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HÅLLBARHET 
Detta är en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen av:  

Yrkeskläder 2020  

 

Nivå av hållbarhet 
 
Hållbarhetskrav    ☒ Ja ☐ Nej 

Hållbart ramavtal1     ☐ Ja ☐ Nej 

Hållbart alternativ2    ☒ Ja ☐ Nej 

 

Hållbart alternativ: Det ska finnas uppdaterad information i webbutiken om hållbarhetsmärkta produkter för 

respektive plagg. Informationen visas med tillämplig hållbarhetsmärkningslogga. Upphandlande myndigheter 

har även rätt att frångå avropsrangordningen vid behov av specifika produkter, behov av hållbarhetsmärkt 

produkter, passform utifrån individens behov samt behov av reparationstjänster. 

  

 
1 Med hållbart ramavtal menas ett ramavtal som är fokuserat på en hållbar lösning. Det kan vara en design/prestanda/funktion där ett 
helhetsperspektiv har antagits ur hållbarhetssynpunkt. Antingen kan det gälla en mer hållbar lösning än den konventionella lösningen på 
marknaden, eller så omfattar ramavtalet enbart den hållbara delen av den etablerade marknaden, t.ex. elbilar. 
2 Med hållbart alternativ menas ett ramavtal där det finns varor i varukatalogen/webbutiken/varulistan som är markerade som särskilt 
hållbara. Det kan t.ex. vara miljömärkning enligt Svanen, energimärkning, Fairtrade-märkning eller Upphandlingsmyndighetens kriterier 
för giftfri förskola. Tanken är att det ska vara lätt för kunden att hitta de hållbara alternativen på ramavtalet. 
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SAMMANFATTNING HÅLLBARHETSNYTTOR 

Genom våra kravställningar i upphandlingen uppnås följande hållbarhetsnyttor: 

Tillgänglighet och samtliga användares behov 

- Leverantören erbjuder provning av kläder utifrån samtliga användares behov samt 

möjlighet att beställa modeller med annan passform än den vanliga. 

Hållbara leveranskedjor  

- Leverantören ska fullgöra ramavtalet i enlighet med villkor för mänskliga 

rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption.   

Cirkulär ekonomi 

- Leverantören kan tillhandahålla skrädderitjänst för att förlänga produkters livslängd 

vilket avser skrädderi av knappar, blixtlås, fickor, kragar, enklare skrädderitjänster, 

spruckna sömmar samt avriven ficka.  

- Leverantören ska tillhandahålla lösningar som minskar den totala mängden 

plastavfall från förpacknings- och emballagematerial. 

Klimatpåverkan 

- Leverantören ska bedriva ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från 

transporterna. 

- Leverantören ska på förfrågan från kund rapportera leveransernas koldioxidutsläpp. 

- Mindre beställningar ger fraktkostnader. 

- Leverantören ska medverka till samordnad varudistribution. 

- Leverantörer som har framtagna klimatdeklarationer för kläder får visa dessa på 

inköpscentralens hemsida. 

Naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem 

- Produkterna ska vara tillverkade med färgnings- och beredningsprocesser som är 

anslutna till reningsverk. 

Miljö- och hälsoskadliga ämnen 

- Leverantören ska bedriva ett systematisk kemikaliearbete genom att systematiskt 

kontrollera och hantera information om miljö- och hälsoskadliga ämnen.  

- Kläderna på ramavtalet får inte innehålla miljö- och hälsoskadliga ämnen som är 

upptagna på kandidatförteckningen. 
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- Produkterna på ramavtalet ska uppfylla specifika kemikaliekrav. 

-  Vi har ställt krav på euroklass för fordon vid leverans av varor. 

Systematiskt miljöarbete 

- Leverantören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och vid ramavtalsstart ha 

initierat en certifiering av sitt systematiska miljöarbete. 

Övrigt 

- Hållbarhetsmärkta produkter synliggörs för kunden i webbutiken. 

- I upphandlingen premierades hållbarhetsmärkta produkter. 

- Avsteg från avropsordningen kan göras vid behov av specifika produkter, behov av 
hållbarhetsmärkt produkter, passform utifrån individens behov samt behov av 
reparationstjänster. 
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DE GLOBALA MÅLEN  

Ramavtalet bidrar till mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 

2030, då det syftar till att ta fram ett brett sortiment av yrkeskläder till yrkesgrupper i 

behov av bekväma arbetskläder som är anpassade efter arbetsuppgiften och personen. 

Detta främjar i sin tur en trygg och säker arbetsmiljö.  

Krav och villkor i upphandlingen bidrar till att uppnå mål 3,6,7,8,11,12,13,14,15 och 16  
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HÅLLBARHETSHÄNSYN 

Nedan är en sammanställning av de hållbarhetshänsyn som tagits i upphandlingen och 

hur vi resonerat kring respektive hänsyn. Du kan även se kravformuleringarna. 

 

BARNS RÄTT I UPPHANDLING3   

☐ Ja  ☒ Nej 

Motivering: Inte relevant då produkten/tjänsten inte riktar sig till barn. 

 

ARBETSRÄTTSLIGA VILLKOR ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL4    

☐ Ja  ☒ Nej 

Motivering: Analys genomfördes inte vid tillfället för upphandling. 

 

ARBETSMILJÖ5   

☐ Ja  ☒ Nej 

Motivering: Analys genomfördes inte vid tillfället för upphandling. 

