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MJUKPAPPER 

Blekmetod (KravID: 10143) 

Teknisk specifikation 
Massa som ingår i pappersprodukten ska vara blekt utan klorgas, d.v.s. enligt ECF- eller TCF-metoden. Det 
viktade medelvärdet för AOX-utsläpp vid tillverkning av de massor som används ska inte överstiga 0,12 kg/ton 
massa (med 90 % TS). AOX-utsläpp från varje enskild massa som används ska inte överskrida 0,25 kg/ton massa 
(med 90 % TS).  

Förslag till verifikat 
 

*  EU Ecolabel mjukpapper (2009/568/EG ), eller  

*  Leverantörsförsäkran som visar att kravet uppfylls (dokumentation enligt EU Ecolabel 
mjukpapper (2009/568/EG ) punkt 1b), eller 

*  Annan dokumentation som visar att kravet uppfylls. 

 

Utsläpp till luft och vatten (KravID: 10144) 

Teknisk specifikation 
För parametrarna COD, P, S och NOx ska utsläppen till vatten och luft från tillverkningen av pappersmassa och 
papper beräknas som en belastningspoäng enligt bilaga "Utsläpp luft och vatten mjukpapper". Summan av 
belastningspoängen ska inte överskrida 4,0. Ingen av de enskilda belastningspoängen ska överskrida 1,5. 

Förslag till verifikat 
 

*  Miljömärkning EU Ecolabel mjukpapper (2009/568/EG ) eller Svanen mjukpapper version 5.3 , eller 

*  Leverantörsförsäkran som visar att kravet uppfylls (beräkning enligt EU Ecolabel mjukpapper 
(2009/568/EG ) punkt 1a, se bilaga "Utsläpp luft och vatten mjukpapper"), eller 

*  Annan dokumentation från tillverkaren att kravet uppfylls. 

 

Bilagor 
Följande bilagor till kravet finns att hämta på www.upphandlingsmyndigheten.se/10144: 

* Utsläpp luft och vatten mjukpapper 
 

Växthusgaser (KravID: 10145) 

Teknisk specifikation 
Utsläpp av fossil koldioxid från energianvändning vid tillverkning av massa och papper (inklusive inköpt el) ska 
inte överstiga 1 500 kg/ton producerat mjukpapper, beräknat enligt bilaga "Växthusgaser mjukpapper". 

Förslag till verifikat 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0087:0095:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0087:0095:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0087:0095:SV:PDF
http://www.svanen.se/Templates/Criteria/CriteriaGetFile.aspx?fileID=82
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0087:0095:SV:PDF
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/10144
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/wizard/attachments/3782/2


Utskriftsdatum: 2016-09-16   
 

3 (3) 

*  Miljömärkning EU Ecolabel mjukpapper (2009/568/EG ), eller 

*  Svanen mjukpapper version 5.3 , eller  

*  Leverantörsförsäkran som visar att kravet uppfylls (beräkning enligt EU Ecolabel mjukpapper 
(2009/568/EG ) 1c, se bilaga "Växthusgaser mjukpapper"), eller  

*  Annan dokumentation som visar att kravet uppfylls. 

 

Bilagor 
Följande bilagor till kravet finns att hämta på www.upphandlingsmyndigheten.se/10145: 

* Växthusgaser mjukpapper 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0087:0095:SV:PDF
http://www.svanen.se/Templates/Criteria/CriteriaGetFile.aspx?fileID=82
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0087:0095:SV:PDF
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/10145
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/wizard/attachments/1641/2

