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1. Inledning 
Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använts i 
ramavtalsupphandling av Hygien- och städprodukter. Det innehåller även krav som 
kan ställas vid avrop. Dokumentet är avsett att ge en bild av hur hållbarhetsfrågor 
hanterats i den aktuella ramavtalsupphandlingen. Redovisningen kan även ge stöd 
vid avropsberättigades rapportering till Naturvårdsverket. 

Krav och villkor är hämtade från upphandlingsunderlag och ramavtal. För de 
fullständiga dokumenten hänvisas till information om respektive ramavtalsområde 
på avropa.se. 

Kraven och villkoren är här indelade på följande sätt: 

Kvalificeringskrav 

Kvalificeringskrav är obligatoriska krav på leverantören som ska vara uppfyllda 
redan när anbud lämnas in. 

Tekniska krav 

Tekniska krav avser obligatoriska krav på upphandlingsföremålet, produkten och 
eller tjänsten ställda i ramavtalsupphandlingen. Dessa krav kan vara uttryckta som 
”ska-krav”. 

Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avser krav på egenskaper hos upphandlingsförmålet, produkten 
och eller tjänsten, som gett ett mervärde i ramavtalsupphandlingen, exempelvis 
poäng, påslag eller avdrag. Dessa krav kan vara uttryckta som ”bör-krav”.  

Särskilda kontraktsvillkor 

Särskilda kontraktsvillkor är krav och villkor som leverantör och 
upphandlingsförmål ska uppfylla vid ramavtalets fullgörande. Dessa villkor finns i 
ramavtalets Huvuddokument och i Allmänna villkor. Även andra benämningar 
förekommer.  
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2. Kvalificeringskrav 

Krav på ramavtalsleverantörens miljöarbete 
Informationen är hämtad från Upphandlingsdokumenten avsnitt 5.6.3.2 
Miljöledningsstandarder. 

5.6.3.2 Miljöledningsstandarder 
Anbudsgivaren ska ha ett strukturerat och dokumenterat miljöledningssystem i 
enlighet med gällande utgåva av ISO 14001, Eco Management and Audit Scheme 
(EMAS), eller likvärdigt enligt punkten 2 nedan. Miljöledningssystemet ska ha en 
koppling till Upphandlingsföremålet och omfatta samtliga delar av anbudsgivarens 
verksamhet som medverkar i fullgörandet av Ramavtalet. Miljöarbetet ska vara 
aktivt under tiden Ramavtalet och Kontrakt är i kraft. 
 
För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument 
bifoga gällande antingen 
 

1. certifikat för ISO 14001 (samt på förfrågan, eventuella bilagor), alternativt en 
gällande EMAS-registrering, eller 

2. ett likvärdigt miljöledningssystem som är certifierat av ackrediterat organ i 
något annat land inom EES, och som uppfyller punkterna i bilaga Krav på 
miljöledningssystem. 

 
Ackrediteringsorganet ska vara medlem eller ansluten till någon av de 
internationella organisationerna för ackrediteringsorgan, exempelvis: 
 

• EA (European co-operation for Accreditation), 
• IAF (International Accreditation Forum), eller 
• ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). 

 
Handlingen ska vara översatt till svenska, engelska, danska eller norska om 
originalhandlingen är upprättad på ett annat språk. 
 

Krav på ramavtalsleverantörens sociala och etiska 
hänsynstaganden 
Informationen är hämtad från Upphandlingsdokumenten avsnitt 5.6.4 Social 
hållbarhet. 

5.6.4 Social hållbarhet 
I nedanstående avsnitt omfattar social hållbarhet förhållanden som till ett minimum 
är förenliga med ILO:s 8 kärnkonventioner (om tvångsarbete, barnarbete, 
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diskriminering samt föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 
111, 138 och 182)). 

5.6.4.1 Policyåtagande 
Anbudsgivaren ska ha implementerat riktlinjer, policy eller uppförandekod som 
innefattar ett åtagande att säkerställa social hållbarhet i den egna verksamheten 
(om anbudsgivaren har egen tillverkning av varor som omfattas av upphandlingen) 
och i leverantörskedjan för varor som omfattas av upphandlingen. 