 

 

 
3 Inköpscentralen är inte skyldig att efterleva barnkonventionen, såvida vi inte agerar ombud åt en upphandlande myndighet som har 
sådan skyldighet genom delegerat ansvar från staten. Inköpscentralen tar dock ändå i beaktande barns rätt i upphandling, bl.a. genom 
krav på produkten eller tjänsten om den riktar sig till barn (t.ex. vad gäller kemikalier) eller genom krav på att leverantören ska utföra 
tjänsten med beaktande av barnets bästa. Inköpscentralen kan också inhämta barns åsikter, även om vi inte är skyldiga att göra det. Vi 
bygger också in möjligheter för kunder att ta hänsyn till individuella barns åsikt eller åsikter från en representantgrupp av barn, om 
avropen gäller en fråga som rör barn.  
4 Inköpscentralen är skyldig att ställa arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal (lön, semester och arbetstid) om summan av 
upphandlingen är högre än tröskelvärdet och det anses behövligt. 
5 Inköpscentralen ställer krav på arbetsmiljö i de fall arbetsmiljöriskerna är höga, bland annat genom krav på systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Kraven kan gälla både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden. 
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SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER6    

☐ Ja  ☒ Nej 

Motivering: Analys genomfördes inte vid tillfället för upphandling. 

 

LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER7   

☐ Ja  ☒ Nej 

Motivering: Analys genomfördes inte vid tillfället för upphandling. 

 

TILLGÄNGLIGHET OCH SAMTLIGA ANVÄNDARES BEHOV8   

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: Leverantören erbjuder provning av kläder utifrån samtliga användares behov samt möjlighet att 

beställa modeller med annan passform än den vanliga. 

Specialstorlekar och specialanpassning (krav på varor och tjänster) 

Mot en kostnad ska anbudsgivaren kunna erbjuda att plagg sys upp/om i större/mindre storlekar än vad som 

anses ordinarie storlekar, t ex då byxor behöver förlängas med x antal cm, eller ett plagg behövs i stl 5XL eller 

andra specialstorlekar. 

 

 

 

 

 
6 Inköpscentralen öppnar i de fall det är lämpligt, med tanke på upphandlingsföremålet och avtalets längd, upp för våra kunder att föra 
dialog med leverantörer om sysselsättningsfrämjande åtgärder för grupper som står långt från arbetsmarknaden, t.ex. utrikes födda, 
nyanlända, personer med funktionsnedsättning, personer som saknar avslutad gymnasieutbildning, äldre eller långtidsarbetslösa. 
7 Inköpscentrals krav på lika rättigheter och möjligheter utifrån diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder kan ta sikte på både 
leverantörer som arbetsgivare och leverantörers bemötande av allmänheten eller personal inom avropande myndigheter. Kraven kan 
också svara mot olika gruppers behov och villkor, t.ex. kläder i storlekar för både storvuxna och småvuxna, kvinnor och män. 
8 Inköpscentralen är skyldig att ställa tillgänglighetskrav om summan av upphandlingen är högre än tröskelvärdet, det som ska 
upphandlas ska användas av fysiska personer och det inte finns några särskilda skäl att inte ställa krav. En nedsättning av 
funktionsförmåga kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell och kan t.ex. handla om nedsatt rörelseförmåga, syn, hörsel, röst- och 
talfunktion, kognitiv förmåga, besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet, eller andra nedsättningar och variationer i 
funktionsförmåga. 
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HÅLLBARA LEVERANSKEDJOR9   

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: Leverantören ska fullgöra ramavtalet i enlighet med villkor för mänskliga rättigheter, arbetares 

rättigheter, miljöskydd och antikorruption.   

Hållbara leveranskedjor (ramavtalsvillkor) 

De grundläggande villkoren  

Leverantören ska under hela ramavtalets löptid tillämpa villkoren nedan. Ramavtalet ska fullgöras enligt 

följande grundläggande villkor för hållbara leveranskedjor:  

• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna;  

• ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt 

organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182); 

• FN:s barnkonvention, artikel 32; 

• den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och 

socialförsäkringsskydd, som gäller i landet där arbetet utförs; 

• det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs; 

• den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs; och  

• FN:s konvention mot korruption.  

Om internationella bestämmelser ger ett starkare skydd för den enskilde än nationell lagstiftning, ska 

leverantören vidta skäliga åtgärder för att följa de internationella bestämmelserna. Åtagandet gäller för all 

verksamhet med anknytning till ramavtalets utförande. Leverantören ska enligt avsnittet "Policy och rutiner" i 

denna punkt, säkerställa att de grundläggande villkoren uppfylls av anlitade underleverantörer i alla led. 

Leverantören ska också säkerställa att dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning enligt vad som 

anges i avsnittet "Uppföljning" i denna punkt.  

Policy och rutiner  

För att uppfylla åtagandet enligt avsnittet "De grundläggande villkoren" ovan, ska leverantören vidta åtgärder 

för att förebygga och hantera eventuella avvikelser från de grundläggande villkoren enligt a) - f) nedan. 

Åtgärderna ska vara dokumenterade och tillämpas löpande under hela avtalstiden i den egna verksamheten 

och hos underleverantörer i alla led. Leverantören ska vid avtalsstart:  

a. ha antagit allmänt tillgänglig policy, beslutad av högsta ledningen, som innefattar ett åtagande att 

respektera de grundläggande villkoren;  

b. ha antagit rutiner för att vidareförmedla åtagandet att respektera de grundläggande villkoren i den egna 

verksamheten och i leveranskedjan; 

 
9 Inköpscentralen är skyldig att ställa arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner om summan av upphandlingen är högre än 
tröskelvärdet och det anses behövligt. Inköpscentralens krav om hållbara leveranskedjor täcker dock alla fyra delar av UN Global 
Compact, dvs. mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption. Kraven kan också utökas med specifika krav 
för t.ex. etisk eller rättvis handel eller konfliktmineraler.  
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c. ha utsett ansvarig på ledningsnivå som ansvarar för efterlevnad av de grundläggande villkoren;  

d. ha antagit rutiner för att regelbundet genomföra riskanalyser, dvs. identifiera och prioritera aktuella och 

potentiella risker för brister i efterlevnaden av de grundläggande villkoren, innefattande en kartläggning av 

leveranskedjan med särskild hänsyn till högriskverksamheter;  

e. ha antagit rutiner för att regelbundet följa upp efterlevnad av de grundläggande villkoren; och  

f. ha antagit rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa brister i efterlevnaden av 

de grundläggande villkoren samt för att vidta rättelse vid identifierade brister. 

