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Naturvårdsverkets rapport Uppdrag
att föreslå genomförande av artikel
22 om bioavfall
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/98/EG i den svenska
lagstiftningen
Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig över rubricerad promemoria från
Miljödepartementet.
Upphandlingsmyndigheten yttrar sig utifrån uppdraget att utveckla och stödja den
upphandling som genomförs av upphandlande organisationer samt att stödja de
leverantörer som deltar i sådan upphandling. Myndighetens uppdrag är att verka för
rättssäkra, effektiva och hållbara upphandlingar till nytta för medborgarna och
näringslivets utveckling. Myndigheten ska också ge vägledning i statsstödsfrågor till
kommuner och regioner. Sedan den 1 januari 2021 är Upphandlingsmyndigheten även
statistikmyndighet på upphandlingsområdet.

Generella synpunkter
Upphandlingsmyndigheten välkomnar initiativ som syftar till att återanvända och
återvinna produkter, material och resurser för att behålla deras ekonomiska värde och
gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Att vidta åtgärder som leder till ökad
utsortering, separat hantering och ökad materialåtervinning av bioavfall
utgör en viktig del för att uppfylla EU:s och Sveriges miljö- och klimatmål, de globala
målen i Agenda 2030, samt den nationella upphandlingsstrategin.
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Insamling och hantering av biologiskt avfall kan ske i kommunernas egen regi eller
genom upphandlad entreprenad. Upphandlingsmyndigheten konstaterar att
skyldigheten att upphandla inte påverkas av förslagen i de fall kommunerna väljer att
lägga ut insamling och hantering på entreprenad. Vidare är det
Upphandlingsmyndighetens bedömning att de förslagna förändringarna sannolikt inte
kommer att leda till ökat behov av stöd till upphandlande organisationer, under
förutsättning att reglerna är tydliga. De föreskrifter och vägledningar som
Naturvårdsverket aviserat kommer att tas fram inför ikraftträdandet senast den 31
december 2023 kommer därför att vara viktiga.
Upphandlingsmyndigheten vill även uppmärksamma att upphandlande organisationer
har en viktig roll att bidra till att förebygga att bioavfall uppkommer vid offentlig
upphandling av exempelvis livsmedel. Det kan bland annat handla om att upphandla
enligt väl definierade behov och vidta åtgärder för att minska matsvinn genom att
överväga vilka specifika krav på sortimentet eller avtalsvillkor kan ge upphov till
onödigt matsvinn hos leverantören. Andra krav som kan påverka matsvinnet är
exempelvis krav på förpackningsstorlekar, framförhållning vid beställning och lägsta
ordervärde.
Generaldirektör Inger Ek har beslutat i detta ärende. Upphandlingsjurist Lisa
Sennström har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
hållbarhetsspecialisterna Joakim Thornéus och Jens Johansson deltagit.

____________________________
Inger Ek
__________________________
Lisa Sennström
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