1. Anbudsgivaren ska ha implementerat riktlinjer, policy eller uppförandekod 
som 

a. omfattar social hållbarhet direkt genom att som minst hänvisa till 
ILO:s kärnkonventioner eller indirekt genom hänvisning till andra 
ramverk som i sin tur bygger på ILO:s kärnkonventioner (som t.ex. 
FN:s Global Compact), 

b. är dokumenterad, 
c. är beslutad av högsta ledningen, samt 
d. är kommunicerad mot leverantörer, exempelvis inkluderad i 

leverantörskontrakt. 
2. För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande 

dokument bifoga nedanstående handlingar. Handlingarna ska åtföljas av en 
översättning till svenska eller engelska om originalhandlingarna är 
upprättade på ett annat språk. 

a. dokumenterade riktlinjer, policy eller uppförandekod som uppfyller 
kraven i punkt 1. a-c, samt 

b. redogörelse för hur riktlinjer, policy eller uppförandekod 
kommuniceras mot leverantörer. 

5.6.4.2 Ansvarsfördelning 
Anbudsgivaren ska ha implementerat en intern ansvarsfördelning för att säkerställa 
efterlevnad av riktlinjer, policy eller uppförandekod för social hållbarhet i den egna 
verksamheten (om anbudsgivaren har egen tillverkning av varor som omfattas av 
upphandlingen) och i leverantörskedjan för varor som omfattas av upphandlingen. 

1. Anbudsgivaren ska ha: 
a. utsett en eller flera personer som är ansvariga för social hållbarhet i 

den egna verksamheten (om anbudsgivaren har egen tillverkning av 
varor som omfattas av upphandlingen) och i leverantörskedjan för 
varor som omfattas av upphandlingen, samt 

b. tydliggjort roller och ansvarsfördelning för social hållbarhet. 
2. För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande 

dokument bifoga nedanstående handlingar. Handlingarna ska åtföljas av en 
översättning till svenska eller engelska om originalhandlingarna är 
upprättade på ett annat språk. 

a. namn och titel på ansvarig/a person/er för social hållbarhet i enlighet 
med punkt 1. a, samt 
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b. redogörelse för roller och ansvarsfördelning i enlighet med punkt 1. b. 

5.6.4.3 Riskanalys 
Anbudsgivaren ska ha implementerat en rutin för riskanalys samt under de senaste 
tolv (12) månaderna, räknat från sista dag för att lämna anbud, ha genomfört 
riskanalys av aktuella och potentiella risker för avvikelser mot social hållbarhet i den 
egna verksamheten (om anbudsgivaren har egen tillverkning av varor som omfattas 
av upphandlingen) och i leverantörskedjan av varor som omfattas av upphandlingen. 

1. Anbudsgivaren ska:  
a. ha implementerat en rutin för riskanalys som omfattar metodik för 

identifiering och prioritering av risker för avvikelser gällande social 
hållbarhet kopplat till tillverkning av de varor som omfattas av 
upphandlingen, som innefattar en kartläggning av leverantörskedjan 
med särskild hänsyn till högriskverksamheter, t.ex. länder, regioner, 
branscher eller produkter, samt 

b. under de senaste tolv (12) månaderna, räknat från sista dag för att 
lämna anbud, ha genomfört riskanalys som identifierat väsentliga 
risker kopplat till tillverkning av de varor som omfattas av 
upphandlingen. 

2. För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande 
dokument bifoga nedanstående handlingar. Handlingarna ska åtföljas av en 
översättning till svenska eller engelska om originalhandlingarna är 
upprättade på ett annat språk. 

a. rutin för riskanalys i enlighet med punkt 1. a, 
b. exempel på genomförd riskanalys som identifierat väsentliga risker 

de senaste tolv (12) månaderna, räknat från sista dag för att lämna 
anbud, kopplat till tillverkning av de varor som omfattas av 
upphandlingen. 

5.6.4.4 Rutin för uppföljning 
Anbudsgivaren ska ha implementerat en rutin för uppföljning av hur social 
hållbarhet efterlevs, inklusive hur avvikelser hanteras i den egna verksamheten (om 
anbudsgivaren har egen tillverkning av varor som omfattas av upphandlingen) och i 
leverantörskedjan av varor som omfattas av upphandlingen. 