Åtgärderna ska vidtas enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter eller 

motsvarande. 

Uppföljning 

Inköpscentralen har rätt att följa upp att leverantören fullföljer sina åtaganden enligt denna punkt. 

Uppföljningen kan komma att ske i olika steg; egenrapportering enligt vad som beskrivs i avsnittet nedan och 

revision enligt ramavtalets punkt "Uppföljning och insyn".  

Risk för tvångsarbete i Kina  

Leverantören ska, eventuellt tillsammans med andra företag inom branschen och/eller intresseorganisationer, 

identifiera och sammanställa indikatorer på tvångsarbete av uigurer och andra muslimska minoriteter vid 

produktionsanläggningar i Kina. Detta för att säkerställa tillförlitligheten av uppföljningar inklusive revisioner.  

Egenrapportering  

På begäran av inköpscentralen ska leverantören, inom sex (6) veckor, eller annan tid som inköpscentralen 

anger, från det att begäran mottogs, skriftligen redovisa hur de grundläggande villkoren efterlevs. 

Redovisningen ska lämnas i inköpscentralens formulär för egenrapportering eller enligt inköpscentralens 

anvisningar. 

Hållbara leveranskedjor (kontraktsvillkor) 

Leverantören ska vid kontraktsstart och under hela kontraktsperioden tillämpa ramavtalsvillkoren "Hållbara 

leveranskedjor". Det ska vara öppet för upphandlande myndigheten eller dess ombud att granska 

leverantörens policys och rutiner avseende hållbara leveranskedjor. 

Särskilt om uppföljning av hållbarhetskrav (kontraktsvillkor) 

Leverantören ska ge den upphandlande myndigheten eller dess ombud tillträde till och insyn i sin eller 

underleverantörers verksamhet i den utsträckning som krävs för att den upphandlande myndigheten ska 

kunna kontrollera att leverantören lever upp till sina åtaganden enligt kontraktet samt villkoren i "Hållbara 

leveranskedjor" i ramavtalet. Skyldigheten att ge tillträde och insyn gäller till och med ett år efter det att 

kontraktet har löpt ut. För uppföljning av villkoren i "Hållbara leveranskedjor" i ramavtalet kan den 

upphandlande myndigheten, eller dess ombud, komma att granska tidrapportering, scheman, 

lönespecifikationer och anställningsavtal. Sådan granskning ska vara förenlig med dataskyddsförordningen. 

Den upphandlande myndigheten eller dess ombud ska också ha möjlighet att intervjua arbetstagare som 
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omfattas av dessa villkor. Leverantören ska utan kostnad medverka vid den upphandlande myndighetens 

uppföljning av kontraktet, oavsett vilket eller vilka villkor som följs upp. 

 

CIRKULÄR EKONOMI10 

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: Leverantören kan tillhandahålla skrädderitjänst för att förlänga produkters livslängd vilket avser 

skrädderi av knappar, blixtlås, fickor, kragar, enklare skrädderitjänster, spruckna sömmar samt avriven ficka. 

Leverantören ska tillhandahålla lösningar som minskar den totala mängden plastavfall från förpacknings- och 

emballagematerial. 

Reparationstjänster (krav på varor och tjänster) 

Det är önskvärt att leverantören kan tillhandahålla tjänst för reparation för upphandlande myndigheters 

befintliga produkter. Tjänsten avser en skrädderitjänst för att förlänga produkters livslängd vilket avser 

skrädderi av knappar, blixtlås, fickor, kragar, enklare skrädderitjänster, spruckna sömmar samt avriven ficka. 

Tjänsten avser reparationer på produkter där garantitiden löpt ut, eller för det fall garantin för produkten inte 

gäller av någon annan anledning. Upphandlande myndigheter ska i första hand vända sig till den leverantör 

som sålt produkten för reparation, och om leverantören som sålt produkten inte finns på avtalet eller inte kan 

reparera produkten följer upphandlande myndigheter rangordningen. För det fall leverantören inte 

tillhandahåller tjänsten när den efterfrågas vid avrop har leverantören rätt att avböja avrop utan påföljd enligt 

avsnitt 1.3. Förutsättningar för genomförande av tjänsten avtalas vid avrop. Anbudsgivaren bifogar en prislista 

för de reparationstjänster som erbjuds, av de tjänster som ingår i ramavtalet avseende reparation, med 

timpriser per tjänst. Angivna timpriser är fasta priser vid avrop, och får prisjusteras i enlighet med avsnitt 5.7 

Ramavtalsutkast. För reparerade produkter ska leverantören lämna en garanti på 18 månader. De 

reparationstjänster som får tillhandahållas är skrädderi av: knappar blixtlås fickor kragar enklare 

skrädderitjänster spruckna sömmar avriven ficka. 

Minskning av total mängd plastavfall från förpacknings- och emballagematerial (krav på varor och 

tjänster) 

Leverantören ska under avtalstiden tillhandahålla lösningar som minskar den totala mängden plastavfall från 

förpacknings- och emballagematerial utan att det leder till ökat spill eller transportskador. Leverantören ska i 

sitt anbud kortfattat beskriva hur denne avser att uppfylla ramavtalsvillkoret under avtalstidenstiden, samt 

ange nyckeltal för hur minskningen av plastavfall ska mätas. Beskrivningen ska innehålla leverantörens 

lösningar som minskar den totala mängden plastavfall med något eller några av följande:  

• användning av returemballage,  

• färre lager eller skikt av emballage, 

 
10 Inköpscentralen har ett särskilt fokus på cirkulär ekonomi då behovet är stort av att snabbt få till cirkulära materialflöden och ett 
minskat fotavtryck från de varor som upphandlas. Kraven syftar bland annat till återanvändning, reparation, renovering, återtillverkning, 
delning, förlängd livslängd, modularisering och förlängd garantitid. De syftar också till att öka innehållet av återvunnet material i 
produkten samt materialmärkning. 
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• tunnare emballage, 

• mindre utfyllnadsmaterial såsom exempelvis frigolit, polystyren eller dylikt,  

• användning av återvunnen plats eller  

• likvärdig lösning.  

