miljöintressen finns det inget stöd för. Exempelvis 
följer det av integrationsprincipen att en balans ska råda, en aspekt ska inte 
väga tyngre än en annan.212 Till viss del medför ändå en balansering av in-
tressen att olika mål värderas och vägs mot varandra. Trots att miljöhänsyn 
ska integreras i andra verksamheter och att miljöskydd är ett viktigt gemen-
skapsrättsligt mål finns det en risk för att ekonomiska intressen kan ges stör-
re utrymme än miljöintressen. Marknadens intressenter kan ibland överrösta 
förespråkarna för striktare miljöregler, något som naturligtvis inte behöver 
gälla för alla miljöproblem. 
 
EG-domstolen har intagit en progressiv roll, både i Concordia och i EVN 
Wienstrom, i att ge miljökrav större utrymme i upphandlingsförfarandet. Det 
är dock svårt att förutse en dom där miljökrav ges större vikt än andra krav. 
Troligtvis hade till exempel utgången i EVN Wienstrom sett annorlunda ut 
om den upphandlande myndigheten hade gett kriteriet rörande el från förny-
elsebara källor en viktning på över 50 procent. En sådan viktning hade, om 
domstolens resonemang följs, försvårat möjligheterna att bedöma vilket 
anbud som var ekonomiskt mest fördelaktigt.213  
 
Kravet på att anbudet ska vara ekonomiskt mest fördelaktigt lägger förmod-
ligen hinder i vägen för att tillämpa krav som uppmärksammar miljöpåver-
kan under hela upphandlingsföremålets livscykel. Miljökrav anses ofta med-
föra mer godtyckliga bedömningar än ekonomiska krav. Bedömningen av 
miljömål involverar både politiska och etiska ställningstaganden, vilket 
ekonomiska bedömningar vanligtvis inte har ansetts göra.214 Enligt min me-
ning är detta resonemang felaktigt. Även ekonomiska intressen styrs, i allra 
högsta grad, av politiska och etiska ställningstaganden. Således skulle be-
dömningen av ”ekonomiska” krav vara lika godtycklig som bedömningen 
av miljökrav. Det kan därmed inte göras någon åtskillnad mellan krav på 
detta sätt och ekonomiska krav kan inte premieras på grundval av att de 
skulle vara mer objektiva än miljökrav. Tilläggas ska att det kan vara svårt 
att särskilja ekonomiska krav och miljökrav, många krav kan avse båda 
aspekter, vilket också kan påverka bedömningen. 
 
Principen om icke-diskriminering ligger till grund för en stor del av EG-
rätten eftersom den anses garantera konkurrens och en fungerande inre 
marknad. Miljökrav får således tillämpas så länge de inte tillämpas diskri-
minerande. Den ekonomiska aspekten tillåts inta en mindre betydande roll 
                                                 
212 Grimeaud, a.a. (2000) s. 216. 
213 Se mål C-448/01 p. 39. 
214 Se Trepte, a.a. (2004) s. 187. 
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så länge diskrimineringsförbudet iakttas.215  Med ett sådant synsätt skulle 
bedömningen av miljökrav kunna se annorlunda ut. I stället för att utgå från 
att upphandlingar ska vara kostnadseffektiva, kan utgångspunkt tas i regler-
na om icke-diskriminering. Detta skulle till viss del flytta fokus från den 
ekonomiska aspekten av upphandlingsförfarandet till hur effektivt överlag 
upphandlingen utförs. Med hänsyn till statens roll som både ekonomisk ak-
tör och garant för bland annat miljöskydd skulle en sådan utgångspunkt vara 
ändamålsenlig.  
 
Miljöfrågor och ekonomiska frågor är nära sammanlänkande. Till exempel 
skulle inte frågan om externa kostnader uppstå om det inte förelåg en kopp-
ling mellan miljö och marknad/ekonomi.216 Kostnadseffektivitet och en fun-
gerande inre marknad är till viss del beroende av en god miljö. Med negativ 
miljöpåverkan följer ekonomisk ineffektivitet. Att ställa miljökrav med ett 
livscykelperspektiv skulle dock fortfarande medföra svåra bedömningar. 
Krav som tar sikte på oklara och svårbedömda miljöeffekter kommer tro-
ligtvis alltid att medföra någon form av motstånd. Det kommer alltid att 
behöva göras en avvägning mellan olika intressen. Poängen med att se mil-
jömål som jämställda med ekonomiska mål är emellertid att ifrågasätta upp-
fattningen att miljöhänsyn och ekonomiska hänsyn alltid måste vara två 
skilda mål som inte går att förena. Jag anser att en ändring av grundsynen på 
förhållandet skulle kunna medföra att större utrymme gavs till att använda 
upphandlingsinstitutet för att uppnå miljömål, även sådana mål som kräver 
att omfattande miljökrav ställs.  
 

4.2.2 Synen på externa kostnader 
Frågan om externa kostnader är komplicerad, vilket till viss del kan sägas 
bero på det laddade förhållandet mellan ekonomi/marknad och miljöskydd. I 
brist på föreskrifter för hur externa kostnader ska inkluderas i upphand-
lingspriset förblir många sådana kostnader exkluderade. Samtidigt har det 
framförts att offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål 
kan rättfärdigas ekonomiskt mot bakgrund av just externa kostnader.217  
 
Kostnader för miljöfarliga utsläpp har getts som exempel på en extern kost-
nad som rättfärdigar tillämpningen av upphandling som instrument för att 
uppnå miljömål. Eftersom hänsyn till kostnaderna inte tas vid marknadens 
fastställande av priset skapas en obalans i prisförhållanden, det verkliga pri-
set synliggörs inte. Detta leder till marknadsmisslyckanden.218 Ett mark-
nadsmisslyckande uppstår när prismekanismen på marknaden inte fungerar, 
vilket medför att samhällets resurser inte hushålls med på ett effektivt sätt. 
Marknadsmisslyckanden inkluderar externaliteter (så som miljöfarligt ut-

                                                 
215 Trepte, a.a. (2004) s. 384. 
216 Perrings, a.a. (2005) s. 60. 
217 Trepte, a.a. (2004) s. 175. 
218 ”Market failure” är den engelska termen. Översättningen följer Konjunkturinstitutets 
miljöekonomiska begreppsförklaring, se www.konj.se.  
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släpp), men också asymmetrisk information och kollektiva nyttigheter.219 
För att återupprätta balansen träder staten in. Gällande miljöfarliga utsläpp 
använder staten två metoder. För det första används miljöskatter riktade till 
dem som förorenar. Skatterna har till syfte att få förorenaren att ta hänsyn 
till kostnaderna som uppstår. För det andra används utsläppsstandarder som 
reglerar hur stora utsläpp som får göras. Offentlig upphandling är ett medel i 
användningen av utsläppsstandarder. Enligt Trepte internaliseras externa 
kostnader i slutpriset genom att den upphandlande myndigheten tar hänsyn 
till miljöeffekter orsakade av upphandlingsföremålet. Priset reflekterar såle-
des det verkliga priset för produktion av varan.220 På detta sätt försöker sta-
ten komma tillrätta med obalansen som orsakats av marknadsmisslyckandet.  
 
Med tanke på statens stora köpkraft kan internaliseringen av externa kostna-
der få stor effekt. Effekten är dock relativt liten, vilket beror på att internali-
sering enbart kan ske vid varje enskild upphandling till följd av kravet på 
kriteriers samband med upphandlingsföremålet. Hänsyn kan inte tas till alla 
externa kostnader som uppstår i samband med produktionen. Resultatet blir 
således att marknadspriserna sällan inkluderar alla kostnader, inräknat ex-
terna kostnader, och balansen återupprättas enbart vid enstaka tillfällen.221 
Det har framförts att ekonomiska instrument i allmänhet har dålig styreffekt 
eftersom de inte kan internalisera externa kostnader. I stället kan åtgärderna 
skapa marknadsstörningar så som bristande likabehandling.222  
 
Oavsett om upphandlingsförfarandet är ett effektivt instrument för att inter-
nalisera externa kostnader eller inte så medför statens tudelade roll som kö-
pare att miljöskydd kommer att vara en del av upphandlingsförfarandet ock-
så framöver. Kostnadseffektiviteten kommer givetvis att påverkas, men 
marknadsmisslyckanden och möjligheterna att komma tillrätta med en del 
av dess följder kan göra ett sådant handlande politiskt försvarbart.223  
 
Det är inte helt självklart hur problemet med externa kostnader ska lösas. 
Upphandlingsdirektiven ger uppenbarligen inte utrymme för att inkludera 
alla kostnader i upphandlingsförfarandet. Så länge det är fallet finns det en 
risk för att viss miljöpåverkan förblir ignorerad. Problemet är uppmärk-
sammat både i doktrin och av kommissionen, så troligtvis kan föreskrifter 
för hur externa kostnader ska internaliseras i slutpriset utvecklas så små-
ningom. Åtgärden skulle göra offentlig upphandling till ett effektivare in-
strument för att uppnå miljömål. 

                                                 
219 Se 
http://www.konj.se/miljoekonomi/publiceratmiljoekonomi/miljoekonomiskabegrepp.4.263
93fa310894e5c61980002397.html (hämtat 2009-04-14 kl. 12.20) 
220 Trepte, a.a. (2004) s. 175. 
221 Trepte, a.a. (2004) s. 176, 365f. 
222 Dalhammar, a.a. (2007) s. 13. 
223 Trepte, a.a. (2004) s. 205. 
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4.3 Begränsningar  

4.3.1 Problematiken kring livscykelperspektivet 
Att inta ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet är inte helt enkelt. 
Ett upphandlingsförfarande där upphandlingsföremålet ska vara miljövänligt 
från vaggan till graven kräver mycket arbete och är troligtvis dyrare än att 
genomföra ett köp där sådana hänsyn inte tas. Med detta i åtanke är det na-
turligt att miljömärken och standarder har utvecklats. Dessa underlättar an-
vändandet av ett livscykeltänkande. Det kvarstår dock ett antal problem att 
beakta. 
 
Ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet kan medföra problem ur 
två synvinklar. Till en början kan utformandet av miljökrav försvåras av det 
faktum att det kan vara svårt att avgöra vad som är det ”miljövänligaste” 
alternativet. Eftersom många aspekter måste beaktas, kan troligtvis inte ett 
krav som ställs i upphandlingsförfarandet omfatta all miljöpåverkan orsakad 
av en produkt etc. Här finns också en begränsning i upphandlingsbestäm-
melserna, till exempel är det inte fastställt i vilken utsträckning krav på pro-
duktionsmetoder och produktionsprocesser kan ställas i de tekniska specifi-
kationerna. Bland de olika aspekterna som ska beaktas finns även sådana 
som är osäkra och abstrakta. Att dessa är en del av den totala miljöpåverkan 
råder det inget tvivel om, däremot är det inte självklart att de kan vara del av 
ett miljökrav som ställs i en upphandling. Ett sådant krav kan vara både 
svårvärderat och svårkontrollerat. 
 
Ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet kan också medföra kom-
plikationer i ett större sammanhang. I de fall stränga miljökrav ställs kan det 
ge upphov till diskriminering och konkurrenssnedvridning. Gällande kon-
kurrensfrågan har det framförts att stränga miljökrav, ibland, kan ge långsik-
tiga konkurrensfördelar. Innovationsviljan kan öka vilket kan bidra till en 
förbättring av den internationella konkurrenskraften. Eventuella restriktioner 
anses motivera företag till utvecklandet av nya, miljövänliga, produkter etc. 
och till att ta bort ineffektiva element i produktionsprocesserna. Företagets 
effektivitet ökar därmed och kostnaderna för de restriktiva miljökraven vägs 
upp.224 Ofta krävs det dock att företaget också differentierar sig, exempelvis 
genom att göra arbetet förenligt med miljöstandarder som går utöver det 
som är lagstadgat.225 Argument mot att stränga miljökrav ökar företags kon-
kurrenskraft finns också.226 Bland annat har det framförts att även om inno-
vationer kan kompensera kostnaderna som uppstår till följd av strikta miljö-

                                                 
224 Alpay, Savas: Can environmental regulations be compatible with higher international 
competitiveness? Some new theoretical insights. I Maxwell, John W. & Reuveny, Rafael 
(red.): Trade and Environment – Theory and Policy in the Context of EU Enlargement and 
Economic Transition. (2005) Edward Elgar Publishing Limited, s. 117f. Se också Statskon-
toret: Miljökrav vid offentlig upphandling – samhällsekonomiska konsekvenser. 1999:28, 
diarienr 1999/0178, s. 13 och Dalhammar, a.a. (2007) s. 113, 189ff. 
225 Alpay, a.a. (2005) s. 132. 
226 Alpay, a.a. (2005) s. 113f. 
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standarder är det inte vanligt att så sker i praktiken. Kostnaderna är ofta svå-
ra att förutse, vilket gör bedömningen svår.227  
 
Trots eventuella konkurrensfördelar får inte diskriminerande åtgärder god-
kännas. Diskrimineringsfrågan har legat till grund för kritiken mot använd-
ningen av offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål.228 
När omfattande miljökrav ställs, något som måste göras när ett livscykelper-
spektiv ska beaktas, ökar, med en kritikers synsätt, risken för diskrimine-
ring. Diskrimineringsaspekten måste alltid tas i beaktning när miljökrav, 
liksom andra krav, ställs av den upphandlande myndigheten. På det sättet 
kan kritikerna motbevisas och offentlig upphandling bli ett effektivt instru-
ment för att uppnå miljömål.  
 
Till viss del hänger riskerna för konkurrenssnedvridning och diskriminering 
samman med att arbetet med miljöfrågor ser olika ut i olika stater. På EU-
nivå har man kommit en bit på vägen med att utveckla gemensamma miljö-
skyddsregler, men mycket avgörs fortfarande av medlemsstaterna. På grund 
av detta kan samhandeln hindras eftersom vissa företag kommer att ha lätta-
re att leva upp till ställda krav än andra.229 I upphandlingssammanhang kan 
det tänkas att de företag som är etablerade i länder med svagt miljöskydd, 
och därmed kanske inte är vana vid att leva upp till högt ställda krav, kom-
mer att hamna i ett sämre konkurrensläge än företag i andra länder.  
 
Staten måste balansera krav på miljövänlighet, krav som kan föra både in-
novationer och konkurrensförbättringar med sig, mot risken för konkurrens-
snedvridning och diskriminering. Att ställa långtgående krav i upphand-
lingsförfarandet, krav som tar sikte på att komma åt miljöpåverkan under 
hela livscykeln, kan definitivt påverka konkurrensen. Eftersom miljökrav 
kommer att användas även fortsättningsvis handlar inte frågan så mycket 
om ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet kommer att tillämpas 
eller inte. I stället rör frågan i vilken utsträckning ett sådant perspektiv kan 
tillämpas. Något entydigt svar finns inte i dagsläget. En balans mellan icke-
diskriminering, ekonomisk försvarbarhet och största möjliga miljöskydd 
måste råda.  
 

4.3.2 Miljökrav – tolkningsutrymme och 
problem 

Osäkerhet om hur upphandlingslagstiftningen ska tolkas har beskrivits som 
ett av de största hindren för grön offentlig upphandling.230 Upphandlingsför-
farandets dubbla syften är antagligen en orsak till osäkerheten. När både 
ekonomiska mål och miljömål ska uppnås uppstår ett stort tolkningsutrym-
me.  

                                                 
227 Dalhammar, a.a. (2007) s. 192. 
228 Se exempelvis Arrowsmith, a.a. (1995) s. 249ff. 
229 Se Dalhammar, a.a. (2007) s. 14f. 
230 Dalhammar, a.a. (2007) s. 215. 
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”Mesta värde för pengarna” kan ha en mängd olika betydelser, allt beror på 
vad man lägger i definitionen av värde. Som nämnts är politiska mål viktiga 
när staten agerar köpare. När den upphandlande myndigheten tillämpar icke-
ekonomiska krav motiveras det högre priset av att det specifika målet upp-
nås.231 En strikt syn baserad på en ekonomisk cost/benefit-analys kan inte 
tillämpas, i stället måste en mer kvalitativ bedömning göras. Mesta värde för 
pengarna måste inbegripa de värden som ska nås genom upphandlingen. De 
ekonomiska aspekterna får till viss del stå tillbaka, men en balans mellan 
miljömål och kostnadseffektivitet måste fortfarande råda.232 Bedömningen 
av vad som anses ge mest värde för pengarna begränsas också av principen 
om icke-diskriminering.  
 
Hur balans mellan ekonomiska mål och miljömål ska uppnås och vad som 
kan inbegripas i mesta värde för pengarna råder det oenighet om. Bovis me-
nar att direktiven inte klargör i vilken mån miljörelaterade krav kan använ-
das. Han anser att direktiven, till skillnad från EG-domstolens praxis, inte 
ger upphandlande myndigheter den flexibilitet de behöver.233 Denna osä-
kerhet måste ge negativa effekter, både ur miljösynpunkt och ur konkurrens-
synpunkt. När osäkerhet råder kommer troligtvis inte upphandlingsbestäm-
melserna att utnyttjas fullt ut.   
 
EG-domstolen och de nationella domstolarna har en viktig roll i att klargöra 
villkoren för tillämpningen av miljökrav. Även politiker har ett stort ansvar. 
Frågan påverkas i allra högsta grad av den politiska viljan att utveckla upp-
handlingsinstrumentet genom att uppmuntra långtgående miljökrav. Den 
politiska viljan påverkas i sin tur av vetenskapliga framsteg. Detta har be-
skrivits som problematiskt eftersom det krävs att olika sanningar, framkal-
lade av vetenskapliga rön, sociala/samhälleliga preferenser, kulturella värde-
ringar och traditioner, tillsammans med ekonomiska överväganden, beaktas. 
I debatten om marknad och miljö används begreppet ”science diplomacy”. 
Mycket av debatten grundar sig på hur stor betydelse som tillskrivs veten-
skapen och sociala/samhälleliga preferenser. Vetenskapen behövs för att det 
ska vara möjligt att bedöma potentiella miljöproblem, men hur sådana risker 
sedan ska åtgärdas måste avgöras av lagstiftarna.234 Problematiken reflekte-
ras i staters olika syn på vad som är en acceptabel miljöskyddsnivå. Hela 
kedjan, från vetenskapliga rön till politikernas vilja att förändra och slutli-
gen den faktiska tillämpningen av miljökrav, måste fungera för att offentlig 
upphandling ska bli ett effektivt miljöinstrument. 
 
Några ytterligare problematiska punkter ska uppmärksammas. Exempelvis 
mottas ofta åtgärder som vilar på livscykelanalyser med skepsis i länder i 
syd eftersom de anses rikta in sig på miljöproblem hos länderna i nord samt 
eftersom de anses vara diskriminerande. Vanligtvis är produktionen i län-

                                                 
231 Trepte, a.a. (2004) s. 390. 
232 Trepte, a.a. (2004) s. 169, 387. 
233 Bovis, a.a. (2006) s. 495. Bovis refererar främst till tilldelningskriterier. 
234 Vikhlyaev, a.a. (2005) s. 106. 
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derna i syd mer miljöovänlig än produktionen i länderna i nord.235 Proble-
matiken, som omfattar mer än bara offentlig upphandling, är viktig att ha i 
åtanke när diskussioner kring balansen mellan den inre marknaden och mil-
jömål förs. Den visar även på hur omfattande konsekvenser långtgående 
miljökrav får. Ur samma perspektiv kan det vara problematiskt att ställa 
krav på produktionsprocesser och produktionsmetoder. Krav på produktio-
nen, i stället för på produktens fysiska egenskaper, kan innebära dold pro-
tektionism. Med miljökrav följer större krav på det sociala området, något 
som får konsekvenser för konkurrenskraften i länderna i syd.236 Vidare 
medför sådana krav en risk för extraterritorial tillämpning av nationell rätt. 
Exempelvis medför europeisk lagstiftning rörande utfasning av kemikalier i 
elektronisk apparatur att leverantörer i Asien kan tvingas börja tillämpa nya 
produktionsmetoder, något som kan ses som ett intrång i statens suveräni-
tet.237 Detta får inte hindra utvecklingen mot större miljöhänsynstagande i 
upphandlingssammanhang, men problematiken får heller inte ignoreras.  
 
Progressiva upphandlingar, ur miljösynpunkt, hindras av osäkerheten om 
hur bestämmelserna ska tolkas. EG-domstolen har redan visat att den är be-
redd att tolka upphandlingsbestämmelserna till förmån för miljön. Vad som 
behövs nu är ett klargörande av hur långtgående dessa krav får vara. Till 
exempel måste utrymmet för att ställa icke-produktrelaterade krav på pro-
duktionsmetoder och produktionsprocesser klargöras.  

                                                 
235 Dalhammar, a.a. (2007) s. 16, 160. 
236 Dalhammar, a.a. (2007) s. 15, 160. 
237 Dalhammar, a.a. (2007) s. 16, 160. 
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5 Slutsatser 
Något definitivt svar på frågorna som genomsyrat framställningen finns 
inte. Däremot kan vissa slutsatser dras. 
 

• Ger upphandlingsreglerna utrymme för att ställa miljökrav som gör 
anspråk på ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet? Hur 
omfattande miljökrav kan ställas i de tekniska specifikationerna re-
spektive i tilldelningskriterierna? 

 
Eftersom frågorna hänger ihop behandlas de här tillsammans. Enligt min 
mening ger upphandlingsreglerna utrymme för att ställa miljökrav som gör 
anspråk på ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet. Upphand-
lingsdirektiven refererar uttryckligen till möjligheten att ta miljöhänsyn i 
upphandlingsförfarandet. Exakt vad dessa miljöhänsyn innefattar råder det 
dock diskussioner om. Vad miljökraven kan omfatta, vilken miljöpåverkan 
som kan uppmärksammas, är inte helt klart. Oklarheten kan dock tolkas till 
förmån för en ”miljövänlig” syn på upphandlingsförfarandet, även om detta 
inte kan ske utan att begränsningarna också uppmärksammas. 
 
Livscykelperspektivet är uppmärksammat i upphandlingssammanhang. Till 
exempel möjliggör referenser till miljömärken i de tekniska specifikationer-
na att upphandlingsföremålets miljöpåverkan under hela livscykeln upp-
märksammas. En sådan referens är emellertid inte heltäckande, det vill säga 
all miljöpåverkan kan troligtvis inte beaktas. Även om referenser till miljö-
märken är ett steg i rätt riktning i användandet av offentlig upphandling som 
instrument för att uppnå miljömål måste bristerna uppmärksammas. Genom 
uppmärksammandet ges det en möjlighet att komma åt bristerna på andra 
sätt, genom andra krav i de tekniska specifikationerna eller i tilldelningskri-
terierna.  
 