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument 
bifoga rutin för uppföljning av hur social hållbarhet efterlevs i enlighet med 
ovanstående krav. Handlingen ska åtföljas av en översättning till svenska eller 
engelska om originalhandlingen är upprättad på ett annat språk. 

Arbetsrättsliga krav 
Inga arbetsrättsliga krav har ställts som en del av kvalificeringen. 
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3. Tekniska krav 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 
Informationen är hämtad från Kravspecifikation avsnitt 4.3 Miljökrav samt avsnitt 
4.4. Krav på förpackningar. 

4.3 Miljökrav 
4.3.1 Krav som gäller alla varor 
4.3.1.1 Ämnen på Kandidatförteckningen 

Offererade produkter ska inte innehålla ämnen som finns upptagna på gällande 
kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) i halter över 0,1 
viktprocent (1000 mg/kg) per ämne. Med 0,1 viktprocent avses varje individuell del 
av en vara1. 

Om nya ämnen förs upp på förteckningen under ramavtalsperioden, ska 
ramavtalsleverantören senast sex (6) månader efter att den europeiska 
kemikaliemyndigheten (Echa) offentliggjort en reviderad kandidatförteckning 
redovisa en handlingsplan för hur ämnet kan fasas ut. 

1) Viktprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara och avser alltså 
inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del. 

4.3.1.2 Engångsprodukter av plast 
Alla produkter som offereras ska uppfylla kraven i EU:s engångsplastdirektiv (EU) 
2019/904. 
 
4.3.2 Krav på varugrupp Påsar och säckar 
Säckarna ska inte lukta illa eller ha en stark plastlukt. 
 
4.3.3 Krav på varugrupp Servering 

4.3.3.1 Servetter 
Samtliga servetter ska vara märkta enligt den nordiska miljömärkningen Svanen, 
EU-blomman eller likvärdig miljömärkning. 

4.3.3.2 Papperstallrikar och muggar 
Samtliga papperstallrikar och pappersbägare ska vara märkta enligt den nordiska 
miljömärkningen Svanen, EU-blomman eller likvärdig miljömärkning, om inget 
annat framgår i bilaga Varukorg kolumn E "Miljömärkning". 
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4.3.3.3 Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel 
Anbudsgivaren ska följa Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter 
av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel LIVSFS 2011:7. 

4.3.4 Varugrupp Personlig hygien 
De krav som framgår i avsnitten 4.3.4.1 - 4.3.4.6 nedan avser de varor i bilaga 
Varukorg där inte krav ställts på miljömärkning i kolumn "Miljömärkning" samt för 
varor som offereras i bilaga Övrigt sortiment som inte är miljömärkta enligt Svanen, 
EU-blomman eller likvärdig miljömärkning. 

4.3.4.1 Tensiders nedbrytbarhet 
Tensider som ingår i produkten ska vara: 

• lätt nedbrytbara (aerobt) enligt OECD:s riktlinjer, testmetod 301 (A till F) 
eller 310 eller motsvarande testmetoder, samt anaerobt nedbrytbara enligt 
OECD:s riktlinjer, test 311 eller motsvarande testmetoder 

Undantag 

Undantag från kravet på anaerob nedbrytbarhet: 
• emulgeringsmedel och emollienter 
• tensider i tandkräm 

4.3.4.2 Ingående ämnens bioackumulerbarhet 
Ingående konserveringsmedel och färgämnen i produkten ska inte vara 
bioackumulerbara enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). 

Undantag: 

• Färgämnen som är godkända som livsmedelstillsats enligt förordning (EG) nr 
1333/2008 om livsmedelstillsatser. 

• Konserveringsmedel vars LC50, EC50 och IC50 är > 100 mg/l eller 
NOEC/ECx är > 10 mg/l. 

• Konserveringsmedel som är lätt nedbrytbara och bryts ned till ämnen vars 
BCF eller log KOW uppfyller kraven 

• Konserveringsmedel som inte är biotillgängliga (molmassa > 700 g/mol). 

Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01%. Som 
ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna 
och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och 
nedbrytningsprodukter. 

4.3.4.3 Ingående ämnens hälsofarlighet 
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Ingående ämnen i produkten ska inte vara klassificerade med nedanstående 
faroklasser och faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), varken i 
EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen ) eller vid 
självklassificering. 