Om leverantören inte lämnar någon beskrivning eller om beskrivningen inte visar att leverantörens lösning 

bidrar till minskat plastavfall enligt ovan, kan anbudet förkastas 

Minskning av total mängd plastavfall från förpackning- och emballagematerial (ramavtalsvillkor) 

Leverantören ska under avtalstiden på begäran av inköpscentralen kunna visa att plastavfallet minskar enligt 

den beskrivning som leverantören har bifogat sitt anbud i ramavtalsupphandlingen. 

 

KLIMATPÅVERKAN11   

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: Leverantören ska bedriva ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från transport av 

produkter samt på förfrågan från kund rapportera leveransernas koldioxidutsläpp. Mindre beställningar ger 

fraktkostnader. Leverantören ska medverka till samordnad varudistribution. Leverantörer som har framtagna 

klimatdeklarationer för kläder får visa dessa på inköpscentralens hemsida. 

Minskad klimatpåverkan från leverans av produkter (krav på varor och tjänster) 

Sverige har ett mål om minskade utsläpp för inrikestransporter med 70% till år 2030 jämfört med 2010. 

Inköpscentralen och många upphandlande myndigheter har som mål att de produkter som levereras på 

ramavtalen ska ske med lägsta möjliga klimatpåverkan.  

Anbudsgivaren ska verka för och bidra till måluppfyllelse genom att vid transporter inom uppdragen välja det 

alternativ som har lägst klimatpåverkan.  

Anbudsgivaren ska senast vid avtalsstart ha en policy och rutiner som beskriver hur leveranser av produkter 

sker med lägsta möjliga klimatpåverkan. Policy och rutiner bör inkludera åtaganden om minskning av 

transporternas koldioxidutsläpp, logistikplanering, ruttoptimering, samordning av transporter, utbildning i 

sparsam körning, uppföljning av leveransernas koldioxidutsläpp samt dialog med eventuella anlitade åkerier 

för att minimera transporternas klimatpåverkan. 

Policy och rutiner för minskad klimatpåverkan från transport av produkter (ramavtalsvillkor) 

Sverige har ett mål om minskade utsläpp för inrikestransporter med 70% till år 2030 jämfört med 2010. 

Inköpscentralen och många upphandlande myndigheter har som mål att de produkter som levereras på 

 
11 Inköpscentralen har som ambition att ställa drivande klimatkrav som möjliggör för upphandlande myndigheter att uppfylla sina 
klimatmål. En viktig del i arbetet är att analysera var i produktens/tjänstens livscykel störst klimatpåverkan sker och inrikta kraven på 
detta. Klimatpåverkan kan exempelvis bero på utsläpp av växthusgaser, energi- eller bränsleanvändning och materialval. Inköpscentralen 
har också ett särskilt fokus på fossilfria transporter, då området är mycket viktigt för att klimatmålen ska kunna nås. 



2022-03-23 
11 (26) 

 

 
 

 

 

Adda AB www.adda.se 

 

 

ramavtalen ska ske med lägsta möjliga klimatpåverkan. Leverantören ska, inom ramen för sitt systematiska 

miljöarbete, verka för och bidra till måluppfyllelse genom att vid transporter inom uppdragen välja det 

alternativ som har lägst klimatpåverkan. 

Leverantören ska senast vid avtalsstart ha policy, mål och rutiner som beskriver hur transport av produkter 

sker med lägsta möjliga klimatpåverkan. Policy, mål och rutiner ska som minimum inkludera följande; 

a. Ett åtagande om att minska transporternas klimatpåverkan. Åtagandet ska gälla långväga och lokala 

transporter samt omfatta såväl eventuella egna som anlitade underleverantörers transporter. 

b. Rutiner för hur krav på minskad klimatpåverkan från transporter vidareförmedlas i leveranskedjan inklusive 

regelbunden dialog och uppföljning av eventuella anlitade underleverantörer. 

c. Rutiner för logistikplanering, ruttoptimering, samordning av transporter och utbildning i sparsam körning 

som bidrar till minskad klimatpåverkan från transporter. 

d. Rutin för uppföljning och rapportering av leveransernas totala koldioxidutsläpp till upphandlande 

myndigheter som begär detta. Senast den 1 juli 2023 ska rapportering av leveransers koldioxidutsläpp enligt 

"Rapportering av leveransernas koldioxidutsläpp" (nedan) kunna redovisas till den upphandlande 

myndigheten. 

Styrkande av krav på policy, mål och rutiner för minskad klimatpåverkan från leverans av produkter 

(ramavtalsvillkor) 

Från och med ramavtalsstart ska leverantören, på inköpscentralens begäran, uppvisa policy, mål och rutiner 

enligt a) - d) ovan. Inköpscentralen kan komma att följa upp samtliga punkter i kravet under ramavtalstiden.  

Policy och rutiner för minskad klimatpåverkan från transport av produkter (kontraktsvillkor) 

Leverantören ska under kontraktstiden ha policy, mål och rutiner som beskriver hur transport av produkter 

sker med lägsta möjliga klimatpåverkan enligt avsnitt "Policy och rutiner för minskad klimatpåverkan från 

transport av produkter" i ramavtalet. Den upphandlande myndigheten kan under kontraktstiden begära in 

dokumentation som styrker att a-d i det aktuella villkoret uppfylls.  

