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Landstingskontoret
Registraturen
Box 22550
104 22 STOCKHOLM

Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska
köpa miljömärkt el
(3 bilagor)

Ärendet
Remissvar på motion av Bengt Cedrenius m fl (mp) om att landstinget
ska köpa miljömärkt el.
Förslag till beslut
att

motionen anses besvarad med vad som nedan anförs.

Bakgrund
Motionärerna anför att landstinget ska vara ett lysande exempel för länets
invånare och företag genom att ställa miljökrav på leverantörer för att på
så sätt minska en negativ inverkan på miljön.

Bilagor
1. Riktlinjer för elupphandling, LOC 9905-1155
2. Svenska Naturskyddsföreningen – kriterier för BRA MILJÖVAL –
märkning Elleveranser 2002
3. Regeringens proposition 2001/02:143. Samverkan för en trygg,
effektiv och miljövänlig energiförsörjning
4. Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el
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Locums synpunkter
Locums upphandling av el
Elmarknaden i Sverige avreglerades 1 januari 1996. Tidigare var varje
elkund hänvisad till det lokala energibolaget för att köpa el. Möjligheterna
att påverka sitt elpris var små. Sedan marknaden konkurrensutsattes har
möjligheterna ökat avsevärt.
Priset på el har sedan avregleringen varierat kraftigt. En rad faktorer
påverkar priset, t.ex. tillgången på vatten att producera vattenkraft med och
förhållandet mellan den norska och den svenska kronan. Nyckeln till
framgång på den fria elmarknaden ligger i att handla vid rätt tillfälle.
Locum hanterar sedan våren 1996 sina kraftinköp samordnat i en
kraftportfölj bestående av traditionella kontrakt. Idéen bakom portföljen är
att sänka elkostnaden genom att sprida inköpstillfällena över tiden för att
undvika perioder med höga elpriser samt att hantera och minimera de risker
som finns. Strategin att handla el på ovanstående sätt har varit
framgångsrik.
Mot bakgrund av att priset på elmarknaden kan variera kraftigt har Locums
styrelse beslutat om riktlinjer för elupphandlingen. På så sätt säkerställs
kvaliteten på elinköpen och köparens krav tydliggörs.
I bifogade riktlinjer regleras t ex hur mycket som vid varje tillfälle skall
upphandlas, hur miljökriterier skall beaktas, vilka valutor upphandling skall
ske i samt rutiner för själva upphandlingen. Till riktlinjerna hör även en
principiell motpartslista som anger krav angående säkerheter vid olika
upphandlingsvolymer.
Eftersom avregleringen av elmarknaden för Locums del innebär att elinköp
ska ske enligt Lagen om offentligt upphandling (LOU) har riktlinjerna
tagits fram med beaktande av detta.
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Den hittillsvarande uttolkningen av LOU innebär att det är tillåtet att i
förfrågningsunderlag ställa särskilda krav, exempelvis miljörelaterade, på
tillverkningsprocesser. Krav av sådan karaktär kan enligt gängse tolkning
av LOU ställas då dessa har betydelse för slutproduktens egenskaper.
Slutprodukten ”miljömärkt el” skiljer sig inte från annan el varför den
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vanligast förekommande tolkningen är att LOU lägger hinder i vägen när
det gäller att ställa särskilda miljökrav på tillverkningsprocessen vid
upphandling av el.
I Locums Riktlinjer för elupphandling gäller dock att krav ställs på att
leverantörerna ska ha en, av styrelsen godkänd, gällande miljöpolicy samt
att leverantören kan verifiera att miljörevision regelbundet görs av företaget.
Vid Locums upphandlingar av el efterfrågas utöver ”vanligt pris” även pris
på s.k. Bra Miljövalsel, oaktat vad som sägs om LOU ovan. Detta bl.a. för
att kunna följa marknadsutvecklingen av priset för s.k. grön el. De
prisuppgifter som erhållits på detta sätt har legat på en högre nivå än för el
producerad med en ”vanlig” produktionsmix.
EG-kommissionens tolkningsmeddelande om miljömärkning
”Frågan om i vilken utsträckning miljöhänsyn kan tas vid offentlig
upphandling diskuteras mycket i Sverige. Det råder dock oklarhet om i
vilken utsträckning som miljökrav får ställas enligt lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling (LOU) och EG:s upphandlingsdirektiv”.
Ovanstående citat är hämtat från proposition 2001/02:142 ”Ändring i Lagen
om offentlig upphandling, m.m”. Denna lämnades till riksdagen i mars
innevarande år. I samma proposition redovisas även ett s.k.
tolkningsmeddelande från EG-kommissionen i denna fråga. I sammanfattad
form kan propositionens slutsater i frågan beskrivas på följande sätt.
I juli 2001 presenterade EG-kommissionen ett tolkningsmeddelande om
gemenskapslagstiftning med tillämpning på offentlig upphandling och
möjligheterna att ta miljöhänsyn vid offentlig upphandling. Detta tolkas
ibland som att det skulle vara möjligt att vid upphandling av el ställa krav
på att denna ska vara producerad med förnybara energikällor. I
propositionen påpekas att tolkningsmeddelandet återger kommissionens
uppfattning av rättsläget och är i sig inte bindande för upphandlande
enheter. Den rätta tolkningen av EG-rätten avgörs av EG-domstolen.
Någon sådan tolkning har ännu inte gjorts. Det finns dock ett ärende i
frågan anhängiggjort hos EG-domstolen. När ett eventuellt avgörande i EGdomstolen kan förväntas är inte känt. Efter ett avgörande bör det finnas en
fastare grund att stå på än för närvarande när det gäller att förstå EG-rättens
innebörd i denna fråga.
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Bra Miljövalsel