Utrymme för att ställa krav på produktionsprocesser eller produktionsme-
toder finns. Diskussioner om vilka krav som kan ställas har förts och 
oklarheter kring vad som verkligen gäller kan troligtvis verka hämmande 
på tillämpningen av långtgående krav. Det främsta hindret är den osäker-
het som råder kring hur icke-produktrelaterade krav på produktionspro-
cesser och produktionsmetoder kan ställas. För att den samlade miljöpå-
verkan ska kunna uppmärksammas måste icke-produktrelaterade krav 
kunna ställas. Argument för att tillåta dem finns och jag anser att de är 
starka. Motargumenten tar främst sikte på den ekonomiska aspekten av 
upphandlingsförfarandet, men ses denna aspekt som en del av miljö-
aspekten, det vill säga att det kan vara ekonomiskt försvarbart att ställa 
långtgående miljökrav, kan motargumentet vändas till ett argument för 
tillåtande av icke-produktrelaterade krav på produktionsprocesser och 
produktionsmetoder. Mycket talar för att utrymmet går att utnyttja men 
ett klargörande behövs. 
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Möjlighet att beakta ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet i 
tilldelningskriterierna finns också. Direktiven stadgar miljöegenskaper 
som ett exempel på tilldelningskriterium och genom domstolens avgö-
rande i Concordia är det fastslaget att tilldelningskriterier får vara av 
icke-ekonomisk art. Detta öppnar upp för möjligheten att ställa miljökrav 
som tar sikte på upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan, vilket 
också bekräftades i EVN Wienstrom. Hade kravet på ekonomisk fördel 
för den upphandlande myndigheten bibehållits hade möjligheten begrän-
sats. Tillämpningen av miljökrav begränsas dock fortfarande av några av 
de krav som ställdes upp i Concordia. Kravet på att tilldelningskriterier 
ska vara objektivt kvantifierbara är ett exempel. Miljöpåverkan kan vara 
av väldigt olika slag och det kan tänkas att mycket av den negativa på-
verkan på miljön som uppstår under hela produktens eller tjänstens livs-
cykel är svår att mäta och göra objektiv kvantifierbar. Kravet hänger san-
nolikt samman med att det till sist och slut handlar om en affärstransak-
tion, miljöpåverkan måste fortfarande, i den faktiska upphandlingen, 
kunna omsättas eller åtminstone föreställas i ekonomiska termer. Kravet 
tydliggör den avvägning som måste göras mellan ekonomiska intressen 
och miljöintressen. Till viss del är utrymmet för att ställa miljökrav som 
tar sikte på ett livscykelperspektiv således begränsat. Begränsningarna 
behöver inte enbart innebära ett problem, vissa begränsningar behövs för 
att miljökrav ska framstå som legitima och för att offentlig upphandling 
ska vara ett effektivt instrument för att uppnå miljömål. 
 
Jag anser att mycket av problematiken kring hur omfattande krav som får 
ställas bottnar i den avvägning som alltid måste göras mellan ekonomiska 
intressen och miljöintressen. Till viss del måste grundsynen på vad som 
är ekonomiskt försvarbart förändras. Med miljöproblem följer ökade 
kostnader vilket motiverar en mer nyanserad syn på vad som är ekono-
miskt försvarbart och kostnadseffektivt. Problemet med detta består an-
tagligen till stor del i att många miljöproblem och medföljande kostnader 
inte är direkt synliga. Här blir frågan om externa (miljö)kostnader också 
aktuell. Externa kostnader måste inkluderas om all miljöpåverkan under 
upphandlingsföremålets livscykel ska uppmärksammas. För att det ska 
vara möjligt måste en medveten strategi för hur kostnaderna ska interna-
liseras utvecklas. Problematiken kring externa kostnader visar på hur 
svårt det kan vara att förena ekonomiska intressen med miljöintressen. 
Jämfört med, i vissa fall, otydliga och svårbedömda miljöintressen anses 
antagligen ekonomiska intressen vara lättare att ta hänsyn till. Offentlig 
upphandling skulle bli ett effektivare instrument för att uppnå miljömål 
om avvägningen mellan intressena gjordes mindre konfliktfylld.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att upphandlingsreglerna ger utrymme för att 
ställa miljökrav som gör anspråk på ett livscykelperspektiv på upphand-
lingsföremålet. Både bestämmelserna om tekniska specifikationer och om 
tilldelningskriterier tillåter krav som tar sikte på flera olika aspekter av upp-
handlingsföremålets livscykel. Vissa hinder finns naturligtvis. Ett av de 
största är troligtvis att det råder oklarhet om hur bestämmelser och praxis 
ska tolkas. Det finns utrymme för både strikt och mindre strikt tolkning. 
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Osäkerheten leder sannolikt till att upphandlande myndigheter hellre ställer 
striktare, ”säkrare”, krav. Upphandlingsprocessen är komplicerad i sig och 
många olika aspekter ska beaktas, miljöaspekten är bara en del, så osäkerhe-
ten är antagligen ett stort hinder för långtgående krav. Däremot ska det inte 
ses som ett hinder för att utveckla och förtydliga reglerna och därmed göra 
tillämpningen av miljökrav enklare. Offentlig upphandling har potential att 
bli ett effektivare instrument för att uppnå miljömål. 
 
 

• På vilket sätt är det problematiskt att använda offentlig upphandling 
som instrument för att uppnå miljömål? 

 
Med hänsyn till osäkerheten kring hur upphandlingsbestämmelserna ska 
tolkas är inte offentlig upphandling, i dagsläget, ett helt effektivt instru-
ment för att uppnå miljömål. Tolkningsutrymmet som finns gällande hur 
omfattande miljökrav som får ställas kan ses både som ett problem och 
en möjlighet i arbetet med att göra offentlig upphandling till ett effektiva-
re miljöinstrument. Ett problem är att tillämpningen av långtgående krav 
kan hämmas. Samtidigt ger tolkningsutrymmet frihet åt upphandlande 
myndigheter att tillämpa regelverket för att uppnå sina syften, till exem-
pel miljöskydd. 
 
Föreställningen att bedömningen av miljökrav är godtycklig, eller åtminsto-
ne mindre objektiv, än bedömningen av ekonomiska krav är problematisk. 
Troligtvis försvårar föreställningen ett ultimat utnyttjande av offentlig upp-
handling som instrument för att uppnå miljömål. Trovärdigheten i att tilläm-
pa offentlig upphandling som miljöinstrument undermineras om processen 
anses vara godtycklig. Med hänsyn till det stöd som ändå finns för att ställa 
omfattande miljökrav kan inte föreställningen vara alltför utbredd. Upp-
handling har i flera sammanhang uppmärksammats som ett viktigt instru-
ment i miljöarbetet. En del av problematiken skulle kunna undanröjas ge-
nom att inte jämföra miljökrav med strikt ekonomiska krav. De är olika och 
måste därför också behandlas olika. Även om jag förespråkar att miljöin-
tressen och ekonomiska intressen i större grad ska betraktas ur perspektivet 
att de är ett gemensamt intresse ska inte skillnaderna i tillämpningen av krav 
som tar sikte på olika intressen ignoreras.  
 
Frågan om de externa kostnaderna visar också på problematiken kring att 
använda offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål. Å 
ena sidan kan sådan upphandling rättfärdigas ekonomiskt mot bakgrund av 
inkluderandet dessa kostnader. Å andra sidan är det praktiskt väldigt svårt 
att inkludera alla kostnader. Det finns en motsättning här. Så länge vissa 
kostnader exkluderas kommer också viss miljöpåverkan att uteslutas från 
vad som kan omfattas av miljökraven. Möjligheten att ta hänsyn till upp-
handlingsföremålets miljöpåverkan under hela dess livscykel kommer där-
med att begränsas. Här finns således en problematik som dagens regler inte 
ger något svar på hur man ska lösa. Främst behöver riktlinjer för hur externa 
kostnader ska internaliseras i slutpriserna utvecklas. Jag anser att man skulle 
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komma en bra bit på vägen med att göra upphandling till ett effektivt miljö-
instrument på det sättet.  
 
Att uppmärksamma de externa kostnaderna i större grad skulle dock inte 
lösa de andra problem som kan uppstå genom att tillämpa ett livscykelper-
spektiv. Vissa av dessa hänger samman med synen på miljöskydd som se-
kundärt mål. Med denna syn är det inte underligt att tillämpningen av miljö-
krav anses vara dyrt och komplicerat. Sannolikt är det dyrare och helt säkert 
är det mer komplicerat att inkludera miljöhänsyn i upphandlingsförfarandet, 
men med utvecklingen mot alltmer omfattande krav kan sådana eventuella 
nackdelar kompenseras av det miljöskydd som faktiskt uppnås. Om upp-
handlingsinstrumentet utvecklas till att omfatta alltfler miljöaspekter kom-
mer troligtvis effekten av att tillämpa detsamma att bli tydligare. Därmed 
kommer nackdelarna att bli mindre framträdande. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är helt oproblematiskt att tillämpa 
offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål. På vissa om-
råden krävs det klargöranden, till exempel hur externa kostnader ska inter-
naliseras. På andra områden krävs det att viljan att utnyttja upphandlingsin-
strumentet finns. Detta gäller till exempel möjligheten att tillämpa icke-
produktrelaterade krav på produktionsprocessen. Även om ett klargörande 
krävs även här kan upphandlande myndigheter driva på utvecklingen och 
visa att de är villiga att använda upphandlingsinstrumentet i arbetet med att 
skydda miljön. Med hänsyn till hur stor del av marknaden offentlig upp-
handling är finns det stor potential att göra det till ett effektivt instrument i 
miljöarbetet. Det skulle också visa på hur väl marknadsintressen (ekono-
miska intressen) och miljöintressen skulle kunna sammanverka. 
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Summary

Public procurement is regulated at the EC level to secure competition, the functioning of the internal market and effective procurement. These aims have to be recognized in the procurement process, but public procurement is also used for environmental protection purposes. This is noticed in the two directives concerning procurement, dir. 2004/17/EG and dir. 2004/18/EG. Environmental requirements can be used by the contracting authority when defining what it wants to purchase, that is, in the technical specifications. Environmental requirements can also be used in the evaluation of which tender submitted is the most economically advantageous, that is, in the award criteria. These two aspects of the procurement procedure are examined more carefully in this essay. The aim is to see how well a lifecycle perspective can be pursued when requiring the product, service or work in question to be environmental friendly. The tension between environmental interests and economic interests is also discussed since these interests are reflected in the opinions of how and for what purposes public procurement can be used. 



Two aspects of the inclusion of environmental requirements in the technical specifications are discussed. Firstly, the reference to eco-label criteria in the technical specifications can, since eco-labels are based on a lifecycle perspective, in some cases make it possible to observe the product’s etc. complete environmental effects. Secondly, requiring the production process or production method to be environmentally friendly is complicated. The procurement provisions and the case law of the European Court of Justice do not clarify how requirements can be designed. The Commission favours a strict interpretation, not allowing requirements to be too wide, while relevant doctrine shows that provisions and case law can be interpreted in a way that makes it possible to demand production processes and productions methods to be environmentally friendly. Award criteria can also be applied when requiring the product etc. to be environmentally friendly. The European Court of Justice has in its case law showed that non-economic requirements can be used in the procurement procedure. To be allowed, four criteria have to be fulfilled. These criteria can in some cases limit the use of environmental requirements, but there is still room for environmental requirements aiming for a lifecycle perspective. 



There is room for using public procurement for environmental protection purposes. The use of progressive requirements is in some cases limited by the lack of consensus on how provisions and case law is to be interpreted. The different opinions on this can be related to the tension between environmental and economic interests. Apart from the need for clarifications on some points, there is a need to recognize that a high level of environmental protection can be economically justified. This, together with a genuine will to develop the use of environmental requirements, can make public procurement an effective tool in the environmental protection work.

Sammanfattning

Reglering på EU-nivå av upphandlingsförfarandet har ansetts nödvändig för att garantera konkurrens och den inre marknadens funktion. Offentlig upphandling ska ske kostnadseffektivt men har också använts för icke-ekonomiska syften, bland annat miljöskydd. Upphandlingsdirektiven, dir. 2004/17/EG och dir. 2004/18/EG, stadgar att miljökrav kan ställas. I denna uppsats undersöks möjligheten att ställa miljökrav som tar sikte på att komma åt upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan. Utifrån att upphandlingsförfarandet främst har betraktats som en affärstransaktion finns en viss motsättning mellan målet om att upphandla kostnadseffektivt och att använda upphandling för att uppnå olika miljömål. Denna motsättning diskuteras i uppsatsen.



Livscykelperspektivet, beaktandet av upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan, har uppmärksammats i upphandlingssammanhang. Viss osäkerhet kring hur omfattande miljökrav som får ställas råder fortfarande och detta diskuteras närmare i framställningen. Krav som kan ställas i de tekniska specifikationerna, det vill säga i beskrivningen av upphandlingsföremålet, samt i tilldelningskriterierna, som ligger till grund för bedömningen av vilket anbud som ekonomiska mest fördelaktigt, undersöks. I de tekniska specifikationerna kan den upphandlande myndigheten hänvisa till kriterier i miljömärken. Miljömärken (till exempel EU-blomman) baseras på ett livscykeltänkande och ger således den upphandlande myndigheten möjlighet att i viss mån beakta ett livscykelperspektiv. För att komma åt den samlade miljöpåverkan krävs även att produktionen uppmärksammas. I vilken mån krav på produktionsprocesser och produktionsmetoder kan ställas råder det delade meningar om. Doktrin visar att en mindre strikt tolkning är möjlig, medan kommissionen intar motsatt ståndpunkt. Även bestämmelserna om tilldelningskriterier ger utrymme för att ställa krav på upphandlingsföremålets miljövänlighet. Icke-ekonomiska krav får tillämpas om ett antal förutsättningar uppfylls. Förutsättningarna kan i viss mån försvåra möjligheten att ställa miljökrav som tar sikte på upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan. Tolkningsutrymme för att ställa långtgående miljökrav finns dock.



Utrymme för att använda offentlig upphandling för att uppnå miljömål samt att ställa miljökrav utifrån ett livscykelperspektiv finns. Tillämpningen begränsas ibland av att det råder delade meningar kring hur bestämmelserna ska tolkas. De olika uppfattningarna kan härledas till den konflikt som ibland kan skönjas mellan ekonomiska intressen och miljöintressen. Förhållandet mellan intressena skulle kunna bli mindre konfliktfyllt om det ekonomiska intresset i att uppnå ett bra miljöskydd uppmärksammades. För att offentlig upphandling ska bli ett effektivt instrument för att uppnå miljömål krävs även klargöranden av hur bestämmelser och praxis ska tolkas. Det behövs också ett brett erkännande av upphandlingsinstrumentet som ett viktigt instrument i miljöarbetet.

Förord

För fem månader sen kunde jag inte se den här dagen framför mig. Jag har en färdig uppsats framför mig och snart står jag med examensbeviset i min hand. Några personer ska ha ett särskilt tack för hjälp och stöd under dessa månader. Till en början vill jag tacka min handledare Annika Nilsson för goda råd och vägledning. Jag vill också tacka Matilda, Camilla, Karin och Rebecka för stöd och ovärderlig vänskap. Till sist vill jag tacka Markus för att han emellanåt fått mig att tänka på annat än offentlig upphandling. 

Förkortningar och förklaringar



Anbud	Leverantörs svar på en förfrågan från en upphandlande myndighet. 



Art.	Artikel



Dir.	Direktiv



Direktivet för de klassiska sektorerna 

	Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster.



EG	Europeiska gemenskapen, en av tre pelare som utgör den Europeiska unionen.



EG-fördraget	Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Även kallat Romfördraget.



EU		Europeiska unionen



Försörjningsdirektivet	Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.



GPA	Government Procurement Agreement. Upphandlingsavtal som är en del av WTO-avtalet.



KOM	Dokument utfärdat av kommissionen.



Leverantör	Används i stället för ”ekonomisk aktör”. Ekonomisk aktör definieras i dir. 2004/18/EG art. 1.8. 



Miljökrav	Krav som ställs på upphandlingsföremålet och tar sikte på dess miljöpåverkan. 



OJ	Official Journal of the European Union



WTO		World Trade Organization



Inledning 

Miljökrav i offentlig upphandling

Offentlig upphandling står för en stor andel av EU:s bruttonationalprodukt, något som motiverar en reglering av upphandlingsförfarandet på gemenskapnivå. Upphandlingslagstiftningen ska garantera konkurrens och den inre marknadens funktion. Upphandlingslagstiftningen fungerar också som ett instrument för en effektivare upphandling där upphandlaren får största möjliga värde för pengarna, men det målet är inte lagstiftningens primära. Trepte, Peter: Public Procurement in the EU. A Practitioner´s Guide. (2007) 2 uppl. Oxford University Press, s. 3. I stor grad används även upphandlingsinstitutet som ett instrument i arbetet med att uppnå miljömål. Det är främst denna aspekt som kommer att behandlas närmare i den här uppsatsen.



I rollen som köpare åläggs den upphandlande myndigheten olika uppgifter. Dels ska myndigheten verka för att skapa mesta möjliga värde för pengarna för att hushålla med skattemedlen. Dels ska myndigheten verka för medborgarnas välfärd och ett effektivt miljöskydd. Se Trepte, Peter: Regulating Procurement – Understanding the Ends and Means of Public Procurement Regulation. (2004) Oxford University Press, s. 69. Dessa uppgifter kan ge upphov till en intressekonflikt som även gör sig påmind när frågan om tillämpningen av miljökrav diskuteras.



Möjligheten att ta hänsyn till miljöskydd i upphandlingsförfarandet har vuxit fram, framför allt genom EG-domstolens praxis. Se exempelvis mål C-513/99 Concordia Bus Finland mot Helsingfors stad.  Denna praxis var också en anledning till att tidigare upphandlingsdirektiv reviderades. Idag gäller följande två direktiv: Försörjningsdirektivet, dir. 2004/17/EG, och direktivet för de klassiska sektorerna, dir. 2004/18/EG. Båda direktiv ger utrymme för att ställa miljökrav. 



I takt med att miljömedvetandet ökar i övrigt har även miljömedvetandet i upphandlingssammanhang ökat. Det finns en vilja att använda offentlig upphandling som ett instrument för att uppnå miljömål och till viss del ses miljökrav som en naturlig del av upphandlingsförfarandet. Hur pass väl upphandlingsbestämmelserna är utformade för detta ändamål råder det delade meningar om. Rättsläget i fråga om hur långtgående eller omfattande miljökrav som kan ställas är oklart, något som kan antas påverka tillämpningen av miljökrav.



Om ämnesvalet och ämnet

Valet av ämne grundar sig på mitt intresse för miljöfrågor och hur dessa påverkas av ekonomiska intressen och marknadsfrågor. Offentlig upphandling är ett intressant område ur denna aspekt, framför allt ur ett EG-rättsligt perspektiv. Unionen har både en fungerande inre marknad och ett starkt miljöskydd som mål. Se art. 2 EG-fördraget.



Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i direktivet för de klassiska sektorerna och i försörjningsdirektivet. Direktivet för de klassiska sektorerna omfattar upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster vars värde överstiger ett särskilt tröskelvärde. Försörjningsdirektivet reglerar upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster om tröskelvärdet har överstigits. Verksamheter som omfattas är exempelvis tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av gas, värme, el eller vatten. Se http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l22010.htm" http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l22010.htm för en sammanfattning av försörjningsdirektivet. (Hämtat 2009-05-08 kl. 10.55.) När ett planerat inköp omfattas av ett direktiv ska ett särskilt förfarande iakttas. Förfarandet ska garantera öppenhet och förhindra konkurrenssnedvridning. Förfarandet behandlas närmare i avsnitt 2.3.2. 



Krav på att upphandlingsföremålet ska vara ”miljövänligt” kan ställas enligt direktiven. Miljökrav på upphandlingsföremålet ställs i de tekniska specifikationerna och som tilldelningskriterier. Tekniska specifikationer beskriver upphandlingsföremålet för potentiella leverantörer och är krav som måste uppfyllas. Uppfylls kraven i de tekniska specifikationerna kan den upphandlande myndigheten använda tilldelningskriterierna som grund för en bedömning av vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Vad tekniska specifikationer respektive tilldelningskriterier är och hur de tillämpas kommer att utvecklas i kapitel 3. Det råder emellertid vissa oklarheter kring hur långtgående miljökrav som får ställas. Till exempel råder det delade meningar kring vilka krav som får ställas på hur upphandlingsföremålet tillverkas eller produceras. Oklarheterna synliggör till viss del den intressekonflikt som kan uppstå mellan miljöintressen och ekonomiska intressen. Tillämpningen av miljökrav och de möjligheter och begränsningar som finns att upphandla miljövänligt kommer att undersökas närmare i denna uppsats.



Teoretisk utgångspunkt

I min framställning utgår jag ifrån att miljöhänsyn är en del av upphandlingsinstitutet, att det är självklart att miljökrav kan ställas. Med hänsyn till utformningen av upphandlingsdirektiven samt det faktum att offentlig upphandling länge har använts för andra syften än att enbart köpa in varor etc. så billigt som möjligt är inte utgångspunkten kontroversiell. Angående tillämpningen av upphandlingsinstitutet för andra ändamål än strikt ekonomiska se exempelvis Arrowsmith, Sue: Public Procurement as an Instrument of Policy and the Impact of Market Liberalisation. I The Law Quarterly Review (1995) s. 235-284, s. 235.  Ställningstagandet måste göras mot bakgrund av den föreställning som funnits, och till viss del finns, om att miljöskydd är ett sekundärt mål. Det har inte ansetts vara upphandlingens primära funktion att lösa miljöproblem. Kostnadseffektivitet har ansetts vara upphandlingens primära mål. Trepte, a.a. (2004) s. 187. Med utgångspunkt i att krav på miljöskydd är en självklar del av upphandlingsförfarandet haltar en terminologi som betecknar miljöskydd som ett sekundärt mål. Miljöskydd ingår då i stället i det så kallade primära målet. Se Trepte, a.a. (2007) s. 63, som menar att sekundära mål i allt större utsträckning ses som primära mål. Jag anser att en uppdelning av upphandlingens mål i primära och sekundära lägger hinder i vägen för en förutsättningslös undersökning av hur omfattande miljökrav som får ställas. Som sekundärt mål görs krav på miljöskydd till ett undantag från regeln, där regeln då skulle vara kostnadseffektivitet.



Ser man till gemenskapsrättens utveckling mot större miljöhänsynstagande är min ståndpunkt okontroversiell. En medveten miljöpolitik inom EU infördes redan på 70-talet och bekräftades av EG-domstolen. Se Jans, Jan H.: European Environmental Law. (2000) Europa Law Publishing, s. 3 och till exempel mål C-240/83 Procureur de la R￩publiquela République mot ADBHU. Genom den Europeiska enhetsakten infördes miljöskyddsbestämmelser i fördraget. Dessa stärktes genom både Maastrichtfördraget och Amsterdamfördraget. Jans, a.a. (2000) s. 7f och Trepte, a.a. (2004) s. 362. I och med Maastrichtfördraget ändrades art. 3 så att den nu stadgar att gemenskapen, förutom en gemensam handelspolitik, inre marknad och så vidare, ska innefatta en miljöpolitik. Målen för miljöpolitiken finns i art. 174.1 EG-fördraget; Exempelvis ska miljön bevaras, skyddas och förbättras, människors hälsa skyddas och naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt. Art. 174.2 stadgar att miljöpolitiken ska bygga på försiktighetsprincipen, principen om att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöproblem bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. Då miljöpolitik är ett uttalat mål för gemenskapen talar det för att också upphandlingslagstiftningen ska omfattas av miljöhänsyn.

 

Resonemanget stöds av principen om integration, art. 6 EG-fördraget. Artikeln anger att miljöskyddskrav ska integreras i utförandet och genomförandet av gemenskapens politik och verksamhet. I Cardiff-processen utarbetas strategier för att genomföra integrationsprincipen. Se COM (1999) 333 (ej publicerad i OJ), http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28075.htm" http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28075.htm (hämtat 2009-04-27 kl. 15.30). År 2002 antogs en strategi som bland annat gav uttryck för att en balanserad avvägning mellan fri rörlighet och miljöskydd måste vara grunden för strategin. Betydelsen av detta är inte helt klar och påverkas av hur lagstiftningen utformas. Se Nilsson, Annika, Norinder, Henrik & Olsson, Katarina: En integrerad produktpolitik i EU – något om de EG-rättsliga förutsättningarna. Rapport 5332, december 2003, Naturvårdsverket, s. 18. Strategin visar emellertid på att det inte finns någon hierarki, så som uppdelningen mellan primära och sekundära mål implicerar, mellan miljöskydd och fri rörlighet (ekonomiska mål).