 

Rapportering av leveransernas koldioxidutsläpp (kontraktsvillkor) 

Från och med den 1 juli 2023 ska rapportering av koldioxidutsläpp från leveranser kunna tas fram per kontrakt, 

till självkostnadspris. Rapporteringen ska visa på de totala utsläppen av koldioxid (CO2-ekvivalenter) för den 

upphandlande myndighetens leveranser under deras valda tidsintervall. Statistiken kan baseras på 

schablonvärden för genomsnittligt koldioxidutsläpp för den fordonsflotta eller nätverk av fordon som använts. 

För beräkning kan standard SS-EN 16258:2012 (Metoder för beräkning och rapportering av energiförbrukning 

och utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn, gods- och passagerartransporter) eller likvärdig 

beräkningsmetod tillämpas. Rapportering ska levereras inom 30 arbetsdagar från det att upphandlande 

myndighet inkommit med skriftlig förfrågan. Leverantören ska meddela den upphandlande myndigheten om 

självkostnadspriset, som ska godkännas av den upphandlande myndigheten, innan framtagandet av statistik 

påbörjas. 
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Klimatdeklarationer (ramavtalsvillkor) 

Textilindustrin är en av de mest förorenade branscherna som till stor del bidrar till växthusgasutsläpp. Det är 

produktionen av en textils livslängd som har största miljöpåverkan med förbrukning av stora mängder råvaror, 

energi, vatten och kemikalier. Inköpscentralen ser framtagandet av beräkningar av en textils totala 

klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv som en viktig utveckling i branschen. Leverantörer som har framtagna 

klimatdeklarationer för plagg får visa detta på inköpscentralens hemsida. För att informationen ska publiceras 

på inköpscentralens hemsida ska inköpscentralen kunna verifiera att produkten är klimatberäknad. 

Leverantören ska ange en länk till webbsida med aktuell klimatdeklaration eller skicka en kopia på 

miljövarudeklaration eller motsvarande dokumentation till inköpscentralen. Dokumentationen ska innehålla 

resultat från en livscykelanalys enligt ISO 14040-serien (Miljöledning – Livscykelanalys – Principer och struktur 

(utgåva 2, 2006-10-05 eller senare), ISO 14067 Växthusgaser - Klimatpåverkan från produkter - Krav och 

vägledning för beräkning (utgåva 1, 2018-10-16 eller senare) eller ISO 14025 Miljömärkning och 

miljödeklarationer - Typ III miljödeklarationer - Principer och procedurer (utgåva 1, 2010-05-24 eller senare). 

Analysen ska ha verifierats av en ackrediterad oberoende tredje part inom aktuellt ämnesområde. 

Avgift för frakt (krav på varor och tjänster) 

I syfte att minska belastning på miljön samt styra beställningarna mot större leveranser i syfte att minska 

hanteringskostnaderna hos anbudsgivaren ska anbudsgivaren ta ut den faktiska kostnaden för frakt för 

beställningar under 1000 SEK. Kostnaden för frakt under beställningar på 1000 SEK får maximalt vara 1000 

SEK. Kostnaden för frakt ska framgå vid beställningen. Om fraktkostnaden inte faktureras i samband med 

beställningen kan kostnaden inte debiteras i efterhand. Alla beställningar över 1000 SEK ska vara fraktfria till 

av upphandlande myndighet angiven plats för uppackning. Pris för frakt kommer inte att ingå i utvärderingen 

Samordnad varudistribution (krav på varor och tjänster) 

Ett flertal upphandlande myndigheter har eller kommer att ha en funktion för centralt samordnad distribution 

av produkter till de upphandlande myndigheternas olika godsmottagare dvs. till varje enskild beställare. Där 

samordnas leveranser från flertalet leverantörer innan produkterna slutligen levereras till varje enskild 

beställare/godsmottagare. Samdistributören agerar på uppdrag av upphandlande myndighet. Anbudsgivaren 

ska medverka till samordnad varudistribution, vilket innebär att leveranser ska ske till en distributionscentral 

eller ett centralt lager, definierat av varje upphandlande myndighet, istället för till varje enskild beställande 

enhet inom en upphandlande myndighet. Varje enskild beställning ska vara packad och adresserad till 

beställande enhet inom den upphandlande myndigheten. Leverans till distributionscentral eller centralt lager 

ska ske i överenskommelse med upphandlande myndighet. Anbudsgivare ska inom tre månader från det att 

upphandlande myndighet så begär det kunna tillämpa standarden för samordnad varudistribution i enlighet 

med SFTI eller annan likvärdig standard. Det innebär att anbudsgivaren ska kunna hantera t.ex. kundpackning 

(se nedan), godsmärkning, märkning av kolli med en transportetikett, leveransavisering i elektroniskt format.  
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NATURRESURSER, BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEM12 

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: Kläderna ska vara tillverkade med färgnings- och beredningsprocesser som är anslutna till 

reningsverk. 

Avloppsrening i produktionen (avtalsvillkor) 

Senast 12 månader efter avtalsstart ska processtegen färgeri och beredning vid tillverkningen av 

huvudkomponenten i de textilier som omfattas av ramavtalet vara anslutna till ett reningsverk eller vara en 

sluten process som inte genererar något avloppsvatten. Reningsverket ska finnas i anläggningen där 

processteget utförs eller utanför anläggningen i form av ett kommunalt eller annat externt reningsverk. 

Godtagbara bevis Leverantören ska, vid begäran, kunna uppvisa en förteckning över vilken form av 

avloppsrening som tillämpas för processtegen färgeri och beredning vid tillverkningen av huvudkomponenten 

för respektive textilprodukt som omfattas av ramavtalet. Andra möjliga bevis är giltig licens för någon av 

följande märkningar: Bra Miljöval Textil, 2012 Nordisk Miljömärkning (Svanen), Textiles, hides/skins and 

leather, Version 4 EU Ecolabel för textilprodukter, 2014 GOTS, version 5.0 (2017) eller version 6.0 (2020) 

bluesign. Det material som utgör minst 70% av respektive textilprodukt som omfattas av ramavtalet. 

