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Landstingsstyrelsen

Motion 2001:40 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om att landstinget skall köpa miljömärkt el

Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att all el som landstinget och dess företag köper in skall vara miljömärkt.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med kommande upphandlingar av elektricitet, uppdra åt samliga landstingets förvaltningar och bolag, att övergå till miljömärkt el förutsatt att kraftiga kostnadsökningar kan undvikas
att anse motionen besvarad.

Stockholms läns landstings verksamheter har ett ansvar att följa den antagna miljö-policyn
som bland annat slår fast att landstinget skall ”minska landstingets miljöpåverkan dels övergripande, dels ur de enskilda verksamheternas perspektiv.”
För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs att både små och stora åtgärder vidtas.
I miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2002-2006 är ett mål för perioden
att ”minst 75 procent av värme och elektricitet” år 2006 kommer från miljöanpassade
energikällor.

Bilagor
1 Motion
2 Locums koncernlednings skrivelse
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EG domstolens dom i mål C513/99 den 17 september 2002 betyder ”att en upphandlande
myndighet, som har beslutat att kontraktet skall tilldelas den anbudsgivare som har lämnat
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, kan beakta miljökriterier under förutsättning att
dessa kriterier; har ett samband med kontraktets föremål, inte ger myndigheterna en obegränsad valfrihet, uttryckligen anges i kontraktshandlingarna eller i meddelandet om upphandling,” och ”är förenliga med alla grundläggande principer i gemenskapsrätten, särskilt
ickediskrimineringsprincipen.”

Ingela Nylund Watz

Bengt Cedrenius

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Bengt Cedrenius m fl (mp) har i en motion (bilaga), väckt den 11 december 2001,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att all el som landstinget
och dess företag köper in skall vara miljömärkt.

Yttranden har inhämtats från landstingskontoret och Locum AB.

Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 april 2002 föreslagit landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta att avge yttrande i enlighet med landstingskontorets
synpunkter.
Landstingskontoret har tidigare yttrat sig i frågan. Sedan föregående yttrande har förtydliganden i lagstiftning och regelverk framkommit. Landstingsfullmäktige har också antagit ett
nytt miljöpolitiskt program.
Rättsläget
EU-kommissionen har i april 2001 avgivit ett tolkningsmeddelande rörande möjligheten att
kräva en viss tillverkningsprocess vid offentlig upphandling. I korthet innebär meddelandet
att en upphandlande enhet får kräva att en viss tillverkningsprocess tillämpas - om detta inte
innebär att marknaden reserveras för vissa företag, och - om detta gör det lättare att specificera kraven på produktprestanda. Detta kan innebära att den upphandlade produkten
skiljer sig från identiska produkter i fråga om tillverkning eller utseende på grund av att exempelvis en miljövänlig tillverkningsprocess använts.
Riksdagen förväntas under hösten 2002 besluta om införande av kvoterad elproduktion,
innebärande att av all elenergi som försäljs år 2003 skall 0.064 vara producerad miljöanpassat (f a vindkraft, solkraft, småskalig vattenkraft). Kvoten 0.064 planeras stiga successivt till år 2010, då 0.153 av elproduktionen skall vara miljöanpassad.
Miljöprogrammet
Landstingsfullmäktige antog i april i år ett nytt miljöpolitiskt program. I detta anges som mål
att minst 75 % av värme och el till landstingets lokaler skall komma från miljöanpassade
energikällor. Den totala energikonsumtionen skall inte ha ökat jämfört med år 2000. Vidare
anges i programmet att en viss merkostnad för varor som ger mindre miljöpåverkan bör
kunna accepteras.
Förslaget
EU-kommissionens tolkningsmeddelande medger troligen att miljökrav ställs vid elupphandling. Oavsett om miljökrav ställs eller inte kommer sannolikt den svenska elproduktio-
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nen att kvoteras mot en ökande andel miljöanpassning under perioden 2003-2010. Den
prismässiga effekten av kvoteringen är oklar.
Landstingskontoret föreslår med ledning av detta att i fortsättningen vid upphandling av el
alternativt anbud infordras på miljömärkt el. Beslut får fattas från fall till fall om köp av miljömärkt el skall ske med hänsyn till prisnivån och till att miljöprogrammets mål nås.

Locums koncernlednings tjänsteutlåtande den 25 april 2002 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 14 maj 2003.

