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Yttrande över remiss av Energimyndighetens rapport ”Offentlig upphandling av energirelaterad utrustning”
SMHI anmodas svara på remiss av Energimyndighetens rapport ”Offentlig upphandling av
energirelaterad utrustning”. Myndigheten svarar i samband med detta yttrande också på
remiss av ”Ett energieffektivare Sverige” (SOU 2008:25) och ”Vägen till ett energieffektivare
Sverige” (SOU 2008:110) i ett separat remissvar (2008/2323/184).
SMHI välkomnar förslagen i rapporten både utifrån sitt expertkunnande inom klimatområdet
och sin roll som statlig myndighet med höga ambitioner att minska myndighetens egen miljöpåverkan.
SMHI anser att det är rimligt att krav ställs på de statliga myndigheterna att de vid upphandling av energiprodukter minst skall använda Miljöstyrningsrådets baskrav för energieffektiva
produkter.
SMHI anser att störst genomslag på kortast tid, fås om krav ställs på att de statliga myndigheter som upphandlar ramavtal för hela statens räkning i sina upphandlingar, åläggs att ställa
”skarpa” energikrav vid ramavtalsupphandlingarna.
När det gäller förslaget att myndigheterna, om energikriterier inte finns, skall använda LCCkalkyler för att utvärdera energieffektiviteten vid anskaffning av produkter, vill SMHI framhålla att:
- det är viktigt att kunskap om hur LCC kan användas vid upphandling av energieffektiva
produkter sprids till myndigheterna. Detta kan göras i form av till exempel seminarier, rena
utbildningsinsatser samt publicering av goda exempel på upphandlingar med bra ställda och
utvärderingsbara energikrav.
- metodutveckling av kalkylerna görs så att det finns såväl ”enkla” kalkyler som kan nyttjas
vid upphandlingar av mindre värde, som mer avancerade kalkyler för mer komplexa upphandlingar.
Stf Generaldirektör Tord Kvick har beslutat i detta ärende som beretts av Elin Löwendahl.
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