 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKADLIGA ÄMNEN13 

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: Leverantören ska bedriva ett systematisk kemikaliearbete genom att systematiskt kontrollera och 

hantera information om miljö- och hälsoskadliga ämnen. Kläderna på ramavtalet ska uppfylla specifika 

kemikaliekrav (se bilaga hållbarhetsintyg) och får inte innehålla miljö- och hälsoskadliga ämnen som är 

upptagna på kandidatförteckningen. Vi har ställt krav på euroklass för fordon vid leverans av varor. 

Systematiskt kemikaliearbete (ramavtalsvillkor) 

Leverantören ska ett år efter ramavtalsstart och under resten av ramavtalsperioden ha dokumenterade och 

implementerade rutiner för att kontrollera och hantera information kring miljö och hälsofarliga ämnen i 

offererade produkter. Rutinerna ska minst omfatta kontroll och hantering av information om de ämnen som 

finns med i ramavtalet, i Reach-förordningens (Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsning av kemikalier) samt de ämnen som har restriktioner enligt POPsförordningen 

(EG nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar). Rutinerna ska minst omfatta:  

 
12 Inköpscentralen har som ambition att säkerställa ett hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, t.ex. krav på markanvändning, 
nyttjande av vattenresurser och bekämpningsmedel samt läckage av näringsämnen. 
13 Inköpscentralen har som ambition att minska risken för exponering av miljö- och hälsoskadliga ämnen i upphandlade produkter. Genom 
de krav vi ställer begränsar vi innehållet av bland annat ftalater (mjukgörare), färgämnen, flamskyddsmedel, flyktiga organiska eller 
högfluorerande ämnen samt ämnen på EU:s kandidatlista. Kraven syftar också till att minimera utsläpp och emission av miljö- och 
hälsoskadliga ämnen från upphandlade produkter och tjänster, som exempelvis formaldehyd från möbler eller kväve- & svaveloxider, 
partiklar och marknära ozon från fordon. 
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1. systematisk inhämtning av information om förekomsten av ämnen, vilket inkluderar information om nya 

ämnen som läggs till i regelverken under avtalstiden, från tillverkaren av de produkter som omfattas av 

ramavtalet; 

2. granskning och arkivering av mottagen information om ingående ämnen i produkterna och 

tillgängliggörande av information till den upphandlande myndigheten; samt 

3. genomförande av regelbundna analytiska provtagningar (stickprovskontroller) av produkter som omfattas 

av ramavtalet, för att kvalitetssäkra informationen från tillverkare och underleverantörer.  

Leverantören ska i rutinerna inkludera hantering i situationer då:  

1. ämnen som omfattas av begränsningar ändras;  

2. materialen, delarna eller underenheterna i de produkter som omfattas av upphandlingen ändras; 

samt 

3. tillverkningsförfarandet avseende de produkter som omfattas av upphandlingen ändras.  

Rutinerna för kontroll av farliga ämnen i produkter ska vara öppna för granskning av inköpscentralen eller dess 

ombud. Leverantören ska på begäran skicka in bevis för att villkoren är uppfyllda. Redovisningen av bevis ska 

följa inköpscentralens anvisningar och lämnas inom en vecka eller den senare tidpunkt som inköpscentralen 

anger. 

Systematiskt kemikaliearbete (kontraktsvillkor) 

I kontrakt som löper mer än ett år, ska leverantören senast ett år efter kontraktsstart och under hela 

resterande kontraktsperiod bedriva ett systematiskt och dokumenterat kemikaliearbete som är öppet för 

granskning av den upphandlande myndigheten eller dess ombud. 

Miljö och hållbarhet (krav på varor och tjänster) 

Samtliga av anbudsgivaren offererade produkter i Bilaga 03 - Prisbilaga samt produkter i anbudsgivarens 

övriga sortiment ska uppfylla för produkten tillämpliga krav i Bilaga 06 - Hållbarhetsintyg. För respektive krav 

T1 till T7 framgår vilka bevis som krävs för att verifiera kravuppfyllnad. Ifyllda hållbarhetsintyg behöver inte 

bifogas anbudet men inköpscentralen kan när som helst under anbudsprövningen begära in hållbarhetsintyg 

och bevis som styrker uppfyllnad av hållbarhetskraven. Anbudsgivaren ska, vid begäran från inköpscentralen, 

inom 10 arbetsdagar inkomma med ifyllt, signerat hållbarhetsintyg. Av bilaga 05 - Appendix lista med kemiska 

ämnen framgår vilka kemiska ämnen som omfattas av respektive krav samt vilka gränsvärden som är 

tillämpliga för dessa. För det fall inköpscentralen inte kan verifiera kravuppfyllnaden för offererade 

yrkeskläder vid anbudsprövningen stryks den produkten ur anbudsgivarens sortiment. För det fall det är en 

produkt i Bilaga 03 - Prisbilaga som inte kan verifieras kan det leda till att anbudsgivaren har färre än 50 % 

godkända produkter i enlighet med avsnitt 2.12.3. 

Särskilt om uppföljning av hållbarhetskrav (ramavtalsvillkor) 

Leverantören ska på inköpscentralens begäran uppvisa dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt 

3.11.7 "Miljö och hållbarhet" (område A) respektive 3.12.7 "Miljö och hållbarhet" (område B) i 

förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Inköpscentralen kan när som helst under ramavtalsperioden begära in 

bevis som styrker uppfyllnad av hållbarhetskraven. Leverantören ska, inom 30 arbetsdagar, vid begäran från 

inköpscentralen inkomma med ifyllt, signerat Hållbarhetsintyg (bilaga 06 till förfrågningsunderlaget) och 
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bevis för respektive tillämpligt krav. Leverantören ska hålla licensen/licenserna eller motsvarande giltiga under 

hela ramavtalsperioden enligt den aktuella miljömärkningen vid var tid gällande version. 