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

Faroklass    Faroangivelse 

Akut toxicitet (kategorier 1-3)  H300, H301, H310,  
H311, H330, H331 

Specifik organtoxicitet –   H370 
enstaka exponering (kategori 
1) 
Specifik organtoxicitet -  H372 
upprepad exponering 
(kategori 1) 
Cancerframkallande   H350**, H351 
Mutagen    H340, H341 
Reproduktionstoxisk   H360**, H361** 
Allergi    H334, H317 
Farlig för vattenlevande  H400, H410, H411, H12 
organismer 
 
* Som en del av faroangivelser H370 kan vilka organ som påverkas ha angivits om 
detta är känt. ** Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några 
andra exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av 
faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om 
denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver 
efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka 
cancer vid inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i 
kriterierna. 
 
Undantag 
 

• Fluor i tandkräm 
• Bensoesyra i tvål, krämer och lotion. Produkter i sprayform undantas inte. 
• Enzymer (inklusive stabilisatorer och konserveringsmedel i enzymråvaran) 

om de är i flytande form eller som inkapslade granulat. Undantaget gäller 
inte för enzymer som ingår i sprayprodukter. 

• Parfymämnen 
• Färgämnen som är godkända som livsmedelstillsats enligt förordning (EG) nr 

1333/2008 om livsmedelstillsatser. 
• Biologiska ämnen2, till exempel växtextrakt 
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Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01%. Som 
ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna 
och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och 
nedbrytningsprodukter. 
 
4.3.4.4 Parfym 
Eventuella parfymer ska vara tillsatta enligt the International Fragrance 
Associations (IFRA) riktlinjer eller likvärdigt. 
 
Följande föreningar ska inte vara tillsatta i produkten: 
 

• Nitromyskföreningar och polycykliska myskföreningar 
• Hydroxyisohexyl 3-Cyklohexen Karboxaldehyd, HICC (CASnr 31906-04-4, 

51414-25-6) 
• Atranol (CASnr 526-37-4) 
• Kloroatranol (CASnr CASnr 57074-21-2) 

 
 
Följande föreningar får ingå med högst 0,01 vikt%: 
 

• Doftämnen som är klassificerade som sensibiliserande med H317 
• Doftämnen som enligt kosmetikaförordning (EG) nr 1223/2009 om 

kosmetiska produkter är deklarationspliktiga, gäller för produkter som sköljs 
bort (rinse off). 

 
Följande föreningar får ingå med högst 0,001 vikt%: 
 

• Doftämnen som enligt kosmetikaförordning (EG) nr 1223/2009 om 
kosmetiska produkter är deklarationspliktiga, gäller för produkter som 
lämnas kvar (leave on). 

 
4.3.4.5 Mikroplaster 
Produkten ska inte innehålla mikroplaster. 
 
Med mikroplaster avses här olösliga (i vatten) plastpartiklar som är <5 mm samt inte 
bryts ner biologiskt enligt OECD 301 A-F. 
 
4.3.4.6 Handdesinfektionsmedel 
Handdesinfektionsmedel ska uppfylla kraven i (EU) nr 528/2012 om 
tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 
 
Förpackningen samt förslutningen till handdesinfektionsmedel ska vara tillverkade 
av en eller följande plaster; Polyeten (PE), Polypropen (PP) eller Polyetentereftalat 
(PET). 
 
Etiketten ska inte vara tillverkad av PS (polystyren) eller halogenerade plaster. 
 
Under rådande pandemi får de av Kemikalieinspektionen meddelade tillfälliga 
undantagen tillämpas avseende handdesinfektionsmedel och dess förpackningar 



 

  Sid 10 (15) 
 2021-10-08 Dnr 23.3-9777-20 
   
   

 
 

Box 2218, 103 15 Stockholm www.kammarkollegiet.se Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 202100-0829 
Slottsbacken 6, Stockholm registratur@kammarkollegiet.se Telefax 08-700 09 98  

 

kopplade till användning för bekämpning av covid-19. Ramavtalsleverantör av 
produkter som omfattas av de tillfälliga undantagen ska informera Kammarkollegiet 
när undantagen upphör att gälla och erbjuda en ersättningsprodukt. 
 