Stöd går även att finna i den integrerade produktpolicyn. Enligt kommissionen syftar policyn till att minska produkters, och till viss del tjänsters, miljöpåverkan under hela deras livscykel. Miljöaspekter ska integreras i alla stadier av en produkts liv och alla berörda parter måste vara medvetna om detta och agera därefter. Genom policyn ska styrmedel och verktyg som är inriktade på produkters hela livscykel främjas. KOM (2001) 68 slutlig, s. 5. Offentlig upphandling anses vara ett viktigt styrinstrument för att genomföra policyn. KOM (2001) 68 slutlig, s. 16 och KOM (2003) 302 slutlig, s. 8f. Den integrerade produktpolicyn visar att miljöskydd är en del av de ekonomiska överväganden som måste göras i utvecklandet av produkter. Samtidigt visar den på att miljökrav är en del av upphandlingsförfarandet, inget sekundärt mål.



Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med framställningen är att diskutera om offentlig upphandling är ett effektivt instrument för att uppnå miljömål. För att möjliggöra en sådan diskussion ska jag undersöka i vilken mån miljökrav som tar sikte på upphandlingsföremålets miljöpåverkan under hela dess livscykel kan ställas. Syftet är att synliggöra utrymmet i direktiven och praxis för att ställa omfattande miljökrav på upphandlingsföremålet.



Att ställa miljökrav som tar sikte på upphandlingsföremålets miljöpåverkan under hela dess livscykel innebär att all miljöpåverkan, från vaggan till graven, beaktas när produktens miljövänlighet ska bedömas. En livscykel inbegriper allt från råvaruutvinning, tillverkning och konsumtion till slutligt omhändertagande. Då det har förts en diskussion kring möjligheterna att, i upphandlingsförfarandet, ställa krav på produktionen kommer främst denna fas av upphandlingsföremålets livscykel att behandlas närmare. Det är emellertid inte möjligt att helt särskilja de olika faserna i en livscykel, varför även andra faser än produktionen kommer att beröras. 



I min analys av vilka miljökrav som kan ställas på upphandlingsföremålet är det två aspekter i upphandlingsförfarandet som kommer att undersökas närmare. För det första undersöks möjligheterna att ställa miljökrav i de tekniska specifikationerna, det vill säga i beskrivningen av upphandlingsföremålet. För det andra analyseras möjligheterna att ställa miljökrav i tilldelningskriterierna, det vill säga i de kriterier som används som grund för att bedöma vilket anbud som, i sin helhet, är ekonomiskt mest fördelaktigt. 



Med anledning av det som anförts ovan har jag ställt upp följande frågeställningar: 

		Ger upphandlingsreglerna utrymme för att ställa miljökrav som gör anspråk på ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet?

		Hur omfattande miljökrav kan ställas i de tekniska specifikationerna respektive i tilldelningskriterierna?

		På vilket sätt är det problematiskt att använda offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål?





Metod

För att kunna besvara mina frågeställningar och föra en diskussion kring upphandling som instrument för att uppnå miljömål ska jag undersöka tolkningsutrymmet i direktiven och i praxis för att ställa miljökrav. Jag avser inte att fastställa gällande rätt. 

 

Jag har valt att använda mig av den juridiska metoden i arbetet med att besvara mina frågeställningar. Begreppet juridisk metod kan tolkas på olika sätt. Å ena sidan kan man tala generellt om den juridiska metoden, så som man talar om andra discipliners metoder, till exempel samhällsvetenskaplig metod. Å andra sidan kan man tala om särskilda metoder inom samlingsbegreppet juridisk metod. Sådana särskilda metoder kan vara till exempel teleologisk metod och eklektisk metod. Strömholm, Stig: Rätt, rättskällor och rättstillämpning. (1996) 5 uppl. Norstedts Juridik AB, s. 411. I mitt metodval avser jag den förstnämnda, mer generella, definitionen av juridisk metod.



I den juridiska metoden ingår att behärska rättskälleläran, den juridiska argumentationen, den juridiska begreppsbildningen och systematiken, det vill säga den juridiska metoden i snäv mening. Utöver detta ingår bland annat förmågan att föra common-sense-grundade resonemang. Sandgren, Claes: Om empiri och rättsvetenskap I. I Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet, 1995/96 nr 3, s. 727. Den juridiska metoden är praktisk eftersom enbart vissa omständigheter som betraktas som relevanta behöver beaktas i den juridiska argumentationen. Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap I, s. 728. I en generell diskussion är detta givetvis av vikt.



Användningen av enbart den juridiska metoden kan kritiseras. En uppsats som denna skulle kunna kompletteras med till exempel en empirisk undersökning. Ser man till rättsvetenskapen som helhet har också denna kritiserats för sin oförmåga till metodisk förnyelse. Sandgren Claes: Om empiri och rättsvetenskap II. I Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet, 1995/96 nr 4, s. 1056. Valet av den juridiska metoden föll sig dock naturligt efter att ha läst in mig på ämnet och talat med folk som arbetar med offentlig upphandling. Av detta drog jag slutsatsen att många av de aktuella problemen rörde organisatoriska problem snarare än juridiska. Eftersom det var de juridiska problemen jag var intresserad av valde jag att använda mig av den juridiska metoden.



I min undersökning av hur omfattande miljökrav som kan ställas har jag utgått från ett livscykelperspektiv. Begreppet är vidare än till exempel livscykelanalys. Exakt vari skillnaden mellan dessa begrepp består är inte fastställt. Vanligtvis beskrivs ett livscykelperspektiv som ett kvalitativt bedömningssätt medan en livscykelanalys beskrivs som ett kvantitativt bedömningssätt. Dalhammar, Carl: An Emerging Product Approach in Environmental Law. Incorporating the life cycle perspective. (2007) IIIEE Dissertations 2007:3, Lund University, s. 3. Livscykelperspektivet och livscykelanalyser kommer att behandlas utförligare i kapitel 3. Eftersom livscykelanalyser är detaljerade och relativt produkt- eller tjänstspecifika anser jag att utgångspunkt i ett livscykelperspektiv är mer fruktbart i sammanhanget. I framställningen refererar jag ibland till ”den samlade miljöpåverkan”, och med detta menas miljöpåverkan under hela livscykeln.



I den juridiska metoden ingår, som nämnts ovan, att behärska rättskälleläran. Eftersom EG-rättens rättskällelära ser annorlunda ut än den svenska ska några synpunkter här framföras. Gällande rättskällornas ordning har följande förslag presenterats: Skriven rätt, grundläggande rättsprinciper, praxis från EG-domstolen och doktrin. Bernitz, Ulf m.fl.: Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder. (2004) 8 uppl. Norsteds Juridik AB, s. 59. Det har också föreslagits att andra rättsordningar ska inbegripas i denna ordning. Strömholm, a.a. (1996) s. 322. EG-rätten kan inte generellt placeras in i den nationella rättskällehierarkin. I stället måste rättskällornas betydelse avgöras med hänsyn till rättsområdet ifråga. Strömholm, a.a. (1996) s. 330. Mer om rättskällorna presenteras i följande avsnitt om material.



Material

I arbetet med att besvara frågeställningarna har jag utgått från de EG-rättsliga källorna, det vill säga primär- och sekundärrätt (den skrivna rätten), de rådande grundläggande rättsprinciperna, praxis från EG-domstolen och doktrin. Så kallad soft law, det vill säga tolkningsmeddelanden, rekommendationer och yttranden utfärdade av EU:s institutioner, har också studerats. Valet att analysera även dessa dokument har gjorts mot bakgrund av att de har en viktig styrande funktion inom EU. 



Regelverket rörande offentlig upphandling inom EU har formen av direktiv. Lagstiftning genom direktiv innebär att det är upp till medlemsstaterna att bestämma formen och tillvägagångssättet för genomförande av de resultat som uppställs i direktiven. Art. 249.3 EG-fördraget. Direktiv ska implementeras i nationell lagstiftning. I Sverige har upphandlingsdirektiven genomförts genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling och lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 



Till skillnad från den svenska rätten saknar EG-rätten till stor del förarbeten. I stället kan den ingress som föregår direktiv studeras. I denna preciseras syftet med direktivet genom att det anges vad lagstiftaren har tagit i beaktande vid rättsaktens utfärdande. Art. 253 EG-fördraget och Bernitz m.fl., a.a. (2004) s. 62. Ingressen kan användas som tolkningshjälp, vilket jag valt att göra.



De grundläggande EG-rättsliga principerna måste beaktas vid en studie av upphandlingslagstiftningen. Liksom inom andra rättsområden är de av största betydelse för förståelsen av upphandlingsdirektiven. Praxis har också beaktats. EG-domstolen har en stark roll i tolkningen och utvecklingen av EG-rätten. Formellt sett är EG-domstolen avgöranden enbart bindande i det konkreta fallet, men prejudikat följs vanligtvis. Bernitz m.fl., a.a. (2004) s. 62. På upphandlingsområdet, särskilt gällande möjligheterna att ställa miljökrav, har domstolen spelat en oerhört viktig roll, varför praxis har varit en given del av materialet jag använt mig av.



Urvalet av doktrin har främst gjorts med utgångspunkten att det är miljöanpassad (eller grön) offentlig upphandling jag ska behandla. För att få en djupare förståelse för de mekanismer som påverkar reglerna om offentlig upphandling har även doktrin som behandlar offentlig upphandling mer generellt studerats. Även litteratur utanför upphandlingsområdet, närmare bestämt litteratur inom miljöekonomi samt handel och miljö, behövde utforskas. Då jag inte har några förkunskaper inom ämnet ekonomi kan framställningen i denna del kritiseras för att vara ytlig. Denna risk är jag villig att ta eftersom miljöanpassad offentlig upphandling genomsyras av ekonomiska överväganden och en uppsats utan det uppmärksammandet skulle vara halvfärdig.  



Mycket inspiration har hittats i det Kunzlik har skrivit om offentlig upphandling. Till skillnad mot många andra författare som enbart nämner problemen och möjligheterna med att ställa miljökrav i offentlig upphandling, behandlar Kunzlik frågan ingående. Han utgår från ett livscykelperspektiv, vilket gjort att hans analyser har varit användbara i min framställning. 



Avgränsning

Först och främst ska sägas att en uppsats om offentlig upphandling skulle kunna se ut på oändligt många vis. Även när avgränsningen till miljöanpassad offentlig upphandling har gjorts så skulle en avhandling kunna skrivas. I ett försök att komma tillrätta med problemet har jag valt att avgränsa mig till att enbart undersöka hur miljökrav kan användas för att komma åt upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan. Man talar ibland om miljökrav som tar sikte på ett livscykelperspektiv. På det sättet utesluter jag de krav som kan ställas på leverantörens ekonomiska och tekniska förmåga att leva upp till miljökrav. Till viss del utesluts även de krav som enbart tar sikte på en begränsad del av upphandlingsföremålets miljöpåverkan. Jag har fokuserat på att synliggöra möjligheterna till att ställa omfattande miljökrav.



Upphandling av ramavtal utelämnas helt från framställningen. Även möjligheterna att ställa miljökrav i kontraktsvillkoren utesluts från vidare undersökning här. Anledningen till detta är att kontraktsvillkor har andra rättsverkningar än krav på tekniska specifikationer och tilldelningskriterier. Vid en studie av kontraktsvillkor skulle jag hamna utanför upphandlingsbestämmelsernas räckvidd, vilket jag inte ville göra. 



Disposition

I kapitel 2 presenteras de grundläggande fördragsbestämmelser och EG-rättsliga principer som påverkar upphandlingsbestämmelserna. En kort beskrivning av upphandlingsprocessen presenteras liksom möjligheterna att ställa miljökrav i de olika faserna i upphandlingsprocessen.



I kapitel 3 presenteras utrymmet för att ställa omfattande krav på upphandlingsföremålet. Reglerna rörande tekniska specifikationer och tilldelningskriterier behandlas tillsammans med möjligheten att ta hänsyn till upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan.



I kapitel 4 behandlas problematiken kring att använda offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål. Problematiken diskuteras utifrån förhållandet mellan ekonomiska intressen och miljöintressen samt miljökraven i sig. Svårigheterna kring tillämpningen av ett livscykelperspektiv diskuteras bland annat.



I kapitel 5 presenteras avslutningsvis mina slutsatser.



Slutligen ska nämnas att jag vanligtvis enbart refererar till direktivet för de klassiska sektorerna i den löpande texten. Motsvarande bestämmelse i försörjningsdirektivet anges i fotnoter. Systemet har jag valt för att underlätta läsandet.



Grundläggande om upphandlingslagstiftningen inom EU

Inledning

Upphandlingsbestämmelserna har formen av direktiv: Försörjningsdirektivet och direktivet för de klassiska sektorerna. Grundtanken är att EG-rätten på området ska utgöra ramen, direktiven ställer upp målen och medlemsstaterna väljer hur dessa mål ska uppnås. Medlemsstaterna kan fortsätta att tillämpa nationella upphandlingsbestämmelser så länge dessa överensstämmer med EG-fördraget och upphandlingsdirektiven. Gemenskapsrätten på området kommer att presenteras i de följande två avsnitten.



Primärrätten

Bestämmelser i EG-fördraget

Upphandlingslagstiftningen faller under den första pelaren i det europeiska samarbetet. Upphandlingsdirektiven är sedan 1987, då den Europeiska enhetsakten trädde ikraft, baserade på art. 95 EG-fördraget. Artikeln stadgar att rådet ska besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. Beslut ska fattas enligt förfarandet i art. 251 och efter att Ekonomiska och sociala kommittén hörts. Av art. 95.3 följer att kommissionen i sina förslag ska utgå från en hög skyddsnivå i fråga om hälsa, säkerhet samt miljö- och konsumentskydd och särskilt beakta ny utveckling som grundas på vetenskapliga fakta. Europaparlamentet och rådet ska också, inom ramen för sina respektive befogenheter, sträva efter att nå detta mål. Direktiv grundade på art. 95 har inte en ambitiös, framåtsiktande miljölagstiftning som syfte, utan syftet är att undanröja hinder från den gemensamma marknaden. Nilsson, Norinder & Olsson, a.a. (2003) s. 16. Till skillnad från gemenskapsrätt grundad på art. 175, vars huvudsakliga mål är miljöskydd, innebär gemenskapsrätt grundad på art. 95 att medlemsstater enbart i undantagsfall kan tillämpa striktare regler. Dalhammar, a.a. (2007) s. 175f.



Art. 2 i EG-fördraget stadgar de huvudsakliga målen med unionen; Bland annat ska en gemensam marknad och ekonomisk och monetär union upprättas, hållbar utveckling av näringslivet ska främjas, liksom en hög nivå i fråga om sysselsättning och socialt skydd samt en hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet. 



För att en gemensam marknad ska fungera har såväl EU:s institutioner som medlemsstaterna att iaktta vissa skyldigheter. Skyldigheterna är inte alltid uttryckligt stadgade i upphandlingsdirektiven men ska trots det alltid beaktas. En viktig bestämmelse rör den fria rörligheten av varor. Förbud mot att hindra den fria rörligheten av varor finns i art. 28 i EG-fördraget. Artikeln anger att kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan ska vara förbjudna. Enligt EG-domstolens avgörande i Dassonvilledomen Mål C-8/74 Procureur du Roi mot Dassonville. följer det av art. 28 att åtgärder som direkt eller indirekt, eller faktiskt eller potentiellt, hindrar handeln mellan medlemsstaterna ska vara förbjudna. Begreppet åtgärder i art. 28 kan omfatta krav och specifikationer i offentlig upphandling. Det kan både röra sig om diskriminerande krav eller specifikationer och krav eller specifikationer som inte är diskriminerande men ändå hindrar handeln. 



I art. 30 framkommer att undantag får göras från den grundläggande bestämmelsen om fri rörlighet av varor. Förutom undantagen i fördraget finns det även undantag bestämda av EG-domstolen. I Cassis de Dijon Mål 120/78 Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. fastställde EG-domstolen att undantag kan vara motiverade om de är nödvändiga för att tillgodose tvingande hänsyn (mandatory requirements). Exempel på tvingande hänsyn är konsumentskydd, skydd för folkhälsan, god handelssed och effektiv skattekontroll. I domen i Danish Bottles Mål 302/86 Kommissionen mot Danmark. utökade domstolen listan med tvingande hänsyn till att gälla även miljöskydd.



Även bestämmelserna om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster ska garantera den öppna marknaden. Friheterna finns angivna i art. 43 respektive art. 49 EG-fördraget. Av förstnämnda bestämmelser följer att krav på att en leverantör ska vara etablerad i en viss stat inte får ställas. Av den sistnämnda bestämmelsen följer bland annat att ett krav på att en tjänsteutövare ska vara av svensk nationalitet är förbjudet. Detta följer också av förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet i art. 12 EG-fördraget. Såväl direkt som indirekt diskriminering är förbjuden. 



Förutom dessa grundläggande bestämmelser som påverkar upphandlingsdirektiven och deras tillämpning finns det ett antal grundläggande EG-rättsliga principer som måste upprätthållas i alla upphandlingar. Dessa beskrivs i följande avsnitt. 



Tillämpliga EG-rättsliga principer

Proportionalitetsprincipen genomsyrar hela EG-rätten och ska därmed även iakttas vid offentlig upphandling. Inom upphandlingsområdet innebär den att upphandlande myndigheter inte får ställa högre eller andra krav än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med kravet. Principen används också vid bedömningen av om en åtgärd är diskriminerande eller om den kan anses vara rättfärdigad. 



Likabehandlingsprincipen har två innebörder. För det första innebär principen att alla är lika inför lagen, så kallad formell likabehandling. Trepte, a.a. (2007) s. 13f. I upphandlingssammanhang innebär det att alla leverantörer åtnjuter samma skydd av upphandlingsdirektiven och har samma rätt att få upphandlingsbestämmelserna genomdrivna. Leverantörer från icke-medlemsstater åtnjuter inte den här rättigheten eftersom de inte omfattas av EG-rätten. Se Trepte, a.a. (2007) s. 14 not 62. För det andra innebär principen att alla leverantörer, och produkterna de har att erbjuda, ska behandlas lika om de är lika och olika om de är olika, så kallad faktisk likabehandling. Trepte, a.a. (2007) s. 13f.



I det gemenskapsrättsliga sammanhanget är likabehandlingsprincipen kopplad till förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet, art. 12 EG-fördraget. Förbudet mot diskriminering innebär att alla leverantörer, oavsett nationalitet, och deras anbud, oavsett ursprung, ska behandlas lika. Diskriminering innebär således att principen om likabehandling överträds. Däremot måste inte icke-likabehandling alltid innebära diskriminering. Ett rättsfall från EG-domstolen får illustrera förhållandet mellan likabehandling och förbudet mot diskriminering.



I domen Danish Bridge Mål C-243/89 Kommissionen mot Danmark. utreddes två möjliga brott mot upphandlingsdirektiven. För det första hade den upphandlande myndigheten ställt som krav att nationell arbetskraft och utrustning samt nationella förbrukningsprodukter och material skulle användas under arbetet ifråga. Domstolen ansåg att kravet bröt mot diskrimineringsförbudet, då det gav upphov till skillnader i behandlingen av anbudsgivare. I praktiken skulle kravet innebära att enbart anbudsgivare från anbudslandet skulle kunna uppfylla kravet. Åtminstone hade anbudsgivarna från anbudslandet större möjligheter att uppfylla kravet. För det andra hade den upphandlande myndigheten fört förhandlingar med en utvald anbudsgivare utifrån ett anbud som inte var förenligt med kontraktshandlingarna. Kravet ansågs inte vara diskriminerande eftersom det inte gjordes någon skillnad mellan anbudsgivarnas nationalitet. Det kunde ha varit diskriminerande om möjligheten enbart hade getts till en dansk leverantör.  Emellertid stred förfarandet mot likabehandlingsprincipen eftersom anbudsgivarna gavs olika förutsättningar. Samtliga anbud måste vara förenliga med bestämmelserna i kontraktshandlingarna för att en objektiv jämförelse mellan de anbud som lämnats av de olika anbudsgivarna ska kunna garanteras. Mål C-243/89 p. 37.



Trepte menar att det kan vara svårt att särskilja förbudet mot diskriminering och likabehandlingsprincipen. Trots det är det viktigt att alltid undersöka om ett förfarande, som kanske inte strider mot likabehandlingsprincipen, ändå strider mot förbudet mot diskriminering när miljökrav ställs. Det faktiska resultatet av en åtgärd måste undersökas, inte bara åtgärdens syfte. Miljökrav kan vara diskriminerande oavsett om de är en del av upphandlingslagstiftningen eller inte. Trepte, a.a. (2007) s. 15 och Trepte, a.a. (2004) s. 178, 182. Förbudet mot diskriminering är en stark princip inom EG-rätten måste därför beaktas i alla sammanhang.



Öppenhetsprincipen innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Upphandlingar måste annonseras offentligt och processen ska vara öppen för granskning. Principen innebär dessutom att förutsättningarna för upphandlingen inte får ändras under processens gång. Öppenhets-principen är inte uttalad i fördraget, utan en princip som härletts ur fördraget. Trots detta har EG-domstolen tolkat och tillämpat principen som om den var en fördragsprincip, ett förfarande som har kallats ”the leverage principle”. Treumer, Steen & Werlauff, Erik: The Leverage Principle: Secondary Community Law as a Lever for the Development of Primary Community Law. I European Law Review (2003) s. 124-133. Principen är viktig för att upphandlingsreglerna ska få önskad effekt, men att använda sekundärrätt för att utveckla och formulera primärrätt ger upphov till betänkligheter kring legalitetskravet. Se Treumer & Werlauff, a.a. (2003) s. 130. 



Principen om ömsesidigt erkännande blir i upphandlingsärenden främst aktuell när en medlemsstat kräver in bevis för ekonomisk och tekniskt status. I Sverige krävs sådan bevisning in enligt förordning (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling. Testrapporter, certifikat och dylikt som upprättats i en medlemsstat ska godkännas i en annan medlemsstat



Principerna beskriver hur upphandlingar ska genomföras, de beskriver inte varför det krävs regler om offentlig upphandling. Principerna är inte ett mål i sig, utan medel att nå målet med. På grund av detta är det felaktigt att beskriva principerna som de primära målen med upphandlingsbestämmelserna, något som ibland har gjorts. Trepte, a.a. (2004) s. 3f. 



Att dessa principer och bestämmelser ska beaktas vid tillämpningen av upphandlingsdirektiven framgår av ingressen till direktiven. Dir. 2004/18/EG ingress p. 2 samt dir. 2004/17/EG ingress p. 9. Direktiven behandlas i följande avsnitt.



Upphandlingsdirektiven 

Bakgrund till direktiven

Direktivet för de klassiska sektorerna och försörjningsdirektivet trädde ikraft 2004. De tre direktiv som tidigare gällt för de klassiska sektorerna Dir. 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av tjänster, dir. 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten och dir. 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentligupphandling av varor. Alla ändrade genom dir. 97/52/EG. ansågs vara för komplicerade och svåröverskådliga, varför en förenklig behövdes. Direktiven skulle struktureras om och undanröja diskrepanser mellan de olika områdena. Med hänsyn till nya teknikförutsättningar och näringslivets utveckling ansågs en modernisering behövas. Det nya direktivet för de klassiska sektorerna skulle beakta den flexibilitet som efterfrågats av offentliga upphandlare. KOM (2000) 275 slutlig, avsnitt I p. 1.1 och avsnitt II p. 1.1. Syftet med förändringarna av det gamla direktivet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerena Dir. 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, ändrat genom dir. 98/4/EG.  var också behovet av modernisering, flexibilitet och förenkling. KOM (2000) 276 slutlig, avsnitt III, p. 1.1. Telekommunikationssektorerna regleras inte av försörjningsdirektivet, däremot regleras posttjänster.