Särskilt om uppföljning av hållbarhetskrav (kontraktsvillkor) 

Leverantören ska på den upphandlande myndighetens begäran uppvisa dokumentation som styrker att 

hållbarhetskraven i avsnitt 3.11.7 "Miljö och hållbarhet" (område A) respektive avsnitt 3.12.7 "Miljö och 

hållbarhet" (gäller område B) i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Upphandlande myndighet kan när som 

helst under kontraktsperioden begära in bevis som styrker uppfyllnad av hållbarhetskraven. Leverantören ska, 

inom 30 arbetsdagar vid begäran från upphandlande myndighet inkomma med ifyllt, signerat 

Hållbarhetsintyg (bilaga 06 till förfrågningsunderlaget) och bevis för respektive tillämpligt krav. 

Euroklass för fordon vid leverans av produkter (krav på varor och tjänster) 

Anbudsgivaren ska senast vid avtalsstart säkerställa att fordon som används vid leverans av produkter minst 

uppfyller kraven enligt Euro V för tunga fordon och Euro 5 för lätta fordon. 

Euroklass för fordon vid leverans av produkter (kontraktsvillkor) 

Leverantören ska säkerställa att fordon för leverans av produkter inom kontraktet minst uppfyller kraven 

enligt Euro V för tunga fordon och Euro 5 för lätta fordon. Utdrag från vägtrafikregistret kan komma att 

begäras in. Kravet gäller även för leveranser som utförs med ett nätverk av flera fordon. Vid uppföljning kan 

dokumentation som styrker att leverantören ställt motsvarande krav på underleverantör av transporttjänster 

komma att begäras in. 

 

SYSTEMATISKT MILJÖARBETE14   

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: Leverantören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och vid ramavtalsstart ha initierat en 

certifiering av sitt systematiska miljöarbete. 

Systematiskt miljöarbete (ramavtalsvillkor) 

Leverantören ska vid ramavtalsstart och under hela avtalsperioden bedriva ett systematiskt och 

dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av inköpscentralen eller inköpscentralens ombud. 

Leverantören ska vid ramavtalsstart ha initierat en certifiering av sitt systematiska miljöarbete. Miljöarbetet 

ska minst omfatta för ramavtalsföremålen relevanta delar av verksamheten. Dokumentation som visar att ett 

systematiskt miljöarbete bedrivs ska finnas tillgänglig för granskning under hela ramavtalstiden och minst 

innehålla: 

i. en miljöpolicy som är antagen av ledningen och som innehåller åtagande om miljöhänsyn, 

lagefterlevnad och ständig förbättring;  

 
14 Inköpscentralen ställer krav på att leverantören ska arbeta systematiskt för att förbättra sin organisations miljöpåverkan och bidra till en 
hållbar utveckling. Kravet syftar till att leverantören har den kapacitet och de rutiner som krävs för att hantera miljökraven som ställs i 
upphandlingen, genom krav på systematiskt miljöarbete utifrån exempelvis ISO 14001, EMAS, FR 2000, Svensk Miljöbas eller ett eget 
system som uppfyller våra krav. 
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ii. en miljöutredning - redovisning och prioritering av verksamhetens betydande miljöaspekter och 

miljörisker (som inte är äldre än 5 år); 

iii. mål och handlingsplaner för verksamhetens betydande miljöaspekter och risker, inklusive 

ansvarsfördelade och tidsbestämda aktiviteter för att minska negativ miljöpåverkan samt en årlig 

uppföljning;  

iv. en rutin för hur inköpscentralens produktspecifika hållbarhetskrav efterlevs och vidareförmedlas i 

leveranskedjan (ex. ingående kemikalier och material i produkten).  

Inköpscentralen eller dess ombud har rätt att begära redovisning av hur villkoren är uppfyllda. Uppföljning 

sker genom granskning av leverantörens dokumentation. Redovisningen av dokumentation ska följa 

inköpscentralen eller ombudets anvisningar och lämnas inom sju dagar eller den senare tidpunkt som den 

inköpscentralen eller ombudet anger. Dokumentation avseende ledningssystemet ska uppfylla följande 

krav: 

1.dokument i ledningssystemet ska vara märkta med datum och verksamhetens namn och vara giltiga 

under hela avtalstiden,  

2.certifikat eller diplom ska täcka relevanta delar av verksamheten,  

3.mål- och handlingsplan ska omfatta uppföljning av målen alternativt kompletteras med en fristående 

uppföljning (t.ex. en revisionsrapport), och  

4.rutinmässig och regelbunden kontroll ska ske av hur avtalsföremål uppfyller specifika miljökrav t.ex. 

avseende kemiskt innehåll i produkter.  

Inköpscentralen kan komplettera uppföljningen med kontors- och fabriksrevision vid behov. Om 

verksamheten är certifierad enligt ISO 14001, EMAS (EC 1221/2009) eller FR2000, bedöms giltigt certifikat 

verifiera att villkoren ovan efterlevs. Om leverantören är diplomerad enligt Svensk Miljöbas bedöms 

diplom kompletterat med bevis avseende punkt 4 ovan verifiera att ovanstående villkor efterlevs. 

Systematiskt miljöarbete (kontraktsvillkor) 

Leverantören ska vid kontraktsstart och under hela kontraktsperioden bedriva ett systematiskt och 

dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av den upphandlande myndigheten eller dess ombud. 

 

EKONOMISK BROTTSLIGHET15   

☐ Ja  ☒ Nej 

Motivering: Analys genomfördes inte vid tillfället för upphandling. 

