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1 Inledning 
Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använts i 
ramavtalsupphandling av Drivmedel. 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 samt i Kravkatalog. Även andra 
benämningar förekommer.  
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2 Kvalificeringskrav 

Krav på ramavtalsleverantörens miljöarbete 
 

Informationen hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt: 

5.6.5.2 Intyg från oberoende organ om miljöledningssystem eller 
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 p. 2. Miljöledningssystemet ska omfatta samtliga delar 
av anbudsgivarens verksamhet som medverkar i fullgörandet av Ramavtalet. 
Miljöarbetet ska vara aktivt under hela ramavtalsperioden samt så länge avropade 
kontrakt löper. 

Det certifierande organet 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). 

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande 
dokument bifoga gällande antingen 

1. certifikat för ISO 14001 (inklusive 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. 

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 
 

Inga kvalificeringskrav har ställts avseende sociala och etiska hänsynstaganden.  
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Arbetsrättsliga krav 
 

Inga kvalificeringskrav har ställts avseende arbetsrättsliga krav.  

4 Tekniska krav 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 
 

Informationen hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt:  

4.3.1 Fordonstvätt 
Kemikalier som används till fordonstvätt ska antingen uppfylla kraven för 
miljömärkning enligt Svanens kriterier 074 Fordonstvättar eller ingå i 
Kemikaliesvepets listor över godkända fordonstvätt- och avfettningsmedel. 
  
Produkter märkta med farosymbolerna "Miljöfarlig" eller "Giftigt" enligt CLP-
förordningen ska ej användas. 
 

4.3.2 Miljöinformation 
I samband med den årliga rapporteringen enligt Drivmedelslagen till 
Energimyndigheten ska leverantören rapportera levererade mängder drivmedel, 
ursprungsland och växthusgasutsläpp för den totala volymen drivmedel på 
ramavtalet och för varje avropande myndighet till Kammarkollegiet och de avropande 
myndigheter som begär. 

Leverantören ska även kunna tillhandahålla miljörapporter till avropande myndigheter 
per fordon 

Sociala och etiska krav på upphandlingsföremålet 
 

Inga tekniska krav har ställts avseende sociala och etiska krav på 
upphandlingsföremålet.  
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5 Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn 
 

Inga tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn användes vid utvärderingen i 
ramavtalsupphandlingen.  

Tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn 
 

Inga tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn användes vid 
utvärderingen i ramavtalsupphandlingen.  

Tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga hänsyn 
 

Inga tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga användes vid utvärderingen i 
ramavtalsupphandlingen. 

6 Särskilda kontraktsvillkor 

Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet 
 

Informationen hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt:  

6.9.2 Miljökrav 
Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av Varor och Tjänster 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 och Åberopade företag. 
 
6.9.3 Klimatkrav - fossil andel av drivmedel 
Leverantören ska senast 12 månader efter att ramavtalet slutits kunna visa att 
offererade fossila drivmedel på massbalansnivå inte härstammar från oljesand, 
tjärsand, skiffergas, skifferolja eller syntetisk olja från kol. Minst 97 % av det 
offererade drivmedlet ska redovisas. 

Kammarkollegiet kan under ramavtalsperioden komma att kontrollera att kravet är 
uppfyllt genom att begära in en leverantörsförsäkran 
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Villkor för sociala och etiska hänsyn vid fullgörandet av 
ramavtalet 

 

Informationen hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt:  

 
6.9.4 Sociala och etiska krav 

Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av Varor och Tjänster kontinuerligt 
arbeta med att förbättra och ta hänsyn till sociala och etiska aspekter. Detta gäller 
även för Ramavtalsleverantörens Underleverantörer. 

Arbetsrättsliga villkor 
 

Informationen hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt:  

6.9.4.1 Grundläggande rättigheter för arbetstagare 
 
Kravens omfattning 

Ramavtalsleverantören ska aktivt verka för att Varor som levereras genom 
Ramavtalet ska vara tillverkade under förhållanden som är förenliga med: 

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) 

- ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet 
samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) 

- FN:s barnkonvention (artikel 32) 

- Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet 

- Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd 
som gäller i tillverkningslandet 

- Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet 

- FN:s deklaration mot korruption 

I de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, avses den 
högsta skyddsnivån. 

Hur kraven uppfylls 

Åtgärderna ska vidtas i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter eller motsvarande. 
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För att visa att ovan är uppfyllt ska Ramavtalsleverantören, på Kammarkollegiets 
begäran, kunna redovisa följande dokumentation: 

- Egna riktlinjer för etisk handel, ofta kallad uppförandekod eller liknande, avseende 
tillverkningen av Varor som levereras enligt detta Ramavtal. Riktlinjerna ska vara 
godkända av högsta ledningen hos Ramavtalsleverantören. Riktlinjerna ska 
åtminstone motsvara kraven enligt nedan. 

- Rutin för att ovan konventioner och regelverk är implementerade och följs av de 
leverantörer som direkt medverkar till tillverkningen, oavsett antal mellanled. Utöver 
detta ska det framgå hur Ramavtalsleverantören verkar för att konventioner och 
ramverk efterlevs av samtliga leverantörer i leverantörskedjan. 

- Redogörelse för leverantörskedjan av Varor som levereras genom detta Ramavtal. 
Redogörelsen ska minst omfatta samtliga leverantörer som direkt medverkar till 
tillverkningen. 

- Beskrivning av hur ansvaret för sociala och etiska krav är fördelat i 
leverantörskedjan. Beskrivningen ska minst omfatta samtliga leverantörer som direkt 
medverkar till tillverkningen. 

- Rutiner för identifiering och hantering av faktiska såväl som potentiella risker för 
avvikelser från kraven enligt detta Ramavtal i leverantörskedjan, inklusive hur 
identifierade risker hanteras samt tidsplan för planerade åtgärder. Rutinen ska minst 
omfatta samtliga leverantörer som direkt medverkar till tillverkningen. 

- Rutiner för uppföljning som syftar till att kontrollera rådande förhållanden och 
följsamheten till kraven enligt detta Ramavtal. 

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

Uppföljning 

Ramavtalsleverantören ska, på Kammarkollegiets begäran, redovisa ytterligare 
dokumentation om så krävs 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 
Kammarkollegiet att själv eller genom ombud delta vid inspektioner på plats hos 
Ramavtalsleverantören och i skälig omfattning hos de leverantörer som direkt 
medverkar till tillverkningen av Varor. 

Om brist i åtaganden uppdagas, ska Ramavtalsleverantören snarast eller inom skälig 
tid vidta rättelse. Rättelse ska ske genom att en handlingsplan för åtgärdande av 
bristerna upprättas samt att handlingsplanen genomförs. Rättelsen ska även 
innehålla en redogörelse för hur leverantörerna som direkt medverkar till 
tillverkningen av Varor hanterar de identifierade bristerna. Ytterst ska bristen 
åtgärdas genom att berörd leverantör byts ut. Om rättelse inte sker inom utsatt tid 
utgör detta ett väsentligt avtalsbrott enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder. 
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6.9.4.2 Antidiskriminering 
 
Ramavtalsleverantören ska vid utförande av Kontrakt i Sverige följa 
diskrimineringslagen (2008:567). 

Ramavtalsleverantören ska ha ett fortlöpande arbete med aktiva åtgärder och på 
annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Arbetet med aktiva åtgärder ska följa 3 kap. 4 –12 §§ diskrimineringslagen. 
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