Kommissionen har kritiserats för att inte ha föreslagit några egentliga förändringar på upphandlingsområdet och för sin ovilja att kodifiera rättspraxis och tillämpningen av de gamla upphandlingsdirektiven. Miljöhänsyn nämndes inte i förslagen till direktiven, något som också har kritiserats. Arnould, Joel: Secondary Policies in Public Procurement: The Innovations of the New Directives. I Public Procurement Law Review (2004) nr. 4, s. 187-197, s. 189. Efter vissa förändringar och många debatter i parlamentet antogs förslagen till två nya direktiv. De antogs mot bakgrund av att EG-fördraget hade förändrats. Trepte, a.a. (2004) s. 361. Förändringarna avsåg bland annat miljöhänsyn. 



Upphandlingsprocessen 

Direktiven reglerar förhållandet när en upphandlande myndighet ska ingå ett kontrakt med en ekonomisk aktör (en leverantör). ”Upphandlande myndighet” definieras i art. 1.9 dir. 2004/18/EG. I försörjningssektorn används begreppet ”upphandlande enhet” i stället för upphandlande myndighet, se art. 2.1 dir. 2004/17/EG. Enligt dir. 2004/18/EG art. 1.8 betecknar termen ”ekonomisk aktör” såväl en varuleverantör som en tjänsteleverantör och en entreprenör. Konkurrens ska garanteras genom att upphandlande myndigheter behandlar ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt och genom att förfarandet är öppet. Dir. 2004/18/EG art. 2 och dir. 2004/17/EG art. 10. 



Upphandlingsdirektiven är enbart tillämpliga om det så kallade tröskelvärdet överstigits. Tröskelvärdena skiljer sig åt beroende på vad föremålet för upphandlingen är och beloppet ändras vartannat år. I art. 9 i direktivet för de klassiska sektorerna finns en särskild bestämmelse om tröskelvärdesberäkning. Motsvarande bestämmelse i dir. 2004/17/EG är art. 17.



När det står klart att upphandlingsdirektiven är tillämpliga kan ett av flera upphandlingsförfaranden användas. I art. 28 i direktivet för de klassiska sektorerna anges att en upphandlande myndighet ska använda öppet eller selektivt förfarande, eller vid särskilda förhållanden konkurrenspräglad dialog, eller i särskilda fall och under särskilda förhållanden förhandlat förfarande med eller utan offentliggörande av meddelande om upphandling. Motsvarande bestämmelse i dir. 2004/17/EG är art. 40. Det finns ingen motsvarighet till konkurrenspräglad dialog i dir. 2004/17/EG.



Beroende på vilket förfarande som används ser upphandlingsprocessen lite olika ut. Gemensamt för de olika förfarandena är att upphandlingen, vanligtvis, ska annonseras i EU:s officiella tidning samt i databasen Tenders Electronic Daily och att förfrågningsunderlag ska beslutas och skickas ut. Ett förfrågningsunderlag är det underlag som den upphandlande myndigheten tillhandahåller leverantörerna. Det består vanligtvis av krav på leverantörerna, krav på upphandlingsföremålet, tilldelningsgrund och tilldelningskriterier, kommersiella villkor och administrativa bestämmelser. Pedersen, Kristian: Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna. (2008) Jure förlag AB, s. 14. Gemensamt för förfarandena är vidare att anbud lämnas in, att leverantörerna kvalificeras samt att utvärdering och därefter tilldelning av kontrakt sker. 



Hur miljöhänsyn ska inkorporeras i denna process beskrivs närmare i nästa avsnitt.



Miljöhänsyn i upphandlingsprocessen

Allmänt om miljöhänsyn

Direktiven medger numera uttryckligen att miljöhänsyn kan tas i upphandlingsförfarandet. I direktivet för de klassiska sektorerna anges i ingressen att direktivet bygger på domstolens rättspraxis, särskilt dess rättspraxis om tilldelningskriterier, som tydliggör de upphandlande myndigheternas möjligheter att tillgodose den berörda allmänhetens behov, även på miljöområdet. Dir. 2004/18/EG ingress p. 1. Motsvarande bestämmelse finns på samma plats i dir. 2004/17/EG.

Integrationsprincipen, art. 6 EG-fördraget, uppmärksammas i direktiven. Direktiven syftar till att klargöra hur de upphandlande myndigheterna kan bidra till att skydda miljön och främja en hållbar utveckling, samtidigt som myndigheterna garanteras att de för sina kontrakt erhåller det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris. Dir. 2004/18/EG ingressen p. 5 och dir. 2004/17/EG ingressen p. 12. Integrationsprincipen har stor betydelse för möjligheten att ta hänsyn till miljömål i upphandlingsförfarandet. Direktiven är baserade på art. 95 EG-fördraget, varför det har diskuterats om hänsyn till miljöskydd är legitimt och lagenligt. Miljöhänsyn är inte alltid förenligt med mål om en fungerande inre marknad. Diskussionen fördes också inför införandet av de nu gällande direktiven. Arnould, a.a. (2004) s. 188. Integrationsprincipen ger dock stöd för att miljöhänsyn kan tas i upphandlingsprocessen.



Miljökrav kan ställas i alla faser av en upphandling. För att få en helhetsbild av upphandlingsförfarandet ska de olika faserna och möjligheterna att ta miljöhänsyn presenteras.



Uppmärksammandet av miljöaspekten innan upphandlingen inleds

Då det står varje upphandlande myndighet fritt att bestämma vad den ska upphandla är förberedelsefasen mycket viktig ur miljösynpunkt. Det har framförts att möjligheterna att ta miljöhänsyn är som störst här. Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen. (2005) Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, s. 13. Om målet med att ställa miljökrav är att upphandla så miljövänliga varor som möjligt är tiden innan upphandlingsförfarandet (enligt direktiven) initieras mycket viktig. Genom att förbereda upphandlingen ordentligt hinner upphandlingsföremålets miljöpåverkan uppmärksammas, vilket möjliggör utformandet av relevanta miljökrav.



Innan processen påbörjas kan det vara nödvändigt att göra behovs- och marknadsanalyser. Behovsanalysen ger den upphandlande myndigheten möjlighet att bestämma vad den är i behov av och därmed vad den ska upphandla. Behovsanalysen kan också visa att den upphandlande myndigheten egentligen inte behöver upphandla någonting. Miljöstyrningsrådet: Miljöledning vid upphandling & inköp. (2004) Jure Förlag, s. 45. 



Marknadsanalysen har som främsta syfte att ge en bild av de krav som kan ställas på leverantörerna och ge en precisering av föremålet för upphandlingen. Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 45. Analysen ger underlag för val av upphandlingsförfarande och information för upprättande av förfrågningsunderlag. För att analysen ska lyckas måste den genomföras på ett öppet och objektivt sätt. Generella lösningar ska sökas, den upphandlande myndigheten får inte rikta in sig på någon särskild leverantör. Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 15. 



Myndigheters frihet att välja upphandlingsföremål, och specifikationen av detsamma, begränsas av art. 28-30 och art. 43-55 i EG-fördraget. 



Fastställande av upphandlingsföremålet

Upphandlingsdirektiven styr enbart hur upphandlingsprocessen ska gå till, inte vad som ska upphandlas. När val av upphandlingsföremål har gjorts ska föremålet beskrivas så att potentiella leverantörer kan avgöra om de kan delta i upphandlingen eller inte. Den upphandlande myndigheten kan fastställa upphandlingsföremålet antingen genom att beskriva varan etc. eller genom en prestandabaserad definition. Det sistnämnda sättet kan enligt kommissionen vara att föredra ur miljösynpunkt eftersom den upphandlande myndigheten då inte behöver beskriva föremålet i detalj utan enbart behöver beskriva den effekt som önskas. Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 14. 



När upphandlingsföremålet bestämts ska det omsättas i mätbara tekniska specifikationer. Tekniska specifikationer är enkelt uttryckt en (teknisk) förklaring av upphandlingsföremålet. Specifikationernas funktion är att beskriva kontraktet för marknaden samtidigt som de utgör de krav som ligger till grund för bedömningen av anbud. De är minimikriterier som måste uppfyllas. Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 17. Tekniska specifikationer kommer att behandlas mer utförligt i nästa kapitel. Det är möjligt att inkorporera miljökrav både i specifikationer som utformas som tekniska specifikationer som definierats i direktiven och i specifikationer som utformas som prestanda eller funktionskrav. Dir. 2004/18/EG art. 23.3 a och bilaga VI p. 1 och dir. 2004/17/EG art. 34.3.a och bilaga XXI p. 1 samt dir. 2004/18/EG art. 23.3.b och dir. 2004/17/EG art. 34.3.b.



När potentiella leverantörer lämnar sina anbud gör de det på grundval av de tekniska specifikationerna. Överensstämmer anbuden med de specifikationer som den upphandlande myndigheten har bestämt ska leverantörens förmåga och kapacitet, inte själva upphandlingsföremålet, bedömas.



Krav på leverantörens kapacitet och förmåga

Syftet med att ställa krav på leverantören är att få underlag för bedömningen av leverantörens tekniska förmåga och kapacitet samt ekonomiska och finansiella ställning. Enbart sådana krav som är nödvändiga för föremålet för upphandlingen får ställas.



Direktiven anger de fall då anbudssökande eller anbudsgivare får uteslutas. Dir. 2004/18/EG art. 45 och dir. 2004/17/EG art. 54.  Det kan röra sig om allvarlig brottslighet, men också brott mot yrkesetiken och fel i yrkesutövningen. De två sistnämnda uteslutningskriterierna kan användas av en upphandlande myndighet för att ta hänsyn till ett företags miljöskadliga beteende. Det förutsätter dock att det i nationell rätt ingår bestämmelser där överträdelse av miljölagstiftningen är ett brott. Har överträdelsen lett till lagakraftvunnen dom eller beslut med likvärdig effekt kan en leverantör uteslutas från deltagande i anbudsförfarandet. 



För att kunna kontrollera anbudsgivares tekniska kapacitet att fullgöra kontraktet innehåller direktiven en uttömmande lista över urvalskriterier som den upphandlande myndigheten kan tillämpa. Dir. 2004/18/EG art. 48 och dir. 2004/17/EG art. 53, 54. Teknisk och/eller yrkesmässig kompetens på miljöområdet kan vara av stor vikt när miljökrav ingår i upphandlingen. Bevis på teknisk kapacitet kan lämnas genom uppgifter om utbildnings- och yrkeskvalifikationerna hos personalen som ska ansvara för genomförandet av kontraktet. Bevisen kan ha betydelse för möjligheten att uppnå miljökraven som ställts. En upphandlande myndighet kan också begära att få en förteckning över fullgjorda kontrakt för att på så sätt få en redogörelse för leverantörens tidigare miljöanpassade kontrakt. Dir. 2004/18/EG art. 48 och dir. 2004/17/EG art. 53, 54 och Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 29. En upphandlande myndighet kan även begära in bevis för ett företags tekniska kapacitet att vidta miljöskyddsåtgärder vid verkställandet av kontraktet. Dir. 2004/18/EG art. 48.2.f och dir. 2004/17/EG art. 53.3 och 54.4. En sådan begäran får enbart ske i lämpliga fall, exempelvis när utförandet av ett kontrakt utgör en fara för miljön och därför kräver miljöskyddsåtgärder i samband med utförandet. Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 30. Vad ”lämpliga fall” innebär eller hur stor fara för miljön som måste föreligga klargörs inte av kommissionen.



Uppfyller leverantörerna de ställda kraven återstår det för den upphandlande myndigheten att bedöma anbudens kvalitet och jämföra priser.



Tilldelningsfasen

Den upphandlande myndigheten ska redan i förfrågningsunderlaget ha klargjort vilken tilldelningsgrund myndigheten kommer att tillämpa. Det finns två tilldelningsgrunder, lägsta pris och det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.



Om tilldelningsgrunden lägsta pris valts har den upphandlande myndigheten på det här stadiet ingen möjlighet att ta miljöhänsyn, enbart priset är utslagsgivande i val av anbud. Dir. 2004/18/EG art. 53.1.b och dir. 2004/17/EG art. 55.1.b. 



Om däremot tilldelningsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet valts kan den upphandlande myndigheten bedöma anbuden utifrån på förhand angivna tilldelningskriterier. Exempel på kriterier är tekniska fördelar, kvalitet, estetiska egenskaper, driftskostnader och miljöegenskaper. Kriterierna måste vara kopplade till föremålet (enligt de tekniska specifikationerna) för kontraktet i fråga. Dir. 2004/18/EG art. 53.1.a och dir. 2004/17/EG art. 55.1.a. Tilldelningsgrunden tillåter den upphandlande myndigheten att ställa såväl ekonomiska som icke-ekonomiska krav på upphandlingsföremålet. Icke-ekonomiska krav kan till exempel vara en estetisk egenskap hos upphandlingsföremålet eller ett krav på viss utsläppsnivå hos ett fordon. Den upphandlande myndigheten ska i denna del av upphandlingsprocessen göra en bedömning av hur väl leverantörerna uppfyller samtliga kriterier. Leverantören som bäst uppfyller kriterierna tilldelas kontraktet i fråga.



Kontraktsvillkor och fullgörande av kontrakt

När kontraktet tilldelats återstår fullgörandefasen. Enligt direktiven får en upphandlande myndighet uppställa kontraktsvillkor som anger hur kontraktet ska fullgöras. Villkoren måste anges i meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget och de måste vara förenliga med gemenskapsrätten. Kontraktsvillkoren får bland annat omfatta miljöhänsyn. Dir. 2004/18/EG art. 26 och dir. 2004/17/EG art. 38. Exempel på miljörelaterade kontraktsvillkor är att leverantören ska se till att bortskaffande av förbrukade produkter eller förpackningar sker och att varor inte ska levereras i rusningstid. Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 39.



Ställda kontraktsvillkor får inte utgöra dolda tekniska specifikationer eller tilldelningskriterier. Villkoren bör inte vara avgörande för vilken anbudsgivare som tilldelas kontraktet, sådana villkor ska i stället beaktas i tidigare faser. Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 38. Förhållandet mellan kontraktsvillkor och tilldelningskriterier har behandlats i fallen Beentjes Mål C-31/87 Gebroeders Beentjes BV mot Nederländerna.  och Nord-Pas-de-Calais Mål C-225/98 Kommissionen mot Frankrike. . Domstolens avgöranden ger ingen större klarhet i hur förhållandet ska bedömas, men detta kommer inte att beröras närmare här.



Efter denna allmänna introduktion ska, i följande kapitel, möjligheten att ställa miljökrav i de tekniska specifikationerna och i tilldelningskriterierna behandlas närmare.







Beaktandet av upphandlingsföremålets miljöpåverkan

Inledning

Det råder ingen tvekan om att upphandlande myndigheter får ställa miljökrav, både EG-fördraget och direktiven ger utrymme för det. Större tvekan råder dock kring hur omfattande miljökrav som får ställas och detta kommer att behandlas närmare i det här kapitlet. Vilka krav som kan ställas på upphandlingsföremålet, det vill säga i de tekniska specifikationerna och i tilldelningskriterierna, analyseras. Möjligheterna att inta ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet analyseras utifrån vilka krav som kan ställas i de tekniska specifikationerna och i tilldelningskriterierna. 



Till en början ska innebörden av ett livscykelperspektiv och härmed relaterade frågor presenteras. Därefter analyseras vilka miljökrav som kan ställas på upphandlingsföremålet.



Upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan

Innebörden av ett livscykelperspektiv

En produkt påverkar vanligtvis miljön på något sätt under hela dess livscykel. För att komma tillrätta med miljöproblem kan det således antas att hela livscykeln måste beaktas när miljökrav ska ställas. Att ta hänsyn till en produkts hela livscykel bygger på samma grundprincip som principerna om förebyggande åtgärder och att hejda miljöförstörelse vid källan. Det kan till och med ses som en vidareutveckling av dessa principer, vilka kan genomföras genom ett brett spektrum av åtgärder. Att integrera ett livscykeltänkande i EU:s miljölagstiftning är följaktligen möjligt. Nilsson, Norinder & Olsson, a.a. (2003) s. 22.



Livscykelperspektiv är inte samma sak som en livscykelanalys. Tanken med livscykelperspektivet är att man ser till en produkts eller tjänsts hela livscykel, från vaggan till graven, med målet att reducera dess samlade miljöpåverkan. Med en helhetssyn på produkten ska det förhindras att åtgärder i en fas av en produkts livscykel enbart gör att miljöbelastningen förskjuts till en annan fas. Dalhammar, a.a. (2007) s. 3. Se också KOM (2003) 302 slutlig, s. 4. 



Medan livscykelperspektivet har beskrivits som ett kvalitativt bedömningssätt har livscykelanalysen beskrivits som ett kvantitativt bedömningssätt. Dalhammar, a.a. (2007) s. 3. En livscykelanalys är produktspecifik. I analysen kvantifieras och bedöms en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel, dock inom snäva gränser. Se KOM (2003) 302 slutlig, s. 4. I den slutliga bedömningen i en livscykelanalys vägs de olika sätten produkten etc. påverkar miljön mot varandra. Till exempel kan vattenåtgång, energieffektivitet, utsläpp av miljöfarliga ämnen och användningen av återvunnet material påverka miljövänligheten. Det kan vara svårt att få alla dessa delar att vara optimala ur miljösynpunkt, varför en sammanvägning görs. Förutom att livscykelanalysen har denna inneboende svaghet är det också en kostsam procedur som många upphandlande myndigheter är ovilliga att ge sig in i. Siemens, Renetta: A Review and Critical Evaluation of Selected Greener Public Purchasing Programmes and Policies. I The Environmental Performance of Public Procurement. Issues of Policy Coherence. (2003) OECD s. 53. Detta, bland annat, ligger till grund för utformandet av miljömärken, som jag återkommer till längre fram i kapitlet.



Den exakta skillnaden mellan livscykelanalysen och livscykelperspektivet är inte fastställd, frågan är öppen för tolkning. Dalhammar, a.a. (2007) s. 3. Eftersom tillämpningen av ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet avser att synliggöra att en helhetssyn på föremålet måste intas, är inte den exakta gränsdragningen relevant att undersöka närmare här. Trots oklarheten som kan följa av att begreppet livscykelperspektiv är svårdefinierat och vagt har jag valt att utgå från detsamma. Uppmärksammandet av livscykelperspektivet, liksom tillämpningen av livscykelanalyser, visar att en samlad bedömning av en produkts etc. miljöpåverkan krävs för att en miljöpolitik ska vara givande. Detta illustreras bland annat av initierandet av den integrerade produktpolicyn. Se KOM (2001) 68 slutlig. Genom att utgå från ett livscykelperspektiv möjliggörs en bred analys av hur omfattande miljökrav som kan och får ställas på upphandlingsföremålet. Utgångspunkten är att omfattande miljökrav måste kunna ställas för att så mycket som möjligt av upphandlingsföremålets miljöpåverkan ska kunna beaktas.



Tillämpningen av ett livscykelperspektiv när miljökrav undersöks

För att möjliggöra en analys av hur omfattande miljökrav som får ställas på upphandlingsföremålet utgår jag från en modell där man skiljer på miljöpåverkan i produktionsfasen och i konsumtionsfasen. Den förstnämnda fasen inkluderar det som sker med produkten etc. innan den säljs medan den sistnämnda fasen inkluderar användning, bortskaffande, återanvändning och återvinning. En tredje fas har också uppmärksammats, nämligen miljöpåverkan orsakad av transporter. Dalhammar, Carl: Lagstiftningens roll i den integrerade produktpolitiken. Naturvårdsverket, rapport 5412 (2004) s. 21. Fasen kommer inte att beröras närmare här eftersom krav på miljövänliga transporter inte ingår i undersökningen.



Krav som ställs ser olika ut beroende på vilken fas de tar sikte på. Krav som tar sikte på produktionsfasen kan vara krav på produktionsmetod eller tillverkningsprocess. Krav som tar sikte på konsumtionsfasen kan vara krav på slutproduktens fysiska sammansättning och egenskaper eller produktens funktion. Kunzlik, Peter: ”Green Procurement” Under the New Regime. I Nielsen, Ruth & Treumer, Steen (red.): The New EU Public Procurement Directives. (2005) Jurist- Ökonomförbundets Forlag Djöf Publishing, s. 127 och Trepte, a.a. (2007) s. 289. Livscykelperspektivet knyter samman produktionsfasen och konsumtionsfasen och tydliggör därmed miljöpåverkan som uppstår under båda faserna. Dalhammar, a.a. (2007) s. 167.



Krav på miljöhänsyn är nära sammanlänkade med möjligheten att ta hänsyn till olika miljökostnader. När en produkts eller tjänsts livscykel identifierats kan två olika miljökostnader urskiljas. Dels finns det kostnader som är införlivade i priset på produkten eller i priset för användandet av produkten. Dessa kallas traditionella kostnader och inkluderar exempelvis driftskostnader och intäkter av försäljning. Det som kännetecknar de traditionella kostnaderna är att de betalas med ett pris som sätts av marknaden. KOM (2001) 274 slutlig, s. 20. Dels finns det externa kostnader. Med externa kostnader avses skada eller vinst som varken betalas av den som förorenar eller av förmånstagaren under normala marknadsförhållanden. Ett exempel är kostnader för miljöfarligt utsläpp som uppstår i samband med produktionen av en vara eller tjänst och vars kostnad inte inkluderas i slutpriset. En extern kostnad kan också inkludera kostnader för utsläpp orsakade av användningen eller avlägsnandet av en produkt, om kostnaden för detta inte bärs av köparen/användaren. Kunzlik, a.a. (2005) s. 127. Kännetecknande för externa kostnader är följaktligen att det är samhället, inte köparen av produkten eller tjänsten, som bär kostnaderna.



Frågan om vilka miljökostnader som kan beaktas i upphandlingsförfarandet är komplex. Ur ett snävt ekonomiskt perspektiv blir svaret på frågan om hänsyn ska tas till externa kostnader annorlunda än om ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet intas. Ska livscykelperspektivet uppmärksammas måste både traditionella och externa kostnader beaktas. Frågan är ett ypperligt exempel på problemet med att använda upphandlingslagstiftningen som instrument för att uppnå miljömål. 



Miljökrav ser olika ut beroende på om de tar sikte på konsumtionsexternaliteter (consumption externalities) eller produktionsexternaliteter (production externalities). Med konsumtionsexternaliteter avses till exempel skador som uppstår i samband med konsumtionen eller bortskaffandet av en produkt. Skadorna uppstår på grund av en egenskap hos slutprodukten och är inte inkluderade i priset på produkten (eller tjänsten och så vidare). Kunzlik, Peter: International Procurement Regimes and the Scope for the Inclusion of Envirionmental Factors in Public Procurement. I The Environmental Performance of Public Procurement. Issues of Policy Coherence. (2003) OECD, s. 159 not 4. Med produktionsexternaliteter avses till exempel miljöskador som uppstår i samband med produktionen av produkten etc. och som inte inkluderas i priset av densamma. Skadan uppstår inte på grund av någon särskild egenskap hos slutprodukten utan på grund av den produktionsmetod eller produktionsprocess som används. Kunzlik, a.a. (2003) s. 159 not 5. Med hänsyn till dessa skador kan man i upphandlingssammanhang ställa antingen produktrelaterade krav eller icke-produktrelaterade krav. Med produktrelaterade krav avses krav som tar sikte på konsumtionsexternaliteter. Med icke-produktrelaterade krav avses krav som tar sikte på produktionsexternaliteter. I diskussionen kring miljökrav i de tekniska specifikationerna respektive i tilldelningskriterierna kommer jag att återkomma till de olika kraven.

