Cirkulärnr:

1994:222

Diarienr:

1994:3120

Handläggare:

Per Fahlin

Avdelning/sektion:

Plan

Datum:

1994-12-14

Mottagare:

Kommunstyrelsen, Inköpskontoret, Miljö- och
hälsoskyddsnämnden, Kommunhälsan

Rubrik:

Miljöhänsyn vid kommunal upphandling

Bilagor:

Beställningsblankett

1994:222

Handläggare:

1994-12-14

Per Fahlin
Kommunstyrelsen
Inköpskontoret
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kommunhälsan

Miljöhänsyn vid kommunal upphandling
Svenska Kommunförbundet har, som ett led i förbundets arbete med att bistå
kommunerna med underlag i deras strävan mot en miljöanpassad samhällsutveckling, utarbetat och medverkat i två nya skrifter som behandlar miljöhänsyn vid upphandling. Dessa är:

1) Miljöhänsyn vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling
Den 1 januari 1994 trädde lagen om offentlig upphandling i kraft. Lagen är
tvingande till sin karaktär och ställer högre krav på upphandlande enheter
än de tidigare reglerna.
Grundprinciperna är att all upphandling ska ske affärsmässigt, i konkurrens
och att alla leverantörer ska behandlas utan diskriminering. Det finns ett
flertal regler för hur upphandlingsförfarandet ska gå till. Dessutom finns
särskilda regler för de upphandlingar som överstiger vissa värden, de s k
tröskelvärdena. Vid upphandlingar över tröskelvärdena ska annonsering ske
i EUs officella tidning Official Journal for the EC. Man ska också använda sig
av europeiska tekniska specifikationer i form av europeisk standard, om
sådan finns.
Skriften behandlar hur miljökrav kan ställas vid upphandling och vikten av
att formulera ett anbudsunderlag så att lagens grundprinciper inte kränks.
Kraven på konkurrens och icke-diskriminering gäller hela EES-marknaden.
Skriften tar också upp de regler och överenskommelser som talar för att
miljökrav bör ställas vid offentlig upphandling.
Skriften kan beställas genom Kommentus Förlag tfn 08 – 709 59 90 eller fax
08 – 19 24 10, beställningsnummer 7099-426-9 och kostar 150 kr plus moms
och frakt.
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2) Handbok med kravspecifikationer för kemisk-tekniska produkter
Kommunförbundet samarbetar med Landstingsförbundet bl a genom
gemensamt upphandlingsunderlag för kemisk-tekniska produkter för
yrkesmässig användning. Kommunförbundet och Landstingsförbundet har
kommit över ens om att Landstingsförbundet ska svara för den nödvändiga
revideringen av det underlag med kravspecifikationer som gavs ut 1992.
Revideringen är nu genomförd. Restupplagan från 1992 års utgåva dras
därmed in från Kommentus Förlag.
Den nya handboken är anpassad till lagen om offentlig upphandling och har
utformats för att vara användarvänlig för upphandlande enhet. Handboken
innehåller mallar med förslag på de allmänna krav, produktspecifika krav
samt miljö- och hälsokrav som bör ställas vid anbudsförfrågan. Vidare finns
blanketter för kopiering med både svensk och engelsk text. En diskett med
kravspecifikationerna medföljer också, allt för att förenkla upphandlingen av
kemisk-tekniska produkter för yrkesmässig användning.
Handboken kan beställas genom Landstingsförbundet tfn 08-702 43 36 eller
via fax 08-702 45 53. Beställningsnummer 1493 ISBN 91-7188-204-9. Pris för
kommuner och landsting är 290 kronor. (Övriga betalar 500 kronor). Moms
och frakt tillkommer.
------------------Kommunförbundet planerar under våren 1995 kurser i miljömedveten upphandling. Information härom skickas ut senare. Frågor med anledning av
detta cirkulär besvaras av Per Fahlin eller Lotta Ricklander, tfn 08-772 41 00.
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