Den mest spridda och accepterade formen för att definiera s.k. grön el i
Sverige är enligt Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljövalsystem.
SNF har sedan några år tillbaka licensierat elproduktion enligt ”Bra
Miljöval”. De kriterier som hittills gällt har inneburit att viss vattenkraft,
vindkraft och till viss del biobränslebaserad elproduktion efter ansökan till
och godkännande av SNF kunnat licensieras som Bra Miljövalsel.
SNF har nu fastställt nya skärpta kriterier för licensiering enligt Bra
Miljöval (bilaga). Dessa gäller från fr.o.m. 2002 för nya licenser. De
tidigare utfärdade licenserna gäller enbart till innevarande års utgång.
Locum har undersökt om det finns leverantörer som är beredda att ange pris
på el licensierade enligt SNF:s nya kriterier. Hittills har några uppgifter om
sådana priser ej kunnat erhållas.
Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning,
proposition 2001/02:143 (bilaga sammanfattning)
Den 14 mars innevarande år överlämnades rubricerade proposition till
riksdagen med förslag om nytt regelsystem för att stimulera produktion av
förnybar el. Propositionens förslag innebär bl.a. att alla elleverantörer måste
redovisa att en viss andel av elleveransen produceras med förnyelsebara
källor. Som en konsekvens av detta föreslås införandet av ett system för
handel med ”grönelcertifikat”.
El som produceras med hjälp av vindkraft, solenergi, geotermisk energi,
vattenkraft och vågenergi samt biobränsle föreslås berättiga
anläggningsinnehavaren s.k. grön elcertifikat med vilka handel i viss form
ska tillåtas. Enligt propositionen bör elleverantören ges rätt att ta ut
kostnaderna av elanvändare för de certifikat som härrör sig till användarens
förbrukning av el. Vilka effekter detta får på elpriset är i dagsläget inte
möjligt att ange. Förslaget förväntas träda ikraft från årsskiftet 2002/03.
Negawattprojektet – den mest miljövänliga kilowattimmen är den som
aldrig behöver användas
Locums miljöarbete har ett starkt fokus på minskad energianvändning.
Erfarenhetsmässigt har en minskad användning, inte minst av el, stor
påverkan när det gäller att minska miljöbelastningen från verksamheten.
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Negawattprojektets huvudsyfte är att minska energianvändningen och är ett
samarbetsprojekt mellan Locum, Energimyndigheten och Boverket.
Projektet kan bl.a. beskrivas som en svensk föregångare till EU-krav om
energimärkning av byggnader som för närvarande beredes. Beslut i denna
fråga förväntas inom det närmaste året. Projektet omfattar OVK-besiktning,
energiinventering av samtliga installationer som använder någon slags
energi, inklusive hög- och lågspänningsställverk, samt att ta fram
åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.
Besiktningar har gjorts av de strategiska fatigheternas byggnader när det
gäller stomme, fönster, entréer, ventilation, kyla, värme, tryckluft, ånga,
ställverk m.m. Uppgifterna används sedan för att göra bedömningar över
vilka byggnader, anläggningar och system som bör byggas om, renoveras
eller bytas ut, d.v.s. åtgärdsförslag som leder till minskad
energianvändning.
Därutöver tas det fram förslag till åtgärder i ställverken som gör att
belastningen på elnätet minskar och medför att det går att föra fram bättre
elkvalitet till fler kunder. Detta leder bl.a. till säkrare drift av elnät och
ställverk och därmed säkrare funktioner i viss medicinteknisk utrustning.
Investeringar i åtgärder som leder till minskad energianvändning reducerar
utsläppen i direkt relation till den minskade användningen. Den lägre
användningen leder till neddragningar av topproduktionen av el, vilken
oftast produceras med kondenskraft. Topproduktionen ger betydligt högre
miljöbelastning än grundproduktionen av el då den förstnämnda produceras
med fossila bränslen. En minskad användning med 1 kWh el leder till 1 kg
lägre koldioxidutsläpp enligt uppgift från Energimyndigheten.
Genomförs de åtgärdsförslag som tagits fram i Negawattprojektet beräknas
elanvändningen minska med 2 GWh och reducera koldioxidutsläppen med
ca 2 165 ton/år. Den totala investeringskostnaden för att åstadkomma denna
minskning av utsläpp från elanvändningen beräknas till 6,5 miljoner kronor.
Investeringarna betalas av inom en 3-4 årsperiod genom lägre
mediakostnader tack vare den minskade användningen. Detta leder till
långsiktiga miljövinster och ett ekonomiskt bra resultat i miljöarbetet.
Slutsats
Det övergripande målet är att minska fastighetsverksamhe tens belastning på
miljön. Det kostnadseffektivaste sättet har hittills visat sig vara att minska
elanvändningen.
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Locum avser att även fortsättningsvis följa marknadens prissättning av el
producerad med förnybar energi. När marknadens prissättning av el
producerad med förnybar energi stabiliserats på en acceptabel nivå är syftet
att eftersträva en kombination av upphandling av sådan el med
investeringar/åtgärder för minskad energianvändning. Mot bakgrund av den
ovan refererade regeringspropositionen och SNFs skärpta krav för Bra
Miljövalsel är det för närvarande inte möjligt att bedöma priset för s.k. grön
el. Det är vidare angeläget att Lagen om offentlig upphandling ges en
tydligare utformning och att konsekvenserna av förslagen om handel med
”grönelcertifikat” kan analyseras innan ett definitivt ställningstagande görs.

Ingemar Ziegler