 

Integrerad produktpolicy – en väg till livscykelperspektiv i upphandlingar?

Den integrerade produktpolicyn har som mål att minska produkters och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln. En fullständig livscykelanalys ska inte nödvändigtvis krävas vid varje viktigt beslut, i stället ska avgörande information tas fram och omsättas till ett livscykeltänkande. KOM (2001) 68 slutlig, s. 19. Offentlig upphandling anses, med hänsyn till offentliga myndigheters köpkraft, vara ett viktigt styrinstrument för att uppnå målet med policyn. KOM (2001) 68 slutlig, s. 16 och KOM (2003) 302 slutlig, s. 8f. Genom policyn kan således upphandlande myndigheter anses ha press på sig att iaktta ett livscykelperspektiv när de upphandlar. Även om direktiven inte stadgar att upphandlande myndigheter måste ställa miljökrav så kan det faktum att offentlig upphandling utpekats som ett viktigt medel för att genomföra den integrerade produktpolicyn verka positivt på användandet av miljökrav i upphandlingsförfarandet. Policyn visar även på betydelsen av ett livscykelperspektiv på produkter, och till viss del tjänster, för att miljöpolitiken ska ha någon effekt. 



Den integrerade produktpolicyn har beskrivits som den huvudsakliga gemenskapsrättsliga livscykelpolicyn och som ett instrument för att öka tillgången och efterfrågan på gröna produkter. Dalhammar, a.a. (2007) s. 5. Policyn är dock inte ultimat ur miljösynpunkt. Kommissionen lägger stor tonvikt vid ekonomiska intressen och kan därmed ge intryck av att dessa intressen väger över miljöintressena. Detta behöver emellertid inte vara fallet. Även om kommissionen uttalar att miljön och produktprestandan ska förbättras samtidigt som industrins konkurrenskraft ska öka, behöver inte detta innebära att det ena har företräde framför det andra. KOM (2003) 302 slutlig, s. 3.  Trots att kommissionen vanligtvis intar en mer marknadsvänlig syn när valet står mellan marknad och miljö, kan policyn tolkas så att intressena är likvärdiga och att en balans mellan dem ska råda. 



Policyn visar på en vilja att inkorporera ett livscykelperspektiv i miljöarbetet. Den identifierar offentliga myndigheters makt att driva på miljöarbetet genom att upphandla med ett livscykelperspektiv på produkter etc. I det sjätte miljöhandlingsprogrammet framförs att bestämmelserna om en integrerad produktpolitik ger de som vill ställa miljökrav i offentlig upphandling en bra bas att utgå ifrån. Decision no 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme. 



Med utgångspunkten att offentlig upphandling enbart kan vara ett effektivt instrument för att uppnå miljömål om en helhetssyn intas på upphandlingsföremålet måste omfattande miljökrav kunna ställas. I vilken omfattning miljökrav som tar sikte på ett livscykelperspektiv är möjliga att ställa behandlas i resterande del av kapitlet.



Tekniska specifikationer

Beteckningar och utformning

I art. 23.1 i direktivet för de klassiska sektorerna anges att tekniska specifikationer ska ingå i kontraktshandlingarna, såsom meddelanden om upphandling, förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar. Motsvarande bestämmelse i dir. 2004/17/EG är art. 34.1. 



En teknisk specifikation definieras på lite olika sätt beroende på om det rör sig om byggentreprenadkontrakt eller tjänste- eller varukontrakt. Tekniska specifikationer, i fråga om offentliga byggentreprenadkontrakt, betecknas som samtliga tekniska föreskrifter, med angivande av de egenskaper som krävs för att materialet, produkten eller varan ska kunna beskrivas på ett sätt så att det lämpar sig för den upphandlande myndighetens planerade användning. Dir. 2004/18/EG bilaga VI p. 1.a och dir. 2004/17/EG bilaga XXI p. 1.b. Funktion inkluderas i definitionen. Trepte, a.a. (2007) s. 273 fotnot 8. Nämnda egenskaper ska bland annat innefatta miljöprestanda, förfarandena vid bedömning av kvalitetssäkring, terminologi, förpackning och produktionsprocesser och produktionsmetoder. Bestämmelser om projektering, tekniken eller metoderna för byggnadsverksamheten samt övriga tekniska villkor som den upphandlande myndigheten har möjlighet att föreskriva i fråga om den fullbordade entreprenaden och om ingående material eller delar innefattas också. Dir. 2004/18/EG bilaga VI p. 1.a och dir. 2004/17/EG bilaga XXI p. 1.b.  



En teknisk specifikation, i fråga om offentliga tjänste- eller varukontrakt, betecknas som en specifikation med angivande av kraven på en produkts eller tjänsts egenskaper. Exempel så som kvalitetsnivåer, nivå på miljöprestanda, produktens användningsområde, krav på produkten angående den beteckning under vilken den saluförs och produktionsprocesser och produktionsmetoder anges i direktiven. Dir. 2004/18/EG bilaga VI p. 1.b och dir. 2004/17/EG bilaga XXI p. 1.a.



Bestämmelserna i direktiven påverkar inte rättsligt bindande nationella tekniska regler, så länge dessa är förenliga med gemenskapsrätten. Dir. 2004/18/EG art. 23.3 och dir. 2004/17/EG är art. 34.3. Medlemsstaterna kan ställa upp krav på exempelvis en lägsta miljöstandard, vilket upphandlande myndigheter måste beakta vid utformandet av tekniska specifikationer. Här finns således en öppning för miljökrav som inte regleras i direktiven. 



Tekniska specifikationer kan vara utformade på fyra olika sätt. För det första kan de utformas genom att hänvisa till de beteckningar som beskrivits ovan samt till standarder, tekniska godkännanden, gemensamma tekniska specifikationer eller tekniska referenssystem. Dir. 2004/18/EG art. 23.3.a. Betydelsen av standard, europeiskt tekniskt godkännande, gemensam teknisk specifikation och teknisk referens går att finna i dir. 2004/18/EG bilaga VI p. 2-5. Motsvarande bestämmelse i dir. 2004/17/EG är art. 34.3.a. För det andra kan de utformas i form av prestanda eller funktionskrav, varvid miljöegenskaper kan ingå. Sådana parametrar måste dock vara så specifika att anbudsgivarna kan bilda sig en bestämd uppfattning om föremålet för upphandlingen och den upphandlande myndigheten kan genomföra upphandlingen. Dir. 2004/18/EG art. 23.3.b och dir. 2004/17/EG är art. 34.3.b. De två ytterligare sätten att utforma de tekniska specifikationerna är en kombination av dessa två. Dir. 2004/18/EG art. 23.3.c, 23.3.d och dir. 2004/17/EG art. 34.3.c, 34.3.d.



Tekniska specifikationer får enligt art. 23.8 i direktivet för de klassiska sektorerna inte innehålla uppgifter om tillverkning, ursprung eller särskilt framställningsförfarande, om det inte kan motiveras av föremålet för upphandlingen. Motsvarande bestämmelse i dir. 2004/17/EG är art. 34.8. Då det hänvisas till produktionsmetoder och produktionsprocesser i beteckningen av tekniska specifikationer och även i ingressen till direktiven, måste antingen miljöhänsyn motivera att specifikationerna innehåller uppgifter om tillverkning eller så avses någonting annat än tillverkning när det hänvisas till produktionsmetod och produktionsprocess. Det framgår inte av direktiven hur terminologin ska tolkas. Hänvisningar till produktionsmetoder och produktionsprocesser görs i dir. 2004/18/EG bilaga VI p. 1.a och 1.b, dir. 2004/17/EG bilaga XXI p. 1.b och 1.a. I ingressen p. 29 och p. 42 i respektive direktiv hänvisas till produktionsmetoder. Enligt Kunzlik avser inte art. 23.8 att begränsa tillämpningen av krav på produktionsprocesser och produktionsmetoder, artikeln tar enbart sikte på att förhindra diskriminering. Kunzlik, a.a. (2005) s. 133 fotnot 55. I min diskussion utgår jag från att artikeln inte hindrar tillämpningen av sådana krav.



Enligt art. 23.8 får inte heller hänvisningar göras till exempelvis varumärke, patent eller tillverkning om det får till följd att vissa företag eller produkter gynnas eller att andra inte kan komma i fråga. Undantagsvis kan sådana hänvisningar vara tillåtna. Om en tillräckligt tydlig beskrivning av föremålet för upphandlingen inte är möjlig genom tillämpning av art. 23.3 och 23.4 i direktivet för de klassiska sektorerna kan sådana hänvisningar vara tillåtna. Dessa uppgifter och hänvisningar måste alltid följas av orden ”eller likvärdigt”. Dir. 2004/18/EG art. 23.8 och dir. 2004/17/EG är art. 34.8.



Miljökrav i de tekniska specifikationerna

Allmänt om miljökrav enligt direktiven

En upphandlande myndighet som vill fastställa miljökrav i de tekniska specifikationerna för ett bestämt kontrakt får föreskriva särskilda miljöegenskaper, till exempel en viss produktionsmetod och/eller särskilda miljöeffekter för grupper av varor eller tjänster. Hänsyn kan också tas till miljöegenskaper när de tekniska specifikationerna utformas i form av prestanda eller funktionskrav. Dir. 2004/18/EG art. 23.3.b och dir. 2004/17/EG är art. 34.3.b. När de tekniska specifikationerna utformas som prestanda eller funktionskrav får detaljerade specifikationer, såsom de fastställts för europeiska, (multi)nationella eller andra miljömärken, användas. Detta gäller under förutsättning att de är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor eller tjänster som är föremål för upphandling, att kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön, att miljömärkena har antagits genom ett förfarande i vilket samtliga berörda parter, till exempel statliga organ, konsumenter, tillverkare och miljöorganisationer, får delta, samt att miljömärkena är tillgängliga för samtliga berörda parter. En upphandlande myndighet kan inte ställa krav på miljömärkningen i sig. Däremot kan, när hänvisning till särskilda kriterier görs, märkningen i sig vara ett bevismedel för att kriterierna är uppfyllda. Dir. 2004/18/EG art. 23.6 och dir. 2004/17/EG är art. 34.6. Enligt regeln om ömsesidigt erkännande ska också likvärdiga bevis godkännas. 



Miljökrav inom två områden kommer att lyftas fram särskilt. Först diskuteras möjligheterna att ställa miljökrav som hänvisar till specifikationer som fastställts för miljömärken och därefter möjligheterna att ställa miljökrav som tar sikte på produktionsmetoder och produktionsprocesser.



Hänvisning till det europeiska miljömärket

Hur det europeiska miljömärket tas fram och tilldelas finns reglerat i förordning nr 1980/2000/EG. I förordningen stadgas att systemet med miljömärkning syftar till att stödja produkter och tjänster med liten miljöpåverkan under hela livscykeln. Förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke, ingressen p. 1.  Krav ställs på produktens livscykel och hänförs till olika aspekter av denna, till exempel produktprestanda, produktmaterial, tillverkningsprocess, återbruk, användarinstruktioner och konsumentinformation. Dessa krav är tekniska specifikationer i den mening som används i direktiven. Nilsson, Norinder & Olsson, a.a. (2003) s. 68. Hänvisningar till miljömärken i de tekniska specifikationerna skulle således kunna främja ett livscykelperspektiv i upphandlingen.



En begränsning i tillämpningen av hänvisningar till miljömärken för att uppmärksamma upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan ska observeras. Det görs ett urval i miljömärkningsprocessen, till exempel bedöms inte produkter med kort marknadslivslängd eftersom kostnaden att genomföra livscykelbedömningen inte anses stå i proportion till resultatet. Detta kommer till uttryck i bestämmelsen om förordningens räckvidd, där det stadgas att för att inbegripas i programmet för tilldelning av miljömärke måste en produktgrupps försäljnings- och handelsvolym på den inre marknaden vara betydande. Produktgruppen måste också, i ett eller flera stadier i produkternas livscykel, medföra betydande miljöpåverkan globalt eller regionalt och/eller rent allmänt. Utöver detta måste produktgruppen uppvisa betydande möjligheter att åstadkomma miljöförbättringar genom konsumentavtal och utgöra ett incitament för tillverkare och de som tillhandahåller tjänster att söka konkurrensfördelar genom att erbjuda produkter som uppfyller miljömärkeskraven. Förordning (EG) nr 1980/2000 art. 2. På detta sätt tillåts enbart ett visst antal produkter och produktgrupper att få miljömärkningen. Siemens, a.a. (2003) s. 53. Begränsningen visar på den avvägning som måste göras mellan ekonomiska intressen och miljöintressen: Enbart om det rör sig om produktgrupper som genom försäljningsvolym och miljöpåverkan kan åstadkomma miljöförbättringar är kostnaderna för livscykelanalyser berättigade.



Oftast används enklare miljökrav (single environmental criteria) där enbart en viss miljöpåverkan tas med i bedömningen. Genom att det inte görs en helhetsbedömning begränsas effekten av att hänvisa till miljömärkningen. Fördelen med att tillämpa enklare miljökrav är dock att de är lättare att definiera, tillämpa och utvärdera än krav som bygger på en fullständig livscykelbedömning. Siemens, a.a. (2003) s. 53f. 



Två ytterligare problem med miljömärken har uppmärksammats. Ett består i att det finns väldigt många miljömärken och att de verkar parallellt med varandra. På grund av detta kan förvirring och svårigheter att kontrollera att kraven efterlevs uppstå. Ett andra problem består i att det finns en idé om att miljömärken, framför allt de som baseras på icke-produktrelaterade produktionsmetoder eller produktionsprocesser, är diskriminerande mot importerade varor, framför allt varor från länder i syd. Vikhlyaev, Alexey: Trade and the environment in the perspective of EU enlargement. I Maxwell, John W. & Reuveny, Rafael (red.): Trade and Environment – Theory and Policy in the Context of EU Enlargement and Economic Transition. (2005) Edward Elgar Publishing Limited, s. 83f. Dessa länder ”tjänar” inte på att stränga miljökrav ställs.



Hänvisningar till miljömärken är följaktligen en viktig metod för att inkludera ett livscykelperspektiv i utformandet av de tekniska specifikationerna. Metoden begränsas dock, i fallet med det europeiska miljömärket, bland annat av reglerna kring vilka produktgrupper som omfattas.



Internationella standarder och hänvisning till andra miljömärken 

För att leva upp till kravet på öppenhet och vetenskaplighet bör miljömärkningsorganisationer följa internationella standarder inom området. Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 140. I förordningen för det europeiska miljömärket stadgas att miljöaspekter ska definieras genom en livscykelbedömning där vederbörlig hänsyn ska tas till de principer som anges i EN ISO 14040 och ISO 14024 (beteckningar på internationella standarder). Förordning (EG) nr 1980/2000 bilaga II. För mer information om internationella standarder se www.sis.se. Det europeiska miljömärket är ett så kallat typ I-miljömärke. Det finns även miljömärken av typ II och typ III.



Ett typ II-miljömärke är egendeklarerade miljöuttalanden enligt standarden ISO 14021. Miljömärket används inom vissa branscher och innebär att tillverkare, importörer etc. gör uttalanden om en produkts eller en tjänsts miljöegenskaper genom att med gemenskam terminologi beskriva valda aspekter ur olika livscykelfaser. Uttalandena kan röra exempelvis energieffektivitet, materialförbrukning och återvinningsbarhet. Vanligtvis innehåller uttalandena både kvalitativ och kvantitativ miljöinformation om en produkt eller tjänst. Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 81, 135. Miljöuttalandena har inte granskats eller verifierats externt av en oberoende part vilket försvårar möjligheterna att jämföra olika företags miljöuttalanden. Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 137. De ska dock, enligt ISO 14021, vara verifierbara, det vill säga informationen ska vara kontrollerbar och vetenskapligt bevisbar. Widman, Joakim: Stålet och miljön. (2001) Wintjens Informantion AB, s. 64. 



Uttalandena ger ingen information om vad som är lämpligt att välja ur ett miljöperspektiv, det är upp till användaren av informationen att avgöra det. Det kan antas att miljöuttalanden (typ II-miljömärke) inte är lika användbara för utformandet av tekniska specifikationer som exempelvis det europeiska miljömärket (typ I-miljömärke). Framför allt ur ett livscykelperspektiv kan brister upptäckas: Tillverkare etc. kan själva välja vilka livscykelfaser som ska beskrivas och detta lämnar osagt vilken miljöpåverkan produkten eller tjänsten har i övriga livscykelfaser.



En miljö(varu)deklaration är ett typ III-miljömärke enligt ISO 14025. En miljö(varu)deklaration innebär att importörer, tillverkare etc. beskriver särskilt väsentliga miljöegenskaper hos en produkt eller tjänst utifrån gemensam beräkningsmetodik baserad på livscykelanalysbaserad information. Jämförelser av hur specificerade krav uppfyllts liksom jämförelser mellan olika uppgifter i deklarationerna kan göras. Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 137. Återkommande granskningar görs också av oberoende kontrollanter. 



En miljö(varu)deklaration innehåller bland annat en teknisk beskrivning av produkten, en beskrivning av tillverkare och det miljö(lednings)arbete som bedrivs, energiförbrukning och beskrivning av återvinningsegenskaper. Informationen i miljö(varu)deklarationen kan användas som underlag i ett förfrågningsunderlag eftersom den baseras på ett funktionstänkande. Miljökrav relaterade till miljö(varu)deklarationer kan exempelvis ha formen av ett obligatoriskt krav på produktinnehåll eller ”icke-förekomst” av något material eller av en viss kemikalie. Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 81f.  



Miljö(varu)deklarationer verkar ge en relativt god helhetsbild av en produkt eller tjänst och dess miljöpåverkan från vaggan till graven. En fördel, framför allt jämfört med ett miljöuttalande, är att informationen granskas av oberoende kontrollanter. Jämfört med det europeiska miljömärket ger dock både miljöuttalanden och miljö(varu)deklarationerna intryck av att vara svårtillämpade i en upphandling. 



Krav på produktionsmetod eller produktionsprocess

I ingressen till direktiven stadgas att den upphandlande myndigheten får föreskriva särskilda miljöegenskaper, till exempel en viss produktionsmetod. Dir. 2004/18/EG ingress p. 29 och dir. 2004/17/EG är ingressen p. 42. Det hänvisas däremot inte uttryckligen till produktionsmetoder i art. 23. Under lagstiftningsprocessen ansåg kommissionen att det skulle vara överflödigt eftersom produktionsmetoder omfattas av begreppet miljöegenskaper. Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 42. Motsvarande bestämmelse i dir. 2004/17/EG är art. 34. 



Krav på produktionsmetoder eller produktionsprocesser får inte innebära att en särskild process eller metod föreskrivs. Hänvisningen kan godkännas om den följs av orden ”eller likvärdigt”. Dir. 2004/18/EG art. 23.8 och dir. 2004/17/EG art. 34.8. Se även Trepte, a.a. (2007) s. 288.



Hänvisningen till produktionsmetod i direktivet för de klassiska sektorerna är inte helt enkel att tolka. Det är oklart hur restriktivt alternativt extensivt bestämmelsen ska tolkas. Arnould, a.a. (2004) s. 191. Denna oklarhet beror på en tvetydighet i direktiven. 



Å ena sidan betecknas tekniska specifikationer som egenskaper som krävs av ett material, en produkt eller en vara för att materialet, produkten eller varan skall kunna beskrivas på ett sådant sätt att det lämpar sig för den upphandlande myndighetens planerade användning. Dir. 2004/18/EG bilaga VI p. 1 och dir. 2004/17/EG är bilaga XXI p. 1. Av detta följer att krav på viss produktionsmetod enbart är relevant om den påverkar den upphandlande myndigheten i användningen av produkten, tjänsten eller arbetet. Arnould, a.a. (2004) s. 191. Skulle så vara fallet kan inte en upphandlande myndighet ställa krav på att upphandlad el ska komma från förnyelsebara källor, eftersom detta inte påverkar den upphandlande myndighetens användning av elen. El har samma egenskaper oavsett produktionsmetod. 



Å andra sidan medför hänvisningen till miljömärken, som baseras på livscykelanalyser, att en produkts eller tjänsts miljöpåverkan före den upphandlande myndigheten använder produkten eller tjänsten har betydelse. Arnould, a.a. (2004) s. 191.  En öppning finns således för att tillämpa krav som inte påverkar produktens etc. egenskaper. Åtskillnaden är av stor betydelse för möjligheten att inta ett livscykelperspektiv när de tekniska specifikationerna fastställs. Tolkas bestämmelsen restriktivt begränsas utrymmet att ställa omfattande miljökrav som även tar sikte på produktionsfasen. 



EG-domstolen har i detta avseende öppnat upp för en mindre restriktiv tolkning av krav på produktionsmetod eller produktionsprocess. I fallet EVN Wienstrom Mål C-448/01 EVN AG Wienstrom GmbH mot Österrike., som visserligen rörde tilldelningskriterier men som i dagsläget kan tänkas gälla även miljökrav i de tekniska specifikationerna, uttalade domstolen att ett kriterium som innebar att el skulle vara producerad från förnybara energikällor var tillåtet. Mål C-448/01 p. 34. Tillsammans med möjligheten att hänvisa till miljömärken måste det anses finnas en öppning för en extensiv tolkning av direktivens hänvisning till produktionsmetod. 



Det har framförts att sådana kriterier som har anknytning till vissa produktionsmetoder eller produktionsprocesser, och som tillåts enligt förordningen om det europeiska miljömärket, borde vara tillåtna att hänvisa till. Med utgångspunkt i EU:s miljöpolitik är det möjligt att avgöra om specifikationer som tar sikte på sådana miljöproblem som ännu inte har uppmärksammats av det europeiska miljömärket är tillåtna. Detsamma gäller när det europeiska miljömärket inte omfattar en viss produktgrupp. Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004) s. 142 och Falk, Jan-Erik: Specifikation och anbudsutvärdering i offentlig upphandling. I Miljöstyrningsrådet, a.a. (2004), s. 205.



Det finns stöd för att hänsyn kan tas till produktionsmetoder eller produktionsprocesser om dessa påverkar slutprodukten. Direktivet ger emellertid utrymme för tolkning i vilken mån icke-produktrelaterade krav kan ställas. Kommissionen anser exempelvis att krav på produktionsmetoder eller produktionsprocesser ska tillåtas enbart om det betyder att produkten genom metoden eller processen skiljer sig från identiska produkter, oberoende av om skillnaden syns eller inte. KOM (2001) 274 slutlig, s. 11. Enligt min åsikt är resonemanget märkligt, hur osynliga skillnader ska uppmärksammas och värderas ges det ingen förklaring till. Kommissionen klargör heller inte om den anser att icke-produktrelaterade krav ska tillåtas eller inte, något som kan verka hämmande på tillämpningen av miljökrav som tar sikte på mer än sådant som påverkar produktens etc. egenskaper. 



