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1 Inledning 

Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använt i 

ramavtalsupphandling av flyttjänster. 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 5.6.4.2 

Miljöskyddsåtgärder 

Avropsberättigad måste bidra till hållbarhet och transporter med så liten 

miljöpåverkan som möjligt. För att säkerställa detta ska anbudsgivaren fylla i 

beskrivningar av rutiner som efterfrågas. Lämnad beskrivning ska vara så utförlig att 

det framgår att efterfrågad information finns och att kravet är uppfyllt alternativt att 

det framgår att anbudsgivaren innehar certifiering enligt SS-EN ISO 14001 eller 

motsvarande standard som inkluderar de efterfrågade rutinerna. 

Anbudsgivaren ska bedriva ett aktivt miljöarbete samt ha tydligt formulerade 

miljömål. 

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument på 

Kammarkollegiets begäran inkomma med en beskrivning enligt Alternativ A, 

alternativt intyg enligt Alternativ B. 

Alternativ A 

En beskrivning av sitt miljöarbete och sina tydligt formulerade miljömål, 

innehållandes punkterna 1-4 

nedan: 

1. En miljöpolicy som är antagen av ledningen och välkänd bland personalen. 

2. Rutiner för att identifiera betydande miljöaspekter i den verksamhet som 

omfattas av uppdraget, exempelvis användning av energi-, drivmedel- och 

kemikalier utsläpp av växthusgaser som koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), 

kolväten (HC), partiklar (PM) och koloxid (CO) samt buller och vibrationer. 

3. Rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen i miljöfrågor med 

anknytning till uppdraget. Exempelvis sparsam körning och kontroll av 

däcktryck. 

4. Rutiner för hur avvikelser hanteras. 

Eller 
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Alternativ B 

En kopia av giltigt intyg om miljöcertifiering (SS-EN 14001:2004 eller likvärdig). 

Krav på ramavtalsleverantörens sociala och etiska 

hänsynstaganden 
 

Inga kvalificeringskrav avseende sociala och etiska hänsynstaganden har ställts. 

Arbetsrättsliga krav 

 

Inga kvalificeringskrav avseende arbetsrättsliga villkor har ställts.   

3 Tekniska krav 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 

 

Informationen hämtad från Kravspecifikation i följande avsnitt: 

4.10.1 Utsläppsklass 

Anbudsgivare ska ej använda fordon med lägre utsläppsklass än utsläppsklass euro 

6/euro VI, för uppdrag som omfattas av ramavtalet. 

 

Notera att det finns miljözoner i flera av landets städer där anbudsgivare ska 

använda fordon efter de miljökrav som ställs på dessa miljözoner. 

 

4.10.2 Däcktryck 

Anbudsgivaren ska från avtalets ikraftträdande ha fastställda rutiner för kontroll av 

däcktryck. Däcktrycket får ej varaktigt understiga fordonstillverkarens och/eller 

däcktillverkarens rekommendationer. 
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4.10.3 Rullmotstånd och våtgrepp 

Rullmotståndet och våtgrepp hos de däck (dubbdäck och regummerade däck 

undantagna) som används inom ramen för utförande av tjänsten, ska minst uppfylla 

följande klasser enligt förordning EG nr 1222/2009 om märkning av däck vad gäller 

drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar: 

 

Däckklass   Energieffektiviseringsklass enligt  Våtgrepp 

energimärkningen 

 

C1 Sommar  E     C 

C1 Vinter  F     - 

C2 Sommar  E     C 

C2 Vinter  F     - 

 

4.10.4 Fordonstvätt 

Kemiska produkter som används till fordonstvätt i utförandet av tjänster enligt 

ramavtalet ska antingen uppfylla kraven för miljömärkning med Svanen, Bra 

Miljöval eller liknande, eller ingå i Kemikaliesvepets listor över godkända 

fordonstvätt- och avfettningsmedel. Produkter märkta med symbol för "Miljöfarlig" 

eller "Giftig" ska ej användas. 

Social och etiska krav på upphandlingsföremålet 

 

Inga Tekniska krav avseende sociala och etiska hänsynstaganden har ställts. 

4 Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn 

 

Informationen hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt 3.2.5.2 Miljö 

Tilldelningskriteriet Miljö avser i vilken utsträckning anbudsgivaren avser utföra 

tjänsten med fordon som drivs med alternativa drivmedel (el, fordonsgas, bioetanol 

(ED95/E85/E75), biodiesel (HVO100/RME100/annan FAME100), vätgas). 

Mervärdet ges i form av ett avdrag från det viktade priset med 0-30 SEK och står i 

direkt proportion till andelen fordon som anbudsgivaren i bilaga Fordonslista angivit 

drivs med alternativt drivmedel. 
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Tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn 

 

Inga tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyns har tillämpats.  

Tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga hänsyn 

 

Inga tilldelningskriterier avseende arbetsrättslig hänsyns har tillämpats. 

5 Särskilda kontraktsvillkor 

Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet 

 

Informationen hämtad från Ramavtalets Huvuddokument 1.9.5 Miljöhänsyn 

  

Kammarkollegiets Ramavtalsleverantörer ska ha en seriös inställning till miljöarbete 

och ha en ambition till utveckling inom sitt branschområde. 

Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt 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 

onödig användning av negativt miljöpåverkande resurser som elektricitet, resor, 

papper och liknande. 

Villkor för sociala och etiska hänsyn vid fullgörandet av 

ramavtalet 

 

Informationen hämtad från Ramavtalets Huvuddokument 1.9.6.1 Antidiskriminering 

Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt i Sverige 

följa diskrimineringslagen (2008:567). Arbetet med aktiva åtgärder ska följa 3 kap. 4–

12 §§ diskrimineringslagen samt dokumenteras i enlighet med 3 kap. 13–14 §§ 

diskrimineringslagen. 

Ramavtalsleverantören ska även i övrigt bedriva 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. 
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Kammarkollegiet kommer i enlighet med 6 § förordningen (2006:260) om 

antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt följa upp dessa villkor en gång per 

år. 

Arbetsrättsliga villkor 

 

Informationen hämtad från Ramavtalets Huvuddokument avsnitt 6.9.6.2 

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal 

Ramavtalsleverantören ska fullgöra Kontrakt i enlighet med de vid var tid gällande 

arbetsrättsliga villkoren avseende lön, semester och arbetstid enligt bilaga 

Arbetsrättsliga villkor om Kontrakt fullgörs i Sverige. Villkoren utgår från delar av 

det centrala kollektivavtalet inom Transportavtalet, Svenska 

Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbunds kollektivavtal med 

giltighetstid 2017-04-01 till och med tidigast 2020-03-31 eller det kollektivavtal som 

ersätter detta. Ramavtalsleverantören kan även uppfylla de arbetsrättsliga villkoren 

på följande alternativa sätt: 

• genom att vara bunden av och tillämpa ett centralt kollektivavtal som 

tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella 

branschen eller ett lokalt avtal som bygger på detta avtal, 

• genom att tillämpa villkor för lön, semester och arbetstid i ett specifikt centralt 

kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den 

aktuella branschen utan att vara bunden av det, eller 

• genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation 

enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillämpar 

villkor om lön, semester och arbetstid i enlighet samma lag. 

Ramavtalsleverantören ska på begäran redovisa hur de arbetsrättsliga villkoren 

fullgörs av Ramavtalsleverantören och dennes Underleverantörer. 