1Förslutningen omfatta: kapsyler/lock och påmonterade 
doseringsanordningar/pumpar 
 
2Undantaget gäller till den 15 och 31 mars 2021, men kan komma att förlängas. 
https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-09-14-nya-tidsbegransade-
atgarder-fordesinfektionsmedel-med-anledning-av-coronapandemin 
 
4.3.5 Varugrupp Rengöringsmedel 
4.3.5.1 Miljökrav tvättmedel 
Samtliga tvättmedel ska vara märkta enligt den nordiska miljömärkningen Svanen, 
EU-blomman, Bra miljöval eller likvärdig miljömärkning. 
 
4.3.5.2 Miljökrav rengöringsmedel 
Samtliga rengöringsmedel ska vara märkta enligt den nordiska miljömärkningen 
Svanen, EUblomman, Bra miljöval eller likvärdig miljömärkning. Med 
rengöringsmedel avses: 
 

• Allrengöringsmedel 
• Grovrengöringsmedel 
• Sanitetsrengöringsmedel 
• Köksrengöringsmedel 

 
4.3.5.3 Miljökrav diskmedel 
Samtliga diskmedel (handdiskmedel, maskindiskmedel, maskindiskmedel för 
professionellt bruk, handdiskmedel för professionellt bruk) ska vara märkta enligt 
den nordiska miljömärkningen Svanen, EU-blomman, Bra miljöval eller likvärdig 
miljömärkning. 
 
4.3.5.4 Ytdesinfektionsmedel 
Ytdesinfektionsmedel ska uppfylla kraven i (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande 
på marknaden och användning av biocidprodukter. 
 
Förpackningen samt förslutningen till ytdesinfektionsmedel ska vara tillverkade av 
en eller följande plaster; Polyeten (PE), Polypropen (PP) eller Polyetentereftalat 
(PET). 
 
Etiketten ska inte vara tillverkad av PS (polystyren) eller halogenerade plaster. 
 
Under rådande pandemi får de av Kemikalieinspektionen meddelade tillfälliga 
undantagen tillämpas avseende ytdesinfektionsmedel och dess förpackningar 
kopplade till användning för bekämpning av covid-19. Ramavtalsleverantör av 
produkter som omfattas av de tillfälliga undantagen ska informera Kammarkollegiet 
när undantagen upphör att gälla och erbjuda en ersättningsprodukt. 
 
1Förslutningen omfatta: kapsyler/lock och påmonterade 
doseringsanordningar/pumpar 
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2Undantaget gäller till den 15 och 31 mars 2021, men kan komma att förlängas. 
https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-09-14-nya-tidsbegransade-atgarder-
fordesinfektionsmedel-med-anledning-av-coronapandemin 
 
4.3.5.5 Luftförbättrare 
Eventuella parfymer ska vara tillsatta enligt the International Fragrance 
Associations (IFRA ) riktlinjer, eller likvärdigt. 
 
Följande föreningar ska inte vara tillsatta i produkten: 
 

• Nitromyskföreningar och polycykliska myskföreningar 
• Hydroxyisohexyl 3-Cyklohexen Karboxaldehyd, HICC (CASnr 31906-04-4, 

51414-25-6) 
• Atranol (CASnr 526-37-4) 
• Kloroatranol (CASnr 57074-21-2) 

 
Följande föreningar får ingå med högst 0,01vikt%: 
 

• Doftämnen som är klassificerade som sensibiliserande med H317 
• Doftämnen som är deklarationspliktiga enligt förordning (EG) nr 648/2004 

om tvätt- och rengöringsmedel (detergentförordningen) 
 
1Parfymer avser ämnen/ämnesblandningar som är tillsatta i syfte att förbättra 
produktens doftegenskaper. 
 
2IFRA the International Fragrance Association är parfymindustrins officiella organ, 
för mer information se www.ifraorg.org/. 
 
4.3.6 Varugrupp Hygienpapper och torkpapper 
4.3.6.1 Miljökrav mjukpapper 
 
4.3.6.1.1 Miljömärkning 
Samtliga mjukpapper ska vara märkta enligt den nordiska miljömärkningen Svanen, 
EU blomman (2009/568/EG), Bra miljöval eller likvärdig miljömärkning. 
 