Kommissionens försiktiga hållning kan ifrågasättas. Enligt min åsikt måste icke-produktrelaterade krav på produktionsmetoder och produktionsprocesser kunna ställas om upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan ska beaktas. Kunzlik pekar på några argument varför upphandlande myndigheter ska tillämpa sådana krav. Till en början lyfter han fram idén om delat ansvar (shared responsibility) som kommer till uttryck i EU:s femte miljöhandlingsprogram. The Fifth Environmental Action Programme ”Towards Sustainability (1992-1999)”. OJ 1993 C 138/1. Privata och offentliga aktörer ska, tillsammans med konsumenter, ta ansvar för miljöskydd. Han pekar på betydelsen av art. 6 i EG-fördraget och kravet på att integrera miljöhänsyn i andra områden som regleras av EG-rätten. Tillämpningen av sådana krav ligger även i linje med livscykelperspektivet som kommer till uttryck i den integrerade produktpolitiken. Det faktum att direktiven inte begränsar tillämpningen av tekniska specifikationer, på det sätt som kommissionen ger uttryck för, är ett av de starkaste argumenten för en tillämpning av icke-produktrelaterade krav. Direktiven anger inte att tekniska specifikationer ska referera till en produkts etc. egenskaper, det är bara en möjlighet. Kunzlik, a.a. (2003) s. 169 och Kunzlik, a.a. (2005) s. 136ff. Den upphandlande myndigheten är fri att själv avgöra hur de tekniska specifikationerna ska utformas så att de beskriver det föremål som ska upphandlas. Att icke-produktrelaterade krav tillåts i tilldelningskriterierna visar också på olämpligheten att inte tillåta sådana krav i de tekniska specifikationerna. Angående icke-produktrelaterade krav på produktionsprocess eller produktionsmetod se mål C-448/01 EVN Wienstrom. Se också avsnitt 3.4.3 samt avsnitt 3.4.3.1.



Det finns stöd för att icke-produktrelaterade krav kan ställas på produktionsprocesser och produktionsmetoder. Kraven skulle komma åt en viktig del av en produkts miljöpåverkan. Dalhammar, a.a. (2007) s. 167.  Frågan visar dock på konflikten mellan ekonomiska intressen och miljöintressen, där kommissionen intar en försiktig hållning och Kunzlik och Arnould visar att en mindre försiktig hållning är möjlig. Kommissionen anser troligtvis att större utrymme för miljöhänsyn kan urholka upphandlingsbestämmelserna så att konkurrens och öppenhet, som i sin tur ska garantera upprätthållandet av den inre marknaden, får mindre betydelse. Detta illustreras bland annat av antagandet av ett antal minimistandarder för produktionsmetoder och produktionsprocesser, till exempel i direktiv rörande luft, vatten, avfall och kemikalier. Harmonisering behöver inte alltid vara bra ur miljösynpunkt, instrumentet har ofta använts för att garantera fri rörlighet av varor, inte för att förbättra miljöskyddet. Vikhlyaev, a.a. (2005) s. 96 och Perrings, Charles: Trade, the harmonization of environmental policy and the subsidiarity principle. I Maxwell, John W. & Reuveny, Rafael (red.): Trade and Environment – Theory and Policy in the Context of EU Enlargement and Economic Transition. (2005) Edward Elgar Publishing Limited, s. 76. För kommissionen är det emellertid ett sätt att fastställa förhållandet mellan ekonomiska intressen och miljöintressen.



Kunzlik nämner inte förhållandet mellan ekonomiska intressen och miljöintressen specifikt, men med hänsyn till hans betonande av delat ansvar, art. 6 och bestämmelserna om en integrerad produktpolitik är han troligtvis av åsikten att miljöfrågor enbart ska vara en del av upphandlingsförfarandet, inte ta över på bekostnad av ekonomiska intressen. Till synes verkar han utgå ifrån en definition av integrering (art. 6) som innebär en balansering av ekonomi, miljö och sociala hänsyn, inte en definition där en aspekt främjas över en annan. Se Grimeaud, David: The Integration of Environmental Concerns into EC Policies: A Genuine Policy Development? I European Environmental Law Review (2000) s. 207-218, s. 216. Med Kunzliks utgångspunkt, till skillnad från kommissionens, skulle offentlig upphandling kunna användas som ett effektivt instrument för att främja miljöintressen. Någon olöslig konflikt med ekonomiska intressen skulle heller inte behöva uppstå.



I följande avsnitt ska möjligheterna till att ställa miljökrav i tilldelningskriterierna diskuteras.



Tilldelningskriterier

Två tilldelningsgrunder

Upphandlande myndigheter har möjlighet att välja mellan två tilldelningsgrunder. Antingen tilldelas kontraktet på grundval av lägsta pris eller så kan det tilldelas på grundval av det anbud som ur den upphandlande myndighetens synvinkel är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Dir. 2004/18/EG art. 53 och dir. 2004/17/EG är art. 55. Den upphandlande myndigheten bestämmer själv vilken tilldelningsgrund som ska tillämpas. Om upphandlingen påbörjats får däremot inte tilldelningsgrunden ändras. Se mål C-244/02 Kauppatalo Hansel Oy mot Imatran Kaupuunki. Trepte menar att det kan vara tillåtet att ändra tilldelningsgrund, men det måste finnas ett legitimt skäl för det och det får inte innebära att likabehandlingsprincipen överträds. Trepte, a.a. (2007) s. 463 fotnot 339.



Vald tilldelningsgrund måste anges i förfrågningsunderlag eller liknande. Görs inte det ska grunden lägsta pris användas. Mål C-324/93 Evans Medical and Macfarlan Smith. Har inte tilldelningsgrunden och tilldelningskriterier angetts får inte kriterierna användas för att avgöra vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Mål 31/87 Beentjes.



Om tilldelningsgrunden lägsta pris tillämpas kan inte miljökrav ställas i tilldelningsfasen, detta får i stället göras i de tekniska specifikationerna. Eftersom miljökrav i denna fas redan har behandlats kommer enbart tilldelningsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet att behandlas i fortsättningen.



Direktiven ger följande exempel på tilldelningskriterier: Kvalitet, pris, tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, miljöegenskaper, driftskostnader, kostnadseffektivitet, leveransdag och leveranstid eller tid för fullgörandet, åtagande när det gäller reservdelar, fortlöpande leverans och pris. Dir. 2004/18/EG art. 53.1.a och dir. 2004/17/EG art. 55.1.a. Dessa är enbart exempel, EG-domstolen har fastställt att andra kriterier kan godkännas. Mål C- 19/00 SIAC Construction Ltd mot County Council of the County of Mayo. Vidare kan nämnas att exemplen är olika i de två direktiven, till exempel nämns kriteriet fortlöpande leverans enbart i försörjningsdirektivet, men detta hindrar inte en upphandlande myndighet från att använda kriteriet när byggentreprenader, varor eller tjänster ska upphandlas. Trepte, a.a. (2007) s. 467. Kriterier får aldrig vara utformade så att leverantörer från andra medlemsstater diskrimineras. Första gången fastslaget i mål 31/87 Beentjes. 



Det finns ett samband mellan tilldelningskriterier och tekniska specifikationer. I de tekniska specifikationerna fastställs en miniminivå som måste nås, men en upphandlande myndighet kan bestämma att en vara, tjänst eller entreprenad vars prestanda överstiger denna nivå ska tilldelas tilläggspoäng i tilldelningsskedet. Kommissionen har uttalat att alla tekniska specifikationer därför bör kunna omsättas i tilldelningskriterier. Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 33. Detta kan dock ifrågasättas, vilket jag återkommer till nedan.



Resterande del av kapitlet ägnas åt möjligheterna att ställa miljökrav i tilldelningskriterierna.



Concordia: Grundreglerna för tillämpningen av miljökriterier fastställs

Direktiven bygger på domstolens praxis om tilldelningskriterier, som tydliggör upphandlande myndigheters möjligheter att tillgodose allmänhetens behov på bland annat miljöområdet. Dir. 2004/18/EG ingressen p. 1 och dir. 2004/17/EG ingressen p. 1. Möjligheterna att ställa miljökrav har således utvecklats genom EG-domstolens praxis, varför utgångspunkt i denna kommer att tas. 



Grundreglerna om miljörelaterade tilldelningskriterier fastställdes i domen i Concordia Mål C-513/99. . Fallet gällde en upphandling av busstjänster som utförts av Helsingfors stad. Tilldelningskriterier så som pris och bussparkens kvalitet hade använts, men tilläggspoäng hade också tilldelats den leverantör som uppfyllde krav på särskilda buller- och utsläppsnivåer. Med tillämpning av tilläggspoängen hade kontraktet tilldelats det kommunala busstransportföretaget HKL. Konkurrenten Concordia Bus protesterade mot beslutet med hänvisning till bland annat att tilldelningskriterierna i fråga var otillåtna eftersom de inte innebar några ekonomiska fördelar för den upphandlande myndigheten.



Fallet berörde två intressanta frågor ur miljösynpunkt: För det första i vilken utsträckning miljökrav över huvud taget kan ställas, och för det andra i vilken mån tilldelningskriterier måste ge den upphandlande myndigheten ekonomiska fördelar. 



Gällande den första frågan började domstolen med att konstatera att de kriterier som listades i direktiven inte var uttömmande. Mål C-513/99 p. 54. Detta tillsammans med integrationsprincipen medförde att det var tillåtet att använda kriterier som hänvisade till miljöskydd. Mål C-513/99 p. 57. Domstolen konstaterade således att det är upp till den upphandlande myndigheten att bestämma vilka kriterier den vill använda för att bedöma vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Denna frihet är dock inte obegränsad, fyra krav måste vara uppfyllda för att kriteriet ska vara tillåtet. 



För det första ska kriteriet ha ett samband med kontraktsföremålet. I fallet i fråga ansåg domstolen att kriterierna avseende utsläpps- och bullernivåer hos bussarna som skulle användas för transporttjänsten hade ett samband med kontraktsföremålet. Mål C-513/99 p. 65.



För det andra måste kriterierna vara specifika och objektivt kvantifierbara, de får inte ge den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet. Domstolen ansåg att detta krav var uppfyllt. Helsingfors stad hade utarbetat och offentliggjort ett system för tilldelningen av tilläggspoäng för utsläpps- och bullernivåer som var både specifikt och mätbart. Mål C-513/99 p. 66. 



För det tredje måste kriterierna uppfylla kraven i direktiven, framför allt kravet på att kriterierna måste ha offentliggjorts i förväg. Detta krav ansågs vara uppfyllt i Concordia. Mål C-513/99 p. 67.



Till sist måste kriterierna vara förenliga med gemenskapsrätten och dess grundläggande principer. Framför allt kravet på icke-diskriminering måste iakttas. I fallet i fråga ansåg Concordia Bus att de hade diskriminerats eftersom kravet på särskilda utsläppsnivåer endast kunde tillgodoses av det bussbolag som tillhörde den upphandlande myndigheten, HKL. Domstolen konstaterade att kravet på en viss utsläppsnivå var ett av många kriterier och att det faktum att enbart ett fåtal leverantörer kunde uppfylla det specifika kravet inte utgjorde diskriminering. Mål C-513/99 p. 85. En helhetsbedömning måste göras för att bedöma om diskriminering har förekommit. 

Gällande den andra frågan, om varje tilldelningskriterium måste vara av ekonomisk betydelse för den upphandlande myndigheten, uttalade domstolen att så inte var fallet. Kriterier som inte är av strikt ekonomisk natur kan ändå vara av värde för den upphandlande myndigheten. Detta stöddes också av att direktiven angav estetiska egenskaper, vilka kan vara svåra att värdera ekonomiskt, som exempel på tilldelningskriterium. Mål C-513/99 p. 55.  Domstolen poängterade emellertid att alla kriterier tillsammans, miljörelaterade och icke-miljörelaterade, ska bedömas för att avgöra vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. 



I de nu gällande direktiven anges miljöegenskaper som exempel på tilldelningskriterium, vilket måste ses som en bekräftelse på att varje enskilt kriterium inte måste vara av ekonomisk natur. 



De krav som domstolen ställde upp i Concordia gäller för alla kriterier som ska användas i en upphandling och utgör därmed egentligen inga märkvärdiga krav. Trots det menar både Kunzlik och Arrowsmith att domen medför begränsningar av möjligheten att använda kriterier som inte är av ekonomisk natur. Kunzlik, Peter: Case law analysis. Making the market work for the envrionment: Acceptance of (some) ’green’ contract award criteria in public procurement. I Journal of Environmental Law, (2003) nr. 15, s. 175-201, s. 197 och Arrowsmith, Sue: An assessment of the new legislative package on public procurement. I Common Market Law Review, (2004) nr. 41, s. 1277-1325, s. 1316. Två aspekter behandlas direkt härefter och en tredje aspekt behandlas när fallet EVN Wienstrom har presenterats.



Kriteriets ekonomiska fördel

Kommissionen ansåg, innan domen i Concordia, att miljöhänsyn kunde vara en del av tilldelningskriterierna enbart om dessa gav upphov till en ekonomisk fördel och denna fördel kom den upphandlande myndigheten tillgodo. Mål C-513/99 p. 52. Se även KOM (2001) 274 slutlig, s. 19. Efter domen bytte kommissionen ståndpunkt såtillvida att den nu anser att en samlad bedömning av alla tilldelningskriterier, ekonomiska som icke-ekonomiska, måste göras för att avgöra vilket anbud som ger mest valuta för pengarna. Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2005) s. 33. Denna ståndpunkt intas även av Trepte. Trepte, a.a. (2007) s. 468. Kunzlik poängterar att ”mest valuta för pengarna” ska avgöras utifrån den upphandlande myndighetens synvinkel. Kunzlik, a.a. (2005) s. 143, 147.



Om domstolen hade följt kommissionens strikta ståndpunkt skulle det i princip vara omöjligt att ta hänsyn till krav som tar sikte på både konsumtionsexternaliteter och produktionsexternaliteter, det vill säga produktrelaterade och icke-produktrelaterade krav, i tilldelningskriterierna. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 194. Kunzlik hänvisar till ”environmental externalities”, som inkluderar både ”consumption externalities” och ”production externalities”, i stället för till produktrelaterade och icke-produktrelaterade krav. Se också avsnitt 3.2.2. Eftersom externaliteterna (environmental externalitites) per definition är sådant som den upphandlande myndigheten inte betalar för skulle ett krav på ekonomisk fördel omöjliggöra att sådana krav ställdes. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 194. Möjligheten att ställa omfattande krav skulle begränsas om kravet på ekonomisk fördel bibehölls.



Kunzlik menar att domstolens ståndpunkt var välkommen för utvecklingen av grön offentlig upphandling. Domstolen ger intryck av att anse att förhållandet mellan direktivens målsättning om upprätthållandet av den inre marknaden och upphandlande myndigheters möjligheter att inkludera miljökrav i tilldelningskriterierna inte är så konfliktfyllt. Det konstateras först att målet med direktiven är att se till den fria rörligheten för varor upprätthålls. Därefter dras slutsatsen att i ljuset av den målsättningen kan inte kriterierna i fråga (avseende utsläpps- och bullernivåer) anses vara förbjudna enligt direktiven. Först efter detta hänvisar domstolen till art. 6 EG-fördraget för att ge stöd till sin uppfattning. Mål C-513/99 p. 56-57. En vid syn på möjligheten att tillämpa kriterier som tar sikte på miljöskydd (produktrelaterade krav) intas, oavsett om kriteriet avser att skydda den lokala miljön som den upphandlande myndigheten har ansvar för eller om kriteriet avser att skydda miljön inom andra områden eller globalt. Det som är av betydelse är enbart att kriteriet påverkar värdet för den upphandlande myndigheten, ur dennes synvinkel. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 196. Kommissionens ståndpunkt i frågan avfärdas därmed.



Det positivt ur miljösynpunkt att varje enskilt kriterium inte måste vara av ekonomisk natur. Hade kommissionens strikta syn fastställts av domstolen hade möjligheterna att ställa krav med ett livscykelperspektiv försvårats. Domstolens avgörande innebär dock inte att den ekonomiska aspekten försvunnit, fortfarande ska leverantören med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tilldelas upphandlingskontraktet. Detta kan jämföras med hur tilldelningsgrunden är formulerad i Government Procurement Agreement (GPA). I avtalet refereras det till det mest fördelaktiga anbudet, inte det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. GPA art. XIII.4.b. Eftersom EU var med och förhandlade fram GPA och är part i avtalet reflekterar bestämmelserna i GPA till viss del de gemenskapsrättsliga upphandlingsreglerna. Kunzlik, a.a. (2003) s. 165 och Trepte, a.a. (2004) s. 57. 



Även om förhållandet mellan ekonomiska intressen och miljöintressen inte är helt konfliktfri kan det ses som positivt att domstolen anser att det inte behöver föreligga någon större konflikt, att de två målen går att förena. 



Specifika och objektivt kvantifierbara kriterier

Kravet på att tilldelningskriterierna ska vara specifika och objektivt kvantifierbara för att inte ge den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet fastställdes första gången i Beentjes och därefter i SIAC. Kravet innebär att ett kriterium, miljörelaterat eller inte, måste vara utformat så att potentiella anbudsgivare vet vilket kriterium som kommer att användas. Kriterier måste också vara utformade så att den upphandlande myndighetens bedömning kan prövas av domstol. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 197f. Domstolen motiverar kravet väldigt knappt i Concordia genom att konstatera att upphandlande myndigheter måste kunna bedöma anbud och fatta ett beslut baserat på de kvalitativa och kvantitativa kriterier som ställts upp. Mål C-513/99 p. 60. 



Medan domstolen i Concordia ansåg att kravet i fråga var en nödvändighet för att ett kriterium ska vara tillåtet, intog generaladvokaten ståndpunkten att det var tillräckligt om kriteriet uppfyllde kravet. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 198. Generaladvokaten konstaterade enbart att kriteriet i fråga var mätbart och därmed gavs inte den upphandlande myndigheten obegränsad frihet. Han poängterade också, som stöd för sin ståndpunkt, att ett kriterium som tar sikte på estetiska egenskaper kan vara svårt att göra mätbart. Förslag till avgörande av generaladvokat Jean Mischo, föredraget den 13 december 2001, p. 114-115. 



Enligt Kunzlik råder det ingen tveksamhet kring att kravet är viktigt. Utan det skulle hela tanken bakom upphandlingsdirektiven undermineras. Kravet på öppenhet, som ska tillgodoses genom att kriterierna publiceras i början av upphandlingsförfarandet, skulle vara betydelselöst om det var möjligt att använda så vaga kriterier att upphandlande myndigheter var helt fria i sin bedömning av anbuden. Behovet av en regel som begränsar upphandlande myndigheters frihet finns, frågan om hur precis en sådan regel måste vara är däremot inte helt klar. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 198. Om kriterier som tar sikte på ett livscykelperspektiv ska tillämpas är troligtvis generaladvokatens ståndpunkt ändamålsenlig, även om gränsen mellan domstolens och generaladvokatens tolkningar är hårfin. Det kan vara svårt att göra alla kriterier mätbara, precis som generaladvokaten poängterar, men samtidigt krävs det någon sorts kontroll för att förhindra godtyckliga kriterier. Det finns dock en poäng, ur miljösynpunkt, att ibland tillåta omätbara kriterier. 



EVN Wienstrom: Mer om grundreglerna

Domstolens krav i Concordia fastslogs senare i EVN Wienstrom Mål C-448/01 EVN AG Wienstrom GmbH mot Österrike.. Frågan i fallet rörde, bland annat, om det var tillåtet att tillämpa ett kriterium enligt vilket det krävdes att el skulle vara producerad från förnybara energikällor. Om svaret på den frågan vara jakande undrade den nationella domstolen vidare om kriteriet var i överensstämmelse med gemenskapsrätten:



		om kriteriet skulle vägas in med 45 procent, 

		om kriteriet inte var förenat med krav som möjliggjorde en verklig kontroll av lämnade anbud, samt

		om det krävdes att anbudsgivare angav hur mycket el från förnybara energikällor de kunde leverera till en inte närmare avgränsad krets köpare, varvid det maximala antalet poäng tilldelades den anbudsgivare som angav störst mängd, och det preciserades att endast den mängd som överskred den inom ramen för upphandlingen förväntade konsumtionen beaktades. Mål C-448/01 p. 27-29. Frågan om det var förenligt med gemenskapsrätten att inte fastställa en viss leveransdag utelämnas här från uppräkningen. 





Att domstolen tillät ett kriterium enligt vilket el skulle vara producerat från förnybara energikällor har konstaterats tidigare i framställningen. Domstolen hänvisade till Concordia och möjligheten att tillämpa kriterier som inte är av ekonomisk art samt erinrade om de fyra krav som måste vara uppfyllda för att kriteriet ska vara tillåtet. Mål C-448/01 p. 32-34.



Domstolens resonemang gällande de ovan redovisade punkterna är intressant. Gällande den första punkten, kriteriets viktning med 45 procent, uppstod frågan om ett icke-ekonomiskt kriterium fick tillmätas så stor vikt. Domstolen konstaterade att upphandlande myndigheter är fria att välja både kriterier och hur dessa ska viktas, såtillvida en utvärdering kan göras på grundval av kriterierna i syfte att fastställa vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Användningen av förnybara energikällor för elproduktion tjänar ett miljöskyddsändamål, reduktionen av växthusgasutsläpp, som EU har föresatt sig att motverka. EU har antagit FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet. Marknadskrafternas betydelse i detta arbete underströks. Domstolen konstaterade att, med hänsyn till det betydelsefulla syfte som låg bakom kriteriet, en viktning uppgående till 45 procent inte utgjorde ett hinder för en utvärdering av kriterierna. Mål C-448/01 p. 39-42. 



Två iakttagelser kan göras. För det första är det positivt att domstolen tillät ett icke-ekonomiskt kriterium att tillmätas så stor betydelse. Det öppnar upp för möjligheten att använda miljörelaterade kriterier och därmed att använda offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål. För det andra kan det konstateras att domstolen verkade ta stor hänsyn till att kriteriet tog sikte på förnybara energikällor, som avser att minska utsläppet av växthusgaser. Hade kriteriet tagit sikte på ett mindre tydlig uttalat miljömål kanske utgången hade blivit en annan, det vill säga en så stor viktning till fördel för icke-ekonomiska krav kanske inte hade tillåtits. 



I och med domen fastställdes att kriterier som tar sikte på produktionsmetod och produktionsprocess kan tillämpas. Trepte, a.a. (2007) s. 291f. Domstolen tog däremot inte ställning till hur långtgående krav på produktionsmetoden eller produktionsprocessen som kunde ställas.



Gällande frågan om kriteriet måste vara förenat med krav som möjliggjorde kontroll av informationen som lämnats av anbudsgivarna uttalade domstolen att det rörde sig om tillämpningen av likabehandlingsprincipen. Principen innebär, förutom att anbudsgivarna ska behandlas lika när de utarbetar sina anbud och när anbuden prövas, att det finns en skyldighet att lämna insyn, så att det kan kontrolleras att principen iakttas. Skyldigheten syftar bland annat till att kontrollera att upphandlingsförfarandena är opartiska. Mål C-448/01 p. 47-49. Det har också framförts att kriterier inte kan anses ha ett samband med upphandlingsföremålet om inte kriteriet går att kontrollera. Användningen av icke-ekonomiska kriterier förutsätter därför att det finns regler som möjliggör kontroll av anbudens äkthet och att kriterierna är ändamålsenliga, det vill säga att de utformade så att syftet med dem uppnås. Bovis, Christopher H.: Developing Public Procurement Regulation: Jurisprudence and its influence on law making. I Common Market Law Review (2006) nr. 43, s. 461-495, s. 471.



Det krävs att den upphandlande myndigheten har en verklig möjlighet att, på grundval av den information som inges av anbudsgivarna, kontrollera om anbuden uppfyller upphandlingskriterierna. I fallet i fråga hade den upphandlande myndigheten angett att den varken ämnade eller hade möjlighet att verkligen kontrollera den lämnade informationen. Detta ansågs vara ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen eftersom kriteriet inte var förenligt med ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande. Mål C-448/01 p. 51.



