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Nyhetsbrev
Grön upphandling i Sydost

 Hjälp att sprida nya goda exempel 
I mitten på september avslutas EU-projektet Buy 

Smart+. Via projektet har flera goda exempel 

sammanställts och dessa och andra resultat hittar 

ni på projektets hemsida och på Energikontor 

Sydosts hemsida. För att sprida informationen 

önskar vi hjälp från er. Genom att lägga upp 

länkarna samt projektets logga på er hemsida har 

vi möjlighet att få god spridning. Kontakta 

daniel.uppsall@energikontorsydost.se om ni kan 

hjälpa till.

 KKV lämnar remissvar om nya EU-direktiv
Det första remissförslaget, avseende 

implementeringen av nya EU-direktiv om 

upphandling in i svensk lag, presenterades under 

sommaren. Där fastslås bl.a. att det redan i dag 

finns ett utrymme för att ta hänsyn till och ställa 

krav på miljö, energieffektivitet men de nya 

direktiven, öppnar enligt utredningens mening, 

än större möjligheter ta sådana hänsyn framöver. 

 Upphandla energismart gatubelysning
Många kommuner och andra aktörer har behov av 

att modernisera sina väg-, gatu- och 

parkbelysningsanläggningar. En anledningen är att 

belysningsanläggning ger upphov till 

miljöbelastning och den allra största delen, över 

80 % orsakas av dess elförbrukning. Via 

energitjänsteupphandling ska Kalmar kommun 

spara pengar och minska sin miljöbelastning. Läs 

på Energikontor Sydosts och projektets hemsida.

 Miljöstyrningsrådet in i Konkurrensverket
Införlivandet av MSR i konkurrensverkets 

organisation pågår och de som arbetar med stöd 

håller på att komma igång för fullt igen. Läs mer.

 Inbjudan - 1 oktober 
Länsstyrelsen i Kronoberg och Energikontor Sydost 

arrangerar ett strategiskt samtal för speciellt 

inbjudna deltagare. Programmet omfattar ett 

strategiskt samtal om grönare, mer innovationsrik 

upphandling och hur dialogen mellan 

upphandlare, beställare och leverantörer kan 

utvecklas och fördjupas. Tillfälle ges till dialog, 

intressanta samtal, erfarenhetsutbyte, goda 

exempel och givande föredrag. Du som fått 

inbjudan kan anmäla dig här.

 Inbjudan - 13 november

Upphandling med energi i fokus!
Energikontor Sydost bjuder in dig som är 

beställare, upphandlare, inköpare, 

beslutsfattare, politiker eller kanske energi- och 

klimatstrateg till Energiting Sydost för en 

spännande dag där vi fokuserar på grön, 

energieffektiv upphandling och upphandling av 

energitjänster. Läs mer och anmäl dig här!

 Forskning på grön upphandling i Sydost   
Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg 

får förstärkning av Blekinge Tekniska Högskola 

(BTH) i det pågående EU-projektet PRIMES. BTH 

har framstående forskning inom strategisk hållbar 

utveckling och där bl.a. hållbarhetsdriven 

upphandling är en viktig del. Läs mer.

Ett nyhetsbrev från 

Cecilia Bratt, forskare och 

lärare på Institutionen för 

strategisk hållbar utveckling på

BTH, kommer att delta i 

aktiviteter som sker i projektet . 

Cecilia kommer även att 

genomföra en intervjustudie 

kring  hur hållbarhet idag tas in i 

upphandlingar av kommunerna i 

Sydost. 

Vi vill ta del av vad ni gör!

Vi söker pågående eller avslutade 

upphandlingar som gett/kommer att ge:

- Energieffektivare produkter eller 

tjänster

- Ökad andel förnybar energi

Har ni sådana goda exempel, kontakta: 

christel.liljegren@energikontorsydost.se 

070-620 83 08
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