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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-24 

 

Närvarande:  F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif 

Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. 

 

Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollek tivtrafik-

tjänster 

 

Enligt en lagrådsremiss den 3 mars 2011 (Näringsdepartementet) 

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik-

tjänster. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga 

Susanna Broms.  

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I lagrådsremissen lämnas förslag till en ny lag om miljökrav vid 

upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Lagen avser att 

genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av 

den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva väg-

transportfordon. I den föreslagna lagen föreskrivs att upphandlande 

myndigheter och enheter vid köp och leasing av bilar ska beakta den 

energi- och miljöpåverkan som är kopplad till driften under hela 

användningstiden. 
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1 § 

 

Paragrafen, som nära överensstämmer med sista ledet i artikel 1 i 

direktivet, anger lagens syfte men torde inte få någon betydelse för 

den praktiska tillämpningen av lagens bestämmelser. Lagrådet 

ifrågasätter om paragrafen behövs. 

 

2 § 

 

Paragrafen innehåller en upplysning om att det finns bestämmelser 

om upphandling i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och i 

lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster. Detta framgår emellertid direkt av 

inledningen till 3 §. Lagrådet föreslår att 2 § utgår såsom överflödig.  

 

7 § 

 

Upphandling enligt den föreslagna lagen kan ske med användande 

av antingen tekniska specifikationer eller tilldelningskriterier. Av 

lagrådsremissen framgår att det vanligaste torde bli upphandling med 

tekniska kriterier. Oavsett vilken metod som används ska upphand-

lande enheter enligt förevarande paragraf beakta energipåverkan. 

Det bör framgå av lagtexten. Lagrådet föreslår att paragrafen ges 

följande lydelse:  

 

Upphandlande myndigheter och enheter ska, vare sig de använder 
sig av tekniska specifikationer eller ett kriterium för tilldelning av ett 
kontrakt (tilldelningskriterium) när de genomför upphandlingar som 
omfattas av denna lag, beakta energi- och miljöpåverkan vid drift 
under bilens hela livslängd. 

 

Godtas detta förslag bör orden ”kriterium för tilldelning av ett 

kontrakt” strykas i 8 §. 
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8 § 

 

Av skäl som framgår av vad som anförts under 7 § föreslår Lagrådet 

att paragrafen kompletteras med ett stycke som innehåller upplys-

ningar om att det finns bestämmelser om tekniska specifikationer i 

lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) 

om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster.  

 

På grund härav föreslår Lagrådet att paragrafen ges följande lydelse: 

 

Om den upphandlande myndigheten eller enheten väljer att beakta 
energi- och miljöpåverkan som avses i 6 § som ett tilldelnings-
kriterium, ska driftskostnaderna under bilens hela livslängd för 
energianvändning och utsläpp av koldioxid, kväveoxider (NOX), icke-
metankolväten (NMHC) och partiklar omvandlas till ett belopp i 
pengar. 
   Bestämmelser om tekniska specifikationer finns i 6 kap. 1–7 §§ 
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och i 6 kap. 1–7 §§ 
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster. 
   Bestämmelser om tilldelningskriterier finns i 12 kap. 1–2 §§ samt 
15 kap. 16 § lagen om offentlig upphandling och i 12 kap. 1–2 §§ 
samt 15 kap. 16 § lagen om upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster. 

 

 