Kravet på att det ska vara möjligt att kontrollera uppställda kriterier är komplicerat ur miljösynpunkt. För att garantera upphandlingsreglernas effektivitet är kravet berättigat. Den upphandlande myndigheten har även ett intresse av att veta att upphandlingsföremålet verkligen överensstämmer med det den efterfrågat och betalat för. I fråga om el från förnybara energikällor kan det emellertid vara svårt att kontrollera att, som i det aktuella fallet, en del av all levererad el kommer från sådana källor. Framför allt krav som tar sikte på produktionsmetoder eller produktionsprocesser kan vara svårkontrollerade. En parallell kan dras till krav på sociala hänsyn i upphandlingsförfarandet; Krav på att produkter ska vara producerade under rättvisa arbetsförhållanden (exempelvis Rättvisemärkt) kan vara svåra att kontrollera. För att verklig kontroll ska kunna ske måste platsen för produktionen besökas, något som upphandlande myndigheter sällan har möjlighet att göra.



Angående den sista punkten uttalade domstolen att kriteriet inte hade ett samband med kontraktsföremålet eftersom det avsåg den mängd el som anbudsgivarna hade levererat eller skulle leverera till andra kunder än den upphandlande myndigheten. Kravet skulle kunna medföra en oberättigad diskriminering av de anbudsgivare som uppfyller de villkor som har ett samband med kontraktsföremålet. Mål C-448/01 p. 67-69. Se även Trepte, a.a. (2007) s. 468f. Domstolens slutsats i denna fråga var förutsebar och det är svårt att se hur den skulle kunna vara till nackdel för möjligheten att ställa miljökrav. Den upphandlande myndighetens syfte med kriteriet, att garantera leveranssäkerheten, kan i princip formuleras som ett kriterium. Det får dock inte formuleras så att hänsyn tas till den el som producerats utöver det som fastställts i upphandlingen. Mål C-448/01 p. 70.



Sambandet mellan kriterierna och kontraktsföremålet

Kravet på samband mellan kriterierna och kontraktsföremålet är viktigt att analysera. Det råder en viss oklarhet kring hur kravet ska tolkas. Framför allt blir skillnaden mellan produktrelaterade krav (avseende konsumtionsexternaliteter) och icke-produktrelaterade krav (avseende produktionsexternaliteter) viktig. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 199. Kriterier som tar sikte på produktrelaterade krav, inklusive produktrelaterade krav på produktionsmetoden eller produktionsprocessen, har ett samband med kontraktsföremålet. Frågan som uppstår är i stället om icke-produktrelaterade krav på produktionsmetoden eller produktionsprocessen kan anses ha ett samband kontraktsföremålet. Kunzlik har gett exempel på tre sätt att tolka kravet på samband.



För det första kan kravet tolkas som att ett samband mellan ett kriterium och kontraktsföremål enbart föreligger när kriteriet tar sikte på en inneboende egenskap hos det som upphandlas. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 199.  Kommissionen har intagit denna ståndpunkt. Se KOM (2001) 274 slutlig. Möjligheten att använda kriterier som tar sikte på icke-produktrelaterade krav utesluts med ett sådant synsätt. Till exempel skulle inte ett kriterium som premierar att upphandlat papper ska innehålla en särskild mängd återvunnet material kunna tillämpas. Enbart om kriteriet påverkade det färdiga pappret på något sätt skulle det kunna tillåtas. 



För det andra kan kravet tolkas som att det inte finns något standardsvar och att kriteriets (ett icke-produktrelaterat krav) samband med kontraktsföremålet måste bedömas utifrån hur de tekniska specifikationerna är utformade. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 200. Om vi återgår till exemplet ovan skulle svaret bero på om den upphandlande myndigheten i de tekniska specifikationerna har krävt att pappret ska innehålla en viss mängd återvunnet material eller om specifikationerna enbart anger att papper av en viss storlek ska upphandlas. I det förstnämnda fallet skulle ett kriterium som premierar papper med en viss mängd återvunnet material anses vara kopplat till kontraktsföremålet, i det andra fallet skulle ett sådant kriterium inte anses vara kopplat till kontraktsföremålet. Det råder emellertid vissa oklarheter kring en sådan tolkning. Till en början är det inte säkert om icke-produktrelaterade krav på produktionsmetoder eller produktionsprocesser kan ställas i de tekniska specifikationerna. Se avsnitt 3.3.2.4. Att föra ett resonemang som ovan är således vanskligt. Det är också betänkligt att begränsa användningen av miljörelaterade kriterier till att enbart gälla sådant som redan tagits upp i de tekniska specifikationerna. De tekniska specifikationerna och tilldelningskriterierna har olika syften och det måste vara möjligt att använda tilldelningskriterier som går utöver de tekniska specifikationerna. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 200f.  Detta var fallet i Concordia, upphandlingsföremålet var busstransporttjänser och för att bedöma vilket bolag som skulle tilldelas kontraktet gjordes en bedömning utifrån publicerade tilldelningskriterier som bland annat avsåg utsläpps- och bullernivåer. Detsamma gällde i EVN Wienstrom, upphandlingsföremålet var elleverans och bedömningen av anbuden skulle göras utifrån, bland annat, tjänsternas miljöpåverkan.



Till sist kan kravet på samband med kontraktsföremålet tolkas som att kriterier som tar sikte på icke-produktrelaterade krav på produktionsmetoden eller produktionsprocessen ska tillåtas så länge dessa uppfyller de tre andra kraven som ställdes upp i Concordia. I domen fastställdes enbart att kriterier ska ha ett samband med kontraktsföremålet, någon precisering om att kriterierna skulle ta sikte på kontraktsföremålets inneboende egenskaper gjordes inte. Om det var domstolens avsikt skulle den ha utvecklat det i domen. I stället användes ett mindre precist språk som visar på ett mindre strikt krav på samband mellan kriterierna och kontraktsföremålet. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 201. 



Domstolen har inte preciserat kravet närmare än att eftersom ett anbud med nödvändighet avser föremålet för upphandlingen krävs ett samband mellan kriterier och kontraktsföremål. Mål C-513/99 p. 59. Därför är alla tre tolkningar möjliga. En koppling mellan synen på förhållandet mellan ekonomiska intressen och miljöintressen och hur kravet tolkas kan urskiljas. Ju strängare kravet tolkas desto mer framhävs den ekonomiska aspekten på upphandlingsförfarandet. Om kravet i stället tolkas mindre restriktivt ges större möjligheter att använda kriterier som tar sikte på miljöeffekter under hela livscykeln. 



Kunzlik anser att ett kriterium som tar sikte på ett icke-produktrelaterat krav på produktionsmetoden eller produktionsprocessen är kopplat till kontraktsföremålet. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 201. Kriteriet har ett samband med upphandlingsföremålet eftersom det tar sikte på produktionen, som är nödvändig och har ett samband med produkten, det vill säga kontraktsföremålet. Med detta synsätt skulle exemplet på tilldelningskriterium ovan, att papper som innehåller återvunnet material tilldelas extrapoäng vid anbudsutvärderingen, vara tillåtet. Tolkningen är i linje med art. 6 EG-fördraget och skulle sannolikt inte vara något hot mot upprätthållandet av den inre marknaden. Skyddet av den inre marknaden skulle kunna upprätthållas genom tillämpningen av de andra kraven som domstolen ställde upp i Concordia. Kunzlik, Case law analysis (2003) s. 201. Tolkningen skulle inte innebära att kravet på samband förlorade sin betydelse. Kriterier som är helt irrelevanta i förhållande till kontraktsföremålet skulle fortfarande kunna uteslutas, främst med hänvisning till kravet på att kriterier ska vara förenliga med gemenskapsrätten och dess grundläggande principer. I EVN Wienstrom nämner domstolen att kriteriet, avseende mängden el som anbudsgivarna levererat eller skulle leverera till andra kunder än den upphandlande myndigheten, motverkar syftet med direktiven. Kriteriet kunde medföra konkurrensstörningar och att anbudsgivare riskerade oberättigad diskriminering. Mål C-448/01 p. 69. Enligt min mening skulle detta räcka som grund för att utesluta kriteriet. 



Att inte tillmäta kravet på samband någon betydelse alls, som exempelvis generaladvokaten gjorde i sitt utlåtande till Concordia, skulle troligtvis inte vara lämpligt, även om visst stöd för en sådan ståndpunkt går att finna i Nord-Pas-de-Calais och Beentjes. Förslag till avgörande av generaladvokat Jean Mischo, föredraget den 13 december 2001, p. 108-112. Se också Arrowsmith, a.a. (2004) s. 1317. Både Concordia och EVN Wienstrom är bra exempel på hur viktigt ett krav på samband är. Kravet skapar legitimitet och gör kriteriet tydligare för leverantörer. Fallen ger däremot ingen klarhet i hur kravet ska tolkas. Det har framförts att det kan vara svårt att inta en flexibel ståndpunkt i och med att kravet numera finns stadgat i direktiven. Arrowsmith, a.a. (2004) s. 1317. Som visats ovan finns dock ett relativt stort tolkningsutrymme, vilket kan användas för att ställa extensiva miljökrav.



Miljökostnader

Livscykelkostnader omfattar alla kostnader som uppstår under produktion, förbrukning/användning och bortskaffande av en produkt eller tjänst. Priset som en upphandlande myndighet betalar för en produkt avspeglar kostnaderna som uppstått i de redan avslutade faserna, vanligtvis planering, material, produktion och ibland provning och transport. Enligt kommissionen ska kostnaderna därför inte beaktas en gång till under tilldelningsförfarandet. Alla kostnader som uppstår efter inköpet och som kommer att bäras av den upphandlande myndigheten får däremot beaktas vid prövningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Dessa kostnader påverkar ju de ekonomiska aspekterna på produkten. KOM (2001) 274 slutlig s. 19f och Nilsson, Norinder och Olsson, a.a. (2003) s. 75. Här kan uppdelningen mellan produktionsfas och konsumtionsfas och hur hänsyn till kostnaderna följer dessa urskiljas. Det lämnar också osagt hur kostnader som inte inkluderas i priset och kostnader som inte uppstår efter köpet och bärs av köparen ska hanteras.



Allmänt gäller att externa kostnader varken bärs av den som köper produkten eller tjänsten eller den som tillhandahåller produkten eller tjänsten. I stället är det samhället i sin helhet som bär kostnaderna. Eftersom detta är fallet anser kommissionen att kostnaderna inte kan inkluderas i bedömningen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Enbart i fall då externa kostnader uppstår i samband med kontraktet och kostnaderna bärs av den upphandlande myndigheten kan de externa kostnaderna beaktas i tilldelningskriterierna. Kommissionen menar i stället att de externa kostnaderna ska beaktas när upphandlingsföremålet definieras eller i kontraktsvillkoren. KOM (2001) 274 slutlig s. 20. Detta kan ifrågasättas. Det stämmer att den upphandlande myndigheten har stor möjlighet att ta hänsyn till miljöaspekter när upphandlingsföremålet definieras. Viss miljöpåverkan kan dock vara svår att definiera och att då kunna ställa krav i tilldelningskriterierna kan vara ett sätt att komma tillrätta med problemet. Även kontraktsvillkor är problematiska. Eftersom kontraktet redan har tilldelats uppstår helt andra rättsverkningar om kravet inte följs än om kravet hade ställt i upphandlingsförfarandet.



Kommissionen intar en strikt syn på frågan om externa kostnader eftersom den utgår från en strikt tolkning av begreppet ”ekonomisk” i tilldelningsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kunzlik, a.a. (2003) s. 174. Ekonomiska fördelar skulle dock kunna tolkas så att det inkluderade fördelar för samhället som helhet, inte bara för köparen, och därmed skulle externa kostnader kunna beaktas i större utsträckning. 



Samtidigt som kommissionen intar en restriktiv syn på inkluderandet av externa kostnader konstaterar den att en produkts miljöprestanda lättast påverkas om alla priser speglar produktens verkliga miljökostnader under hela livscykeln. Utelämnandet av externa kostnader från det slutliga produktpriset medför ofta att köparen undviker att betala för alla miljökostnader. Kommissionen menar att marknaden kan förändras till att främja miljövänliga produkter genom att en korrigering sker av de fall som marknaden inte kommer åt utifrån principen om att förorenaren ska betala. På så sätt kan de verkliga miljökostnaderna under produktens livscykel inkluderas i produktpriset. KOM (2001) 68 slutlig, s. 11. I en produkts verkliga miljökostnader måste externa kostnader ingå. Kommissionen uppmärksammar att hänsyn behöver tas till externa kostnader, det är däremot oklart hur kostnaderna ska bedömas och vem som ska bära dem.



Ett problem med att beakta externa kostnader är risken för diskriminerande effekter. Problemet beror på att EU inte har harmoniserade regler för uppskattning av sådana kostnader. KOM (2001) 274 slutlig, s. 20 och Kunzlik, a.a. (2003) s. 174. En förutsättning för att kostnaderna ska kunna bedömas är att objektiva kriterier för bedömning av produkters miljöprestanda införs. De prisfaktorer som inte är förenliga med principen om att förorenaren ska betala och som därmed utgör ett hinder för företagaren att inkludera miljöinsatser i slutpriset måste identifieras. Externa kostnader måste i möjligaste mån kvantifieras för att man lättare ska kunna fastställa de faser i en produkts livscykel där kostnaderna uppstår. Åtgärder för hur dessa kostnader ska kunna beaktas i slutpriset måste också utvecklas. KOM (2001) 68 slutlig, s. 12. Det kommande direktivet om främjande av rena och energieffektiva fordon är ett exempel på detta arbete. Dir. 2009/…/EC of the European Parliament and of the Council of the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles. Se http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/doc/2009_03_16_st0371108.pdf" http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/doc/2009_03_16_st0371108.pdf (hämtat 2009-04-27 kl. 15.45). I direktivet föreslås en metod för att internalisera externa kostnader i upphandlingsbeslut. Se COM (2007) 817 final, s. 9. ”Operational lifetime costs” för energikonsumtion, koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar ska kunna inkluderas i tilldelningskriterierna vid upphandling av fordon. Med ”operational lifetime costs” menas värdet av energikonsumtion och utsläpp i pengar. Direktivet föreskriver också hur värdet ska räknas ut. COM (2007) 817 final, s. 8.



Avslutningsvis kan sägas att frågan om miljökostnader i allmänhet och externa kostnader i synnerhet är komplicerad. Det är oklart i vilken mån alla kostnader kan inkluderas i slutpriset. Trots att det verkar finnas en opinion för att inkludera externa kostnader är det problematiskt att faktiskt genomföra det. För att offentlig upphandling ska bli ett effektivt instrument i miljöarbetet krävs ett klargörande i frågan. Enbart genom att inkludera externa kostnader kan marknadskrafterna verkligen komma åt den miljöpåverkan som uppstår under upphandlingsföremålets livscykel.

Problematiken kring upphandling som instrument för att uppnå miljömål

Inledning

Som visats i föregående kapitel är det oklart i vilken utsträckning miljökrav som tar sikte på miljöpåverkan under hela upphandlingsföremålets livscykel kan ställas. I det här kapitlet kommer problematiken att diskuteras utifrån förhållandet mellan ekonomiska intressen och miljöintressen samt utifrån de begränsningar som finns gällande livscykelperspektivet och det tolkningsutrymme som ges i direktivens bestämmelser om miljökrav.



Ekonomiska intressen och miljöintressen

Förhållandet mellan ekonomi/marknad och miljö

Liksom många andra upphandlingsregelverk styrs upphandlingsdirektiven av målet om en marknad i fri konkurrens där den upphandlande myndigheten får största möjliga värde för pengarna. Hur passar en miljöpolitik in i detta? Upphandlingsbestämmelser som enbart grundar sig på kostnadseffektivitet och samtidigt främjar miljövänlighet har beskrivits som motsägelsefulla. Trepte, a.a. (2004) s. 60. Det finns en motsättning mellan en fungerande inre marknad i strikt ekonomisk bemärkelse och en fungerande inre marknad där hänsyn tas till miljömål. Trepte, a.a. (2007) s. 63, not. 244. Med en inre marknad i strikt ekonomisk bemärkelse avser Trepte ”[p]olicies which seek to promote economic efficiency or redress market failures rather than policies which may have broader macroeconomic objectives such as support for regional economics or promotion of competitivity.”  Hur intressena ska balanseras finns det olika uppfattningar om. Att det finns en vilja att tillämpa miljökrav råder det inget tvivel om, frågan är i stället hur balansen gentemot marknadsintresset (det ekonomiska intresset) ska upprätthållas.



Som framställningen har visat tillåts inte vilka miljökrav som helst. Synen på miljöskydd som ett sekundärt mål, i kontrast till det ekonomiska, primära målet, har troligtvis satt sina spår i uppfattningarna om hur omfattande miljökrav som får ställas. Kostnadseffektivitet har ansetts viktigare än miljöskydd. Trepte, a.a. (2004) s. 187.  När utgångspunkt tas i att miljömål inte är ett sekundärt mål, utan att det är jämställt med kostnadseffektivitet finns en möjlighet att vidga synen på vilka miljökrav som kan ställas. Med en sådan utgångspunkt behöver inte ekonomiska intressen och miljöintressen nödvändigtvis vara oförenliga, i stället kan en balansering av intressena eftersträvas. 



Upphandlingar involverar stora summor pengar och är en stor del av den inre marknaden, varför ekonomiska hänsyn väger tungt. Emellertid tillmäts även miljöpolitik stor betydelse inom EU. Att ekonomiska intressen alltid skulle vara viktigare än miljöintressen finns det inget stöd för. Exempelvis följer det av integrationsprincipen att en balans ska råda, en aspekt ska inte väga tyngre än en annan. Grimeaud, a.a. (2000) s. 216. Till viss del medför ändå en balansering av intressen att olika mål värderas och vägs mot varandra. Trots att miljöhänsyn ska integreras i andra verksamheter och att miljöskydd är ett viktigt gemenskapsrättsligt mål finns det en risk för att ekonomiska intressen kan ges större utrymme än miljöintressen. Marknadens intressenter kan ibland överrösta förespråkarna för striktare miljöregler, något som naturligtvis inte behöver gälla för alla miljöproblem.



EG-domstolen har intagit en progressiv roll, både i Concordia och i EVN Wienstrom, i att ge miljökrav större utrymme i upphandlingsförfarandet. Det är dock svårt att förutse en dom där miljökrav ges större vikt än andra krav. Troligtvis hade till exempel utgången i EVN Wienstrom sett annorlunda ut om den upphandlande myndigheten hade gett kriteriet rörande el från förnyelsebara källor en viktning på över 50 procent. En sådan viktning hade, om domstolens resonemang följs, försvårat möjligheterna att bedöma vilket anbud som var ekonomiskt mest fördelaktigt. Se mål C-448/01 p. 39. 



Kravet på att anbudet ska vara ekonomiskt mest fördelaktigt lägger förmodligen hinder i vägen för att tillämpa krav som uppmärksammar miljöpåverkan under hela upphandlingsföremålets livscykel. Miljökrav anses ofta medföra mer godtyckliga bedömningar än ekonomiska krav. Bedömningen av miljömål involverar både politiska och etiska ställningstaganden, vilket ekonomiska bedömningar vanligtvis inte har ansetts göra. Se Trepte, a.a. (2004) s. 187. Enligt min mening är detta resonemang felaktigt. Även ekonomiska intressen styrs, i allra högsta grad, av politiska och etiska ställningstaganden. Således skulle bedömningen av ”ekonomiska” krav vara lika godtycklig som bedömningen av miljökrav. Det kan därmed inte göras någon åtskillnad mellan krav på detta sätt och ekonomiska krav kan inte premieras på grundval av att de skulle vara mer objektiva än miljökrav. Tilläggas ska att det kan vara svårt att särskilja ekonomiska krav och miljökrav, många krav kan avse båda aspekter, vilket också kan påverka bedömningen.



Principen om icke-diskriminering ligger till grund för en stor del av EG-rätten eftersom den anses garantera konkurrens och en fungerande inre marknad. Miljökrav får således tillämpas så länge de inte tillämpas diskriminerande. Den ekonomiska aspekten tillåts inta en mindre betydande roll så länge diskrimineringsförbudet iakttas. Trepte, a.a. (2004) s. 384.  Med ett sådant synsätt skulle bedömningen av miljökrav kunna se annorlunda ut. I stället för att utgå från att upphandlingar ska vara kostnadseffektiva, kan utgångspunkt tas i reglerna om icke-diskriminering. Detta skulle till viss del flytta fokus från den ekonomiska aspekten av upphandlingsförfarandet till hur effektivt överlag upphandlingen utförs. Med hänsyn till statens roll som både ekonomisk aktör och garant för bland annat miljöskydd skulle en sådan utgångspunkt vara ändamålsenlig. 



Miljöfrågor och ekonomiska frågor är nära sammanlänkande. Till exempel skulle inte frågan om externa kostnader uppstå om det inte förelåg en koppling mellan miljö och marknad/ekonomi. Perrings, a.a. (2005) s. 60. Kostnadseffektivitet och en fungerande inre marknad är till viss del beroende av en god miljö. Med negativ miljöpåverkan följer ekonomisk ineffektivitet. Att ställa miljökrav med ett livscykelperspektiv skulle dock fortfarande medföra svåra bedömningar. Krav som tar sikte på oklara och svårbedömda miljöeffekter kommer troligtvis alltid att medföra någon form av motstånd. Det kommer alltid att behöva göras en avvägning mellan olika intressen. Poängen med att se miljömål som jämställda med ekonomiska mål är emellertid att ifrågasätta uppfattningen att miljöhänsyn och ekonomiska hänsyn alltid måste vara två skilda mål som inte går att förena. Jag anser att en ändring av grundsynen på förhållandet skulle kunna medföra att större utrymme gavs till att använda upphandlingsinstitutet för att uppnå miljömål, även sådana mål som kräver att omfattande miljökrav ställs. 



Synen på externa kostnader

Frågan om externa kostnader är komplicerad, vilket till viss del kan sägas bero på det laddade förhållandet mellan ekonomi/marknad och miljöskydd. I brist på föreskrifter för hur externa kostnader ska inkluderas i upphandlingspriset förblir många sådana kostnader exkluderade. Samtidigt har det framförts att offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål kan rättfärdigas ekonomiskt mot bakgrund av just externa kostnader. Trepte, a.a. (2004) s. 175. 



Kostnader för miljöfarliga utsläpp har getts som exempel på en extern kostnad som rättfärdigar tillämpningen av upphandling som instrument för att uppnå miljömål. Eftersom hänsyn till kostnaderna inte tas vid marknadens fastställande av priset skapas en obalans i prisförhållanden, det verkliga priset synliggörs inte. Detta leder till marknadsmisslyckanden. ”Market failure” är den engelska termen. Översättningen följer Konjunkturinstitutets miljöekonomiska begreppsförklaring, se www.konj.se.  Ett marknadsmisslyckande uppstår när prismekanismen på marknaden inte fungerar, vilket medför att samhällets resurser inte hushålls med på ett effektivt sätt. Marknadsmisslyckanden inkluderar externaliteter (så som miljöfarligt utsläpp), men också asymmetrisk information och kollektiva nyttigheter. Se http://www.konj.se/miljoekonomi/publiceratmiljoekonomi/miljoekonomiskabegrepp.4.26393fa310894e5c61980002397.html" http://www.konj.se/miljoekonomi/publiceratmiljoekonomi/miljoekonomiskabegrepp.4.26393fa310894e5c61980002397.html (hämtat 2009-04-14 kl. 12.20) För att återupprätta balansen träder staten in. Gällande miljöfarliga utsläpp använder staten två metoder. För det första används miljöskatter riktade till dem som förorenar. Skatterna har till syfte att få förorenaren att ta hänsyn till kostnaderna som uppstår. För det andra används utsläppsstandarder som reglerar hur stora utsläpp som får göras. Offentlig upphandling är ett medel i användningen av utsläppsstandarder. Enligt Trepte internaliseras externa kostnader i slutpriset genom att den upphandlande myndigheten tar hänsyn till miljöeffekter orsakade av upphandlingsföremålet. Priset reflekterar således det verkliga priset för produktion av varan. Trepte, a.a. (2004) s. 175. På detta sätt försöker staten komma tillrätta med obalansen som orsakats av marknadsmisslyckandet. 



