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Meddelelse fra de nordiske lands regjeringer 

Samtliga nordiska länder arbetar med miljömässigt och socialt hållbar upphandling. Vi har kommit olika 
långt på olika områden.  
 
Såsom exempel kan nämnas Norge, där offentliga inköpare enligt lag är skyldiga att hänsyn till 
livscykelkostnader och miljöpåverkan under planeringen av inköp. Dessutom föreligger skyldighet att, så 
långt det är möjligt att ställa särskilda miljökrav för produkten. Den norska upphandlingsstödjande 
myndigheten Difi har bl.a. utvecklat miljökriterier (riktlinjer) för produktområden som den norska 
regeringen har prioriterat och hänvisar härutöver bl.a. även till kriterier som EU-kommissionen, Danmark 
och Sverige har utarbetat.  
 
I Sverige reglerades 2010 att upphandlande myndigheter och enheter bör beakta miljöhänsyn och sociala 
hänsyn om upphandlingens art motiverar detta. I Sverige är AB Svenska Miljöstyrningsrådet (MSR) 
regeringens expertorgan som bl.a har uppdraget att förvalta och utveckla system för en hållbar offentlig 
och i övrigt professionell upphandling. Miljöstyrningsrådet utarbetar och tillhandahåller förslag till 
konkreta miljö- och andra hållbarhetskriterier för vanligt förekommande varor och tjänster i offentlig 
upphandling. Det finns miljökriterier för flertalet av de produkter som den offentliga sektorn anskaffar på 
regelbunden basis. Uppföljningar visar att kriterierna används flitigt. 
 
Det pågår samarbete mellan de nordiska länderna inom området grön upphandling. Ett är Nordiska 
Ministerrådets samnordiska satsning som ska leda till att offentlig upphandling av ny miljöteknik och 
innovationer ytterligare främjas i de nordiska länderna. Miljöstyrningsrådet har fått ansvaret för förstudie 
som ska planera samarbetet i huvudprojektet som ska pågå till 2015. De nordiska ländernas regeringar 
avvaktar resultatet av pågående samarbeten. 
 
I sammanhanget kan också nämnas att Sverige nyligen har föreslagit en förstudie om fördjupat nordiskt 
samarbete om miljömässigt och socialt hållbar upphandling. Det föreslagna samarbetet syftar till att 
effektivisera arbetet med kritierieutformning och kontraktsuppföljning.  
 
Enhetliga krav och villkor kan vidare vara till stor hjälp för företagen och bidra till att öka deras 
möjligheter att lämna anbud i andra nordiska länder. Ju fler likartade krav som ställs desto bättre effekt 
kan ett styrmedel också väntas ha.  
 
Mot bakgrund av den ovan anförda anser de nordiska ländernas regeringar att rekommendationen kan 
avskrivas 
  
 