 
4.3.6.1.2 FSC 
Samtliga mjukpapper ska vara märkta enligt den internationella märkningen FSC 
eller likvärdigt. 
 
4.3.7 Varugrupp Städredskap och tillbehör 
4.3.7.1 Microfiberdukar och microfibermoppar 
Samtliga microfiberdukar och microfibermoppar ska vara märkta enligt den nordiska 
miljömärkningen Svanen, EU-blomman eller likvärdig miljömärkning. 
 
4.3.8 Doseringsanvisningar 
För produkter med manuell dosering ska doseringsanvisningar finnas på 
förpackningen eller i produktblad. 
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4.3.9 Krav på förpackningar och emballage 
4.3.9.1 Märkning av förpackningsmaterial 
Anbudsgivaren ska sträva efter att samtliga förpackningar av plast, kartong/papper 
och metall är märkta med sorteringsanvisningar enligt FTI:s (Förpacknings- och 
tidsningsinsamlingen) rekommendationer, både i text och med ett piktogram. 
Piktogram återfinns bl a på FTI:s webbplats. 
 
4.3.9.2 Förpackningsmaterial 
För förpackningar gäller följande: 
Förpackningar ska vara producerade i enlighet med direktiv 94/62/EG om 
förpackningar och förpackningsavfall och enligt producentansvar för leverantörer och 
underleverantörer (SFS 2018:1462). 

• Förpackningsmaterial ska kunna källsorteras för återvinning, det vill säga 
vara separerbart och möjligt att återvinna. 

• Förpackningsmaterial ska inte innehålla halogenerade plaster, tex. PVC. 
• Förpackningsmaterial ska inte innehålla bly, kadmium, kvicksilver, arsenik, 

sexvärt krom och dess föreningar av varje ämne samt tennorganiska 
föreningar, i halter överstigande 0,1 viktprocent. Med 0,1 viktprocent avses 
varje individuell del av förpackningsmaterialet. 

• Förpackningskrav papper/kartong. Cellulosa i förpackning ska vara av 
returmassa, oblekt massa eller massa blekt utan klorgas, d.v.s. enligt TCF- 
eller ECF-metoden. 

 
Förpackningsmaterial bör om möjligt produceras helt eller delvis av återvunnet 
material. För förpackningar som innehåller återvunnet material tar 
Kammarkollegiet gärna emot information om alla ingående materialslag samt andel 
återvunnen råvara över 1 viktprocent. 
 
4.3.9.3 Producentansvar 
Anbudsgivaren ska följa Förordning om producentansvar för förpackningar (SFS 
2018:1462). 
 

4.3.10 Övrigt krav - LCA eller EPD 
Om det finns livscykelanalyser (LCA), miljövarudeklarationer (EPD) eller 
klimatdeklarationer upprättade för produkterna är det önskvärt att anbudsgivaren 
kan leverera dessa i elektronisk form, det vill säga per e-post i pdf-format, eller 
motsvarande, eller ha dem fritt tillgängliga och nedladdningsbara via sin hemsida. 
Detta är emellertid inte något krav. Dokumentationen kommer inte att användas vid 
utvärdering. Sveriges myndigheter har som mål att minska miljöpåverkan från 
materialanvändningen och 
ett viktigt första steg är att öka kunskapen om enskilda produkters miljöpåverkan. 
LCA:er och EPD:er kan utgöra värdefulla underlag i detta arbete. 
 
4.4 Säkerhetsdatablad 
För samtliga produkter som levereras enligt kontraktet där säkerhetsdatablad krävs 
enligt förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reachförordningen) ska leverantören från avtalsstart 
säkerställa att: 
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• Säkerhetsdatablad finns fritt tillgängliga och nedladdningsbara på svenska 
för beställaren via leverantörens webbplats under hela avtalets löptid eller 

• Säkerhetsdatablad levereras i elektronisk form på svenska, det vill säga per 
e-post i pdf-format eller motsvarande. 

 

Sociala och etiska krav på upphandlingsföremålet 
Inga tekniska krav har ställts avseende sociala eller etiska krav. 

4. Tilldelningskriterier 
Inga tilldelningskriterier avseende hållbarhet användes vid utvärderingen i 
ramavtalsupphandlingen. 

5. Särskilda kontraktsvillkor 

Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet 
Informationen hämtad från upphandlingsdokumenten avsnitt 6.11.2 Miljökrav. 
 
Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av Varor kontinuerligt arbeta med 
att förbättra och ta hänsyn till miljöaspekter för att förebygga och undvika negativ 
miljöpåverkan. Det handlar om åtgärder för att minska konsumtion och slöseri av 
negativt miljöpåverkande resurser som elektricitet, resor, papper etc. Detta gäller 
även för Ramavtalsleverantörens Underleverantörer. 

Villkor för sociala och etiska hänsyn vid fullgörandet av ramavtalet 
Informationen är hämtad från upphandlingsdokumenten avsnitt 6.11.3 Sociala 
hänsyn. 

6.11.3 Sociala hänsyn 
6.11.3.1 Grundläggande rättigheter för arbetstagare 
Ramavtalsleverantören ska verka för att Ramavtalet och Kontrakt fullgörs under 
förhållanden som är förenliga med: 

1. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), 
2. FN:s barnkonvention (artikel 32), 
3. ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, 

föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 
182), 
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4. Den arbetarskydds- och arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där 
arbetet utförs, 

5. Den arbetsrättslagstiftning, inklusive lagstiftning om lön och 
socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs, 

6. Den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, och 
7. FN:s konvention mot korruption. 

Med detta menas att åtgärderna ska vidtas i enlighet med FN:s vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter eller motsvarande, se 
Upphandlingsmyndighetens tillämpningsstöd Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s 
kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor. 

I de fall då internationella bestämmelser föreskriver ett starkare skydd för den 
enskilde än nationell lagstiftning ska Ramavtalsleverantören vidta skäliga åtgärder 
för att efterleva de internationella bestämmelserna. 

Ramavtalsleverantören ska ha en av ledningen utsedd ansvarig person för 
efterlevnaden av detta avsnitt. 

För att visa att ovan är uppfyllt ska Ramavtalsleverantören på begäran redovisa 
följande handlingar: 

1. Riktlinjer för etisk handel, ofta kallad uppförandekod eller liknande, 
avseende tillverkningen av Varor som levereras enligt detta Ramavtal. 
Riktlinjerna ska vara allmänt tillgängliga hos Ramavtalsleverantören, och 
beslutade av högsta ledningen hos Ramavtalsleverantören. 

2. Rutin för att ovan konventioner och regelverk är implementerade och följs av 
Underleverantörer i alla led, oavsett i vilket led i leverantörskedjan de 
befinner sig (nedan ”leverantörskedjan”). 

3. Redogörelse för leverantörskedjan av Varor som levereras genom detta 
Ramavtal, med särskild hänsyn till identifierade högriskverksamheter. 

4. Redogörelse för de identifierade riskerna och riskanalyser för de Varor som 
omfattas av Ramavtalet. 

5. Rutiner för identifiering och hantering av faktiska såväl som potentiella 
risker för avvikelser från kraven enligt detta avsnitt, i leverantörskedjan. 

6. Rutiner för systematisk uppföljning för att kontrollera rådande förhållanden 
och följsamheten till kraven enligt detta avsnitt. 

7. Rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa 
brister i efterlevnaden av villkoren, samt för att vidta rättelse vid 
identifierade brister. 

Ramavtalsleverantören ska på begäran redovisa ytterligare handlingar för kontroll 
av att ovan är uppfyllt. 

Ramavtalsleverantörens redovisning ska ske på det sätt och inom den tid som 
Kammarkollegiet begär. Ramavtalsleverantören är även skyldig att möjliggöra för 

https://kriteriedatabas.upphandlingsmyndigheten.se/system/data/files/10/7425/uhm-tillampningsanvisningar-ilo.pdf
https://kriteriedatabas.upphandlingsmyndigheten.se/system/data/files/10/7425/uhm-tillampningsanvisningar-ilo.pdf
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Kammarkollegiet att själv eller genom extern part delta vid inspektioner på plats hos 
Ramavtalsleverantören, och möjliggöra tillträde till Underleverantörers 
produktionsanläggningar, med anknytning till de Varor som är föremål för 
uppföljningen. 

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det 
resultera i påföljder enligt avsnitt; Avtalsbrott och påföljder. 

Arbetsrättsliga villkor 
Inga särskilda kontraktsvillkor avseende arbetsrättsliga villkor ställdes i 
upphandlingen. 
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