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Rekommendationen lyder: 
 

Nordiska rådet rekommenderar Nordisk ministerrådet 
att utveckla gemensam nordisk vägledning och gemensamma 
kriterier för gröna offentliga upphandling av renare teknologier 
med utgångspunkt i föreliggande analyser och utredningar. 

 
Nordiska ministerrådet meddelar: 
 
I betänkandet från Miljö- och naturresursutskottet över medlemsförslaget 
anges att det är en bred förståelse i Norden att genom att stödja samarbete 
om gröna offentliga inköp främjas en hållbar utveckling och grön växt. I 
statsministrarnas initiativ från år 2010/2011 om grön tillväxt är ett av 
initiativen ett nordiskt samarbete om grön offentlig upphandling. Man 
konstaterar, att de nordiska länderna har en välorganiserad offentlig sektor, 
som också är en stor och viktig marknadsaktör för investeringar och inköp, 
vilket har en stor påverkan på den privata sektorn att utveckla grönare 
produkter, tjänster och teknik. Historiskt har Norden haft en roll som pionjär 
på flera miljöområden. Nordiskt samarbete om grön offentlig upphandling är 
ett sådant område med stor potential för framtiden. Det kan bland annat 
förstärka trenden att förena miljöhänsyn och lägre energianvändning med 
hög tillväxt. Det kräver emellertid ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
 
I 2011 påpekade de nordiska statsministrarna ett utvidgat samarbete om 
gröna offentliga inköp som en av de mest betydelsefulla insatser, som kan 
göras för att uppnå en framtida grön tillväxt i de nordiska länderna och 
därmed kunna påverka framtida nyckelmarknader inom EU.  Som en del av 
statministrarnas deklaration om grön tillväxt lanserades därför ett 
förprojektet om grön offentlig upphandling av innovationer och 
miljöteknologi.  Förprojektet har fokuserat på en kartläggning av nordiska 
och internationella erfarenheter och politik och en behovsanalys. En intention 
i förprojektet har varit att samla intressenter för att skapa en gemensam 
förståelse och utgångspunkt för användandet av offentlig upphandling som 
ett verktyg. Förprojektet, som påbörjades i september 2012, är nu i sin 
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slutfas och skall lägga fram förslag om ett treårigt huvudprojekt till EK-NÄR i 
december 2013. Huvudprojektet ingår i Nordiska ministerrådets 
prioriteringsanslag.  
 
För närvarande föreslås huvudprojektet omfatta etablering av ett nordiskt 
nätverk för professionell hantering av frågor om grön offentlig upphandling 
av innovationer, utveckling av verktyg och riktlinjer för information och 
vägledning om konkreta tillvägagångssätt och utveckling av praktiska 
koncept för innovativ offentlig upphandling av miljöteknik samt etablering av 
en ny marknadsplattform för löpande kontakter med myndigheter, forskare 
och experter.  Därtill föreslås utförande av minst tre pilotprojekt i inköp av 
gröna innovationer, som för sin del skal visa, hur ett innovationspartnerskap i 
större skala kan utformas i praktiken. Den nordiske miljösektoren, som er 
medansvarliga för projektet, förventar att utöver att förbättra 
marknadsvillkor for nya miljöinnovationer, huvudprojektet också bidrar till 
utvecklingen och implementeringen av gemensamma nordiska kriterier för 
upphandling av redan eksisterande miljöteknologi. 
 
Nordiska ministerrådet har också inom miljösektorn sedan tidigare genomfört 
flera projekt om grön offentlig upphandling vars resultat är till stor nytta för 
grön tillväxt projektet. Exempelvis har den nordiska miljösektoren skickat et 
projekt om förgröningen av statsliga ramvärksavtalen i offentligt anbud. 
Detta projekt siktar mot att sprida best practices – också angående 
upphandlingskriterier - mellan de nordiska länderna. Det nordiska 
miljömärket Svanen har också utvecklat kriterier for många olika 
varugrupper, som med fördel kan användas som gemensamma kriterier över 
hela Norden. Det senaste kriterieutvecklingsprojekt inom Svanen-regi 
handlar om byggningsrenovering, vilket är ytterst relevant för grön offentlig 
upphandling. 
 
I sammanhanget kan även nämnas att den svenska regeringen har gett 
Statskontoret i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för ytterligare initiativ 
avseende ett utökat och mer formaliserat nordiskt samarbete kring 
kriterieutformning och uppföljning av miljökrav och sociala krav. 
 
Mot bakgrund av ovanstående information anser Nordiska ministerrådet, att 
rekommendationen kan avskrivas.      