Med tanke på statens stora köpkraft kan internaliseringen av externa kostnader få stor effekt. Effekten är dock relativt liten, vilket beror på att internalisering enbart kan ske vid varje enskild upphandling till följd av kravet på kriteriers samband med upphandlingsföremålet. Hänsyn kan inte tas till alla externa kostnader som uppstår i samband med produktionen. Resultatet blir således att marknadspriserna sällan inkluderar alla kostnader, inräknat externa kostnader, och balansen återupprättas enbart vid enstaka tillfällen. Trepte, a.a. (2004) s. 176, 365f. Det har framförts att ekonomiska instrument i allmänhet har dålig styreffekt eftersom de inte kan internalisera externa kostnader. I stället kan åtgärderna skapa marknadsstörningar så som bristande likabehandling. Dalhammar, a.a. (2007) s. 13. 



Oavsett om upphandlingsförfarandet är ett effektivt instrument för att internalisera externa kostnader eller inte så medför statens tudelade roll som köpare att miljöskydd kommer att vara en del av upphandlingsförfarandet också framöver. Kostnadseffektiviteten kommer givetvis att påverkas, men marknadsmisslyckanden och möjligheterna att komma tillrätta med en del av dess följder kan göra ett sådant handlande politiskt försvarbart. Trepte, a.a. (2004) s. 205. 



Det är inte helt självklart hur problemet med externa kostnader ska lösas. Upphandlingsdirektiven ger uppenbarligen inte utrymme för att inkludera alla kostnader i upphandlingsförfarandet. Så länge det är fallet finns det en risk för att viss miljöpåverkan förblir ignorerad. Problemet är uppmärksammat både i doktrin och av kommissionen, så troligtvis kan föreskrifter för hur externa kostnader ska internaliseras i slutpriset utvecklas så småningom. Åtgärden skulle göra offentlig upphandling till ett effektivare instrument för att uppnå miljömål.

Begränsningar 

Problematiken kring livscykelperspektivet

Att inta ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet är inte helt enkelt. Ett upphandlingsförfarande där upphandlingsföremålet ska vara miljövänligt från vaggan till graven kräver mycket arbete och är troligtvis dyrare än att genomföra ett köp där sådana hänsyn inte tas. Med detta i åtanke är det naturligt att miljömärken och standarder har utvecklats. Dessa underlättar användandet av ett livscykeltänkande. Det kvarstår dock ett antal problem att beakta.



Ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet kan medföra problem ur två synvinklar. Till en början kan utformandet av miljökrav försvåras av det faktum att det kan vara svårt att avgöra vad som är det ”miljövänligaste” alternativet. Eftersom många aspekter måste beaktas, kan troligtvis inte ett krav som ställs i upphandlingsförfarandet omfatta all miljöpåverkan orsakad av en produkt etc. Här finns också en begränsning i upphandlingsbestämmelserna, till exempel är det inte fastställt i vilken utsträckning krav på produktionsmetoder och produktionsprocesser kan ställas i de tekniska specifikationerna. Bland de olika aspekterna som ska beaktas finns även sådana som är osäkra och abstrakta. Att dessa är en del av den totala miljöpåverkan råder det inget tvivel om, däremot är det inte självklart att de kan vara del av ett miljökrav som ställs i en upphandling. Ett sådant krav kan vara både svårvärderat och svårkontrollerat.



Ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet kan också medföra komplikationer i ett större sammanhang. I de fall stränga miljökrav ställs kan det ge upphov till diskriminering och konkurrenssnedvridning. Gällande konkurrensfrågan har det framförts att stränga miljökrav, ibland, kan ge långsiktiga konkurrensfördelar. Innovationsviljan kan öka vilket kan bidra till en förbättring av den internationella konkurrenskraften. Eventuella restriktioner anses motivera företag till utvecklandet av nya, miljövänliga, produkter etc. och till att ta bort ineffektiva element i produktionsprocesserna. Företagets effektivitet ökar därmed och kostnaderna för de restriktiva miljökraven vägs upp. Alpay, Savas: Can environmental regulations be compatible with higher international competitiveness? Some new theoretical insights. I Maxwell, John W. & Reuveny, Rafael (red.): Trade and Environment – Theory and Policy in the Context of EU Enlargement and Economic Transition. (2005) Edward Elgar Publishing Limited, s. 117f. Se också Statskontoret: Miljökrav vid offentlig upphandling – samhällsekonomiska konsekvenser. 1999:28, diarienr 1999/0178, s. 13 och Dalhammar, a.a. (2007) s. 113, 189ff. Ofta krävs det dock att företaget också differentierar sig, exempelvis genom att göra arbetet förenligt med miljöstandarder som går utöver det som är lagstadgat. Alpay, a.a. (2005) s. 132. Argument mot att stränga miljökrav ökar företags konkurrenskraft finns också. Alpay, a.a. (2005) s. 113f. Bland annat har det framförts att även om innovationer kan kompensera kostnaderna som uppstår till följd av strikta miljöstandarder är det inte vanligt att så sker i praktiken. Kostnaderna är ofta svåra att förutse, vilket gör bedömningen svår. Dalhammar, a.a. (2007) s. 192. 



Trots eventuella konkurrensfördelar får inte diskriminerande åtgärder godkännas. Diskrimineringsfrågan har legat till grund för kritiken mot användningen av offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål. Se exempelvis Arrowsmith, a.a. (1995) s. 249ff. När omfattande miljökrav ställs, något som måste göras när ett livscykelperspektiv ska beaktas, ökar, med en kritikers synsätt, risken för diskriminering. Diskrimineringsaspekten måste alltid tas i beaktning när miljökrav, liksom andra krav, ställs av den upphandlande myndigheten. På det sättet kan kritikerna motbevisas och offentlig upphandling bli ett effektivt instrument för att uppnå miljömål. 



Till viss del hänger riskerna för konkurrenssnedvridning och diskriminering samman med att arbetet med miljöfrågor ser olika ut i olika stater. På EU-nivå har man kommit en bit på vägen med att utveckla gemensamma miljöskyddsregler, men mycket avgörs fortfarande av medlemsstaterna. På grund av detta kan samhandeln hindras eftersom vissa företag kommer att ha lättare att leva upp till ställda krav än andra. Se Dalhammar, a.a. (2007) s. 14f. I upphandlingssammanhang kan det tänkas att de företag som är etablerade i länder med svagt miljöskydd, och därmed kanske inte är vana vid att leva upp till högt ställda krav, kommer att hamna i ett sämre konkurrensläge än företag i andra länder. 



Staten måste balansera krav på miljövänlighet, krav som kan föra både innovationer och konkurrensförbättringar med sig, mot risken för konkurrenssnedvridning och diskriminering. Att ställa långtgående krav i upphandlingsförfarandet, krav som tar sikte på att komma åt miljöpåverkan under hela livscykeln, kan definitivt påverka konkurrensen. Eftersom miljökrav kommer att användas även fortsättningsvis handlar inte frågan så mycket om ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet kommer att tillämpas eller inte. I stället rör frågan i vilken utsträckning ett sådant perspektiv kan tillämpas. Något entydigt svar finns inte i dagsläget. En balans mellan icke-diskriminering, ekonomisk försvarbarhet och största möjliga miljöskydd måste råda. 



Miljökrav – tolkningsutrymme och problem

Osäkerhet om hur upphandlingslagstiftningen ska tolkas har beskrivits som ett av de största hindren för grön offentlig upphandling. Dalhammar, a.a. (2007) s. 215. Upphandlingsförfarandets dubbla syften är antagligen en orsak till osäkerheten. När både ekonomiska mål och miljömål ska uppnås uppstår ett stort tolkningsutrymme. 



”Mesta värde för pengarna” kan ha en mängd olika betydelser, allt beror på vad man lägger i definitionen av värde. Som nämnts är politiska mål viktiga när staten agerar köpare. När den upphandlande myndigheten tillämpar icke-ekonomiska krav motiveras det högre priset av att det specifika målet uppnås. Trepte, a.a. (2004) s. 390. En strikt syn baserad på en ekonomisk cost/benefit-analys kan inte tillämpas, i stället måste en mer kvalitativ bedömning göras. Mesta värde för pengarna måste inbegripa de värden som ska nås genom upphandlingen. De ekonomiska aspekterna får till viss del stå tillbaka, men en balans mellan miljömål och kostnadseffektivitet måste fortfarande råda. Trepte, a.a. (2004) s. 169, 387. Bedömningen av vad som anses ge mest värde för pengarna begränsas också av principen om icke-diskriminering. 



Hur balans mellan ekonomiska mål och miljömål ska uppnås och vad som kan inbegripas i mesta värde för pengarna råder det oenighet om. Bovis menar att direktiven inte klargör i vilken mån miljörelaterade krav kan användas. Han anser att direktiven, till skillnad från EG-domstolens praxis, inte ger upphandlande myndigheter den flexibilitet de behöver. Bovis, a.a. (2006) s. 495. Bovis refererar främst till tilldelningskriterier. Denna osäkerhet måste ge negativa effekter, både ur miljösynpunkt och ur konkurrenssynpunkt. När osäkerhet råder kommer troligtvis inte upphandlingsbestämmelserna att utnyttjas fullt ut.  



EG-domstolen och de nationella domstolarna har en viktig roll i att klargöra villkoren för tillämpningen av miljökrav. Även politiker har ett stort ansvar. Frågan påverkas i allra högsta grad av den politiska viljan att utveckla upphandlingsinstrumentet genom att uppmuntra långtgående miljökrav. Den politiska viljan påverkas i sin tur av vetenskapliga framsteg. Detta har beskrivits som problematiskt eftersom det krävs att olika sanningar, framkallade av vetenskapliga rön, sociala/samhälleliga preferenser, kulturella värderingar och traditioner, tillsammans med ekonomiska överväganden, beaktas. I debatten om marknad och miljö används begreppet ”science diplomacy”. Mycket av debatten grundar sig på hur stor betydelse som tillskrivs vetenskapen och sociala/samhälleliga preferenser. Vetenskapen behövs för att det ska vara möjligt att bedöma potentiella miljöproblem, men hur sådana risker sedan ska åtgärdas måste avgöras av lagstiftarna. Vikhlyaev, a.a. (2005) s. 106. Problematiken reflekteras i staters olika syn på vad som är en acceptabel miljöskyddsnivå. Hela kedjan, från vetenskapliga rön till politikernas vilja att förändra och slutligen den faktiska tillämpningen av miljökrav, måste fungera för att offentlig upphandling ska bli ett effektivt miljöinstrument.



Några ytterligare problematiska punkter ska uppmärksammas. Exempelvis mottas ofta åtgärder som vilar på livscykelanalyser med skepsis i länder i syd eftersom de anses rikta in sig på miljöproblem hos länderna i nord samt eftersom de anses vara diskriminerande. Vanligtvis är produktionen i länderna i syd mer miljöovänlig än produktionen i länderna i nord. Dalhammar, a.a. (2007) s. 16, 160. Problematiken, som omfattar mer än bara offentlig upphandling, är viktig att ha i åtanke när diskussioner kring balansen mellan den inre marknaden och miljömål förs. Den visar även på hur omfattande konsekvenser långtgående miljökrav får. Ur samma perspektiv kan det vara problematiskt att ställa krav på produktionsprocesser och produktionsmetoder. Krav på produktionen, i stället för på produktens fysiska egenskaper, kan innebära dold protektionism. Med miljökrav följer större krav på det sociala området, något som får konsekvenser för konkurrenskraften i länderna i syd. Dalhammar, a.a. (2007) s. 15, 160. Vidare medför sådana krav en risk för extraterritorial tillämpning av nationell rätt. Exempelvis medför europeisk lagstiftning rörande utfasning av kemikalier i elektronisk apparatur att leverantörer i Asien kan tvingas börja tillämpa nya produktionsmetoder, något som kan ses som ett intrång i statens suveränitet. Dalhammar, a.a. (2007) s. 16, 160. Detta får inte hindra utvecklingen mot större miljöhänsynstagande i upphandlingssammanhang, men problematiken får heller inte ignoreras. 



Progressiva upphandlingar, ur miljösynpunkt, hindras av osäkerheten om hur bestämmelserna ska tolkas. EG-domstolen har redan visat att den är beredd att tolka upphandlingsbestämmelserna till förmån för miljön. Vad som behövs nu är ett klargörande av hur långtgående dessa krav får vara. Till exempel måste utrymmet för att ställa icke-produktrelaterade krav på produktionsmetoder och produktionsprocesser klargöras. 

Slutsatser

Något definitivt svar på frågorna som genomsyrat framställningen finns inte. Däremot kan vissa slutsatser dras.



		Ger upphandlingsreglerna utrymme för att ställa miljökrav som gör anspråk på ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet? Hur omfattande miljökrav kan ställas i de tekniska specifikationerna respektive i tilldelningskriterierna?





Eftersom frågorna hänger ihop behandlas de här tillsammans. Enligt min mening ger upphandlingsreglerna utrymme för att ställa miljökrav som gör anspråk på ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet. Upphandlingsdirektiven refererar uttryckligen till möjligheten att ta miljöhänsyn i upphandlingsförfarandet. Exakt vad dessa miljöhänsyn innefattar råder det dock diskussioner om. Vad miljökraven kan omfatta, vilken miljöpåverkan som kan uppmärksammas, är inte helt klart. Oklarheten kan dock tolkas till förmån för en ”miljövänlig” syn på upphandlingsförfarandet, även om detta inte kan ske utan att begränsningarna också uppmärksammas.



Livscykelperspektivet är uppmärksammat i upphandlingssammanhang. Till exempel möjliggör referenser till miljömärken i de tekniska specifikationerna att upphandlingsföremålets miljöpåverkan under hela livscykeln uppmärksammas. En sådan referens är emellertid inte heltäckande, det vill säga all miljöpåverkan kan troligtvis inte beaktas. Även om referenser till miljömärken är ett steg i rätt riktning i användandet av offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål måste bristerna uppmärksammas. Genom uppmärksammandet ges det en möjlighet att komma åt bristerna på andra sätt, genom andra krav i de tekniska specifikationerna eller i tilldelningskriterierna. 



Utrymme för att ställa krav på produktionsprocesser eller produktionsmetoder finns. Diskussioner om vilka krav som kan ställas har förts och oklarheter kring vad som verkligen gäller kan troligtvis verka hämmande på tillämpningen av långtgående krav. Det främsta hindret är den osäkerhet som råder kring hur icke-produktrelaterade krav på produktionsprocesser och produktionsmetoder kan ställas. För att den samlade miljöpåverkan ska kunna uppmärksammas måste icke-produktrelaterade krav kunna ställas. Argument för att tillåta dem finns och jag anser att de är starka. Motargumenten tar främst sikte på den ekonomiska aspekten av upphandlingsförfarandet, men ses denna aspekt som en del av miljöaspekten, det vill säga att det kan vara ekonomiskt försvarbart att ställa långtgående miljökrav, kan motargumentet vändas till ett argument för tillåtande av icke-produktrelaterade krav på produktionsprocesser och produktionsmetoder. Mycket talar för att utrymmet går att utnyttja men ett klargörande behövs.

Möjlighet att beakta ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet i tilldelningskriterierna finns också. Direktiven stadgar miljöegenskaper som ett exempel på tilldelningskriterium och genom domstolens avgörande i Concordia är det fastslaget att tilldelningskriterier får vara av icke-ekonomisk art. Detta öppnar upp för möjligheten att ställa miljökrav som tar sikte på upphandlingsföremålets samlade miljöpåverkan, vilket också bekräftades i EVN Wienstrom. Hade kravet på ekonomisk fördel för den upphandlande myndigheten bibehållits hade möjligheten begränsats. Tillämpningen av miljökrav begränsas dock fortfarande av några av de krav som ställdes upp i Concordia. Kravet på att tilldelningskriterier ska vara objektivt kvantifierbara är ett exempel. Miljöpåverkan kan vara av väldigt olika slag och det kan tänkas att mycket av den negativa påverkan på miljön som uppstår under hela produktens eller tjänstens livscykel är svår att mäta och göra objektiv kvantifierbar. Kravet hänger sannolikt samman med att det till sist och slut handlar om en affärstransaktion, miljöpåverkan måste fortfarande, i den faktiska upphandlingen, kunna omsättas eller åtminstone föreställas i ekonomiska termer. Kravet tydliggör den avvägning som måste göras mellan ekonomiska intressen och miljöintressen. Till viss del är utrymmet för att ställa miljökrav som tar sikte på ett livscykelperspektiv således begränsat. Begränsningarna behöver inte enbart innebära ett problem, vissa begränsningar behövs för att miljökrav ska framstå som legitima och för att offentlig upphandling ska vara ett effektivt instrument för att uppnå miljömål.



Jag anser att mycket av problematiken kring hur omfattande krav som får ställas bottnar i den avvägning som alltid måste göras mellan ekonomiska intressen och miljöintressen. Till viss del måste grundsynen på vad som är ekonomiskt försvarbart förändras. Med miljöproblem följer ökade kostnader vilket motiverar en mer nyanserad syn på vad som är ekonomiskt försvarbart och kostnadseffektivt. Problemet med detta består antagligen till stor del i att många miljöproblem och medföljande kostnader inte är direkt synliga. Här blir frågan om externa (miljö)kostnader också aktuell. Externa kostnader måste inkluderas om all miljöpåverkan under upphandlingsföremålets livscykel ska uppmärksammas. För att det ska vara möjligt måste en medveten strategi för hur kostnaderna ska internaliseras utvecklas. Problematiken kring externa kostnader visar på hur svårt det kan vara att förena ekonomiska intressen med miljöintressen. Jämfört med, i vissa fall, otydliga och svårbedömda miljöintressen anses antagligen ekonomiska intressen vara lättare att ta hänsyn till. Offentlig upphandling skulle bli ett effektivare instrument för att uppnå miljömål om avvägningen mellan intressena gjordes mindre konfliktfylld. 



Sammanfattningsvis kan sägas att upphandlingsreglerna ger utrymme för att ställa miljökrav som gör anspråk på ett livscykelperspektiv på upphandlingsföremålet. Både bestämmelserna om tekniska specifikationer och om tilldelningskriterier tillåter krav som tar sikte på flera olika aspekter av upphandlingsföremålets livscykel. Vissa hinder finns naturligtvis. Ett av de största är troligtvis att det råder oklarhet om hur bestämmelser och praxis ska tolkas. Det finns utrymme för både strikt och mindre strikt tolkning. Osäkerheten leder sannolikt till att upphandlande myndigheter hellre ställer striktare, ”säkrare”, krav. Upphandlingsprocessen är komplicerad i sig och många olika aspekter ska beaktas, miljöaspekten är bara en del, så osäkerheten är antagligen ett stort hinder för långtgående krav. Däremot ska det inte ses som ett hinder för att utveckla och förtydliga reglerna och därmed göra tillämpningen av miljökrav enklare. Offentlig upphandling har potential att bli ett effektivare instrument för att uppnå miljömål.





		På vilket sätt är det problematiskt att använda offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål?





Med hänsyn till osäkerheten kring hur upphandlingsbestämmelserna ska tolkas är inte offentlig upphandling, i dagsläget, ett helt effektivt instrument för att uppnå miljömål. Tolkningsutrymmet som finns gällande hur omfattande miljökrav som får ställas kan ses både som ett problem och en möjlighet i arbetet med att göra offentlig upphandling till ett effektivare miljöinstrument. Ett problem är att tillämpningen av långtgående krav kan hämmas. Samtidigt ger tolkningsutrymmet frihet åt upphandlande myndigheter att tillämpa regelverket för att uppnå sina syften, till exempel miljöskydd.



Föreställningen att bedömningen av miljökrav är godtycklig, eller åtminstone mindre objektiv, än bedömningen av ekonomiska krav är problematisk. Troligtvis försvårar föreställningen ett ultimat utnyttjande av offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål. Trovärdigheten i att tillämpa offentlig upphandling som miljöinstrument undermineras om processen anses vara godtycklig. Med hänsyn till det stöd som ändå finns för att ställa omfattande miljökrav kan inte föreställningen vara alltför utbredd. Upphandling har i flera sammanhang uppmärksammats som ett viktigt instrument i miljöarbetet. En del av problematiken skulle kunna undanröjas genom att inte jämföra miljökrav med strikt ekonomiska krav. De är olika och måste därför också behandlas olika. Även om jag förespråkar att miljöintressen och ekonomiska intressen i större grad ska betraktas ur perspektivet att de är ett gemensamt intresse ska inte skillnaderna i tillämpningen av krav som tar sikte på olika intressen ignoreras. 



Frågan om de externa kostnaderna visar också på problematiken kring att använda offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål. Å ena sidan kan sådan upphandling rättfärdigas ekonomiskt mot bakgrund av inkluderandet dessa kostnader. Å andra sidan är det praktiskt väldigt svårt att inkludera alla kostnader. Det finns en motsättning här. Så länge vissa kostnader exkluderas kommer också viss miljöpåverkan att uteslutas från vad som kan omfattas av miljökraven. Möjligheten att ta hänsyn till upphandlingsföremålets miljöpåverkan under hela dess livscykel kommer därmed att begränsas. Här finns således en problematik som dagens regler inte ger något svar på hur man ska lösa. Främst behöver riktlinjer för hur externa kostnader ska internaliseras i slutpriserna utvecklas. Jag anser att man skulle komma en bra bit på vägen med att göra upphandling till ett effektivt miljöinstrument på det sättet. 



Att uppmärksamma de externa kostnaderna i större grad skulle dock inte lösa de andra problem som kan uppstå genom att tillämpa ett livscykelperspektiv. Vissa av dessa hänger samman med synen på miljöskydd som sekundärt mål. Med denna syn är det inte underligt att tillämpningen av miljökrav anses vara dyrt och komplicerat. Sannolikt är det dyrare och helt säkert är det mer komplicerat att inkludera miljöhänsyn i upphandlingsförfarandet, men med utvecklingen mot alltmer omfattande krav kan sådana eventuella nackdelar kompenseras av det miljöskydd som faktiskt uppnås. Om upphandlingsinstrumentet utvecklas till att omfatta alltfler miljöaspekter kommer troligtvis effekten av att tillämpa detsamma att bli tydligare. Därmed kommer nackdelarna att bli mindre framträdande.



Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är helt oproblematiskt att tillämpa offentlig upphandling som instrument för att uppnå miljömål. På vissa områden krävs det klargöranden, till exempel hur externa kostnader ska internaliseras. På andra områden krävs det att viljan att utnyttja upphandlingsinstrumentet finns. Detta gäller till exempel möjligheten att tillämpa icke-produktrelaterade krav på produktionsprocessen. Även om ett klargörande krävs även här kan upphandlande myndigheter driva på utvecklingen och visa att de är villiga att använda upphandlingsinstrumentet i arbetet med att skydda miljön. Med hänsyn till hur stor del av marknaden offentlig upphandling är finns det stor potential att göra det till ett effektivt instrument i miljöarbetet. Det skulle också visa på hur väl marknadsintressen (ekonomiska intressen) och miljöintressen skulle kunna sammanverka.
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