 

 
15 Inköpscentralen ställer krav på att leverantören ska arbeta systematiskt för att förbättra sin organisations miljöpåverkan och bidra till en 
hållbar utveckling. Kravet syftar till att leverantören har den kapacitet och de rutiner som krävs för att hantera miljökraven som ställs i 
upphandlingen, genom krav på systematiskt miljöarbete utifrån exempelvis ISO 14001, EMAS, FR 2000, Svensk Miljöbas eller ett eget 
system som uppfyller våra krav. 
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INFORMATIONSSÄKERHET16   

☐ Ja  ☒ Nej 

Motivering: Analys genomfördes inte vid tillfället för upphandling. 

 

ÖVRIGT 

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: I upphandlingen tilldelades mervärde för miljömärkta produkter samt möjlighet för kostnadsfri 

extravisning och utprovning av produkter. De ska finnas uppdaterad information i webbutiken om 

hållbarhetsmärkta produkter för respektive plagg. Informationen visas med tillämplig 

hållbarhetsmärkningslogga. Upphandlande myndigheter har även rätt att frångå avropsrangordningen i 

följande fall: behov av specifika produkter, behov av hållbarhetsmärkt produkter, passform utifrån individens 

behov samt behov av reparationstjänster.  

Kvalitetskriterier (administrativa krav) 

[…] Anbudsutvärderingen sker genom att nedan angivna kvalitetskriterier ger ett procentuellt prisavdrag från 

priser enligt följande: 

• Miljömärkning (ger 25 % avdrag på angivet nettopris, nettopriset minus kvalitetsavdraget 

multiplicerasmed viktningen) 

• Lokaler eller besök för kostnadsfri visning och utprovning av produkter och kollektioner, […] 

Miljömärkning 

I utvärderingen av produkter ges ett prisavdrag på 25 % per offererad produkt som i sin helhet är miljömärkt 

med; 

• Bra Miljöval textil kriterier 2012 

• OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, lll, IV) 2019-2021 

• Nordisk Miljömärkning (Svanen), Textiles, hides/skins and leather, version 4 eller senare 

• EU- Ecolabel kriterier för textil version 2014 eller senare 

• GOTS version 5.0 (2017) eller version 6.0 (2020) 

• Blue Sign (BSSL) version 9 (2018) eller version 10 (2019) (användningsområde A,B, C) 

• Annan likvärdig märkning 

OEKO-TEX 100 certifierad textil ska vara certifierad i sin helhet.  

 
16 Inköpscentralen ställer krav på att leverantören ska arbeta systematiskt för att förbättra sin organisations miljöpåverkan och bidra till en 
hållbar utveckling. Kravet syftar till att leverantören har den kapacitet och de rutiner som krävs för att hantera miljökraven som ställs i 
upphandlingen, genom krav på systematiskt miljöarbete utifrån exempelvis ISO 14001, EMAS, FR 2000, Svensk Miljöbas eller ett eget 
system som uppfyller våra krav. 
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Inköpscentralen kommer att godta licenser enligt en tidigare version av miljömärkningskriterier upp till 18 

månader efter att den senaste versionen av kriterier publicerats av miljömärkningsorganisationen. Produkt 

som får prisavdrag i utvärderingen ska vara fortsatt märkt under avtalstiden. Vid uppdatering av 

miljömärkningskriterier under avtalstiden har leverantören 18 månader på sig att uppfylla de nya kriterierna 

och säkerställa att licenser uppgraderas. 

Anbudsgivaren ska ange aktuell miljömärkning och licensnummer i bilaga 03 - Prisbilaga. Om licensnummer 

saknas kan en länk till webbsida anges där det är möjligt att spåra produktens miljömärkning och dess 

licensinnehavare. Om licensnummer och hänvisning till webbplats saknas ska en kopia på 

miljömärkningslicens utfärdat av tillämplig miljömärkningsorganisation bifogas anbudet. 

För att en annan märkning ska anses likvärdig ska anbudsgivaren redogöra för hur märkningen är likvärdig. 

Anbudsgivaren ska visa att märkningen i fråga minst omfattar samma krav och kriterier samt minst har 

samma nivå på samtliga krav och kriterier som efterfrågade märkningar. Dokumentation som styrker detta 

ska bifogas anbudet. 

I enlighet med 9 kap 15 § LOU ska en anbudsgivare som inte inom den angivna tidsfristen haft möjlighet att få 

tillgång till den märkning som den upphandlande myndigheten kräver eller en likvärdig märkning och detta 

inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida, kunna inkomma med annan lämplig 

utredning. För att detta undantag ska vara tillämpligt ska anbudsgivaren kunna visa att den initierat en 

ansökan om efterfrågad märkning för respektive produkt som anbudsgivaren önskar mervärde för samt 

betalat ansökningsavgiften för märkningen, genom att med anbudet bifoga kvitto på att ansökningsavgiften 

är betald. 

För det fall anbudsgivaren har initierat en ansökan på detta sätt accepterar inköpscentralen att anbudsgivaren 

inkommer med ett oberoende tredjepartscertifikat som styrker att produkten uppfyller samtliga krav och 

kriterier för någon av de efterfrågade märkningarna. Den tredje part som utfärdar certifikatet i fråga ska vara 

oberoende, ha relevant teknisk kompetens, vara ackrediterad, och vara utvärderad av anbudsgivaren före 

granskningen. Med teknisk kompetens avses kunskap om produktens produktions- och distributionskedja, de 

råvaror och kemikalier som används samt gällande miljömärkningskriterier. Granskarens kompetens ska 

intygas med exempelvis CV, examensbevis, kursintyg, arbetsintyg. […] 

Webbutik (krav på varor och tjänster) 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en webbutik per avtalsområde för de upphandlande myndigheter som 

beställer från ramavtalet. I webbutiken ska enbart det avtalade sortimentet (vilket återfinns i Avtalsprislistan) 

för avtalsområdet visas. 

Följande delar ska ingå i webbutiken: […] 

- det avtalade sortimentet ska visas med text, bild, artikelnummer, ev. förpackningsstorlekar och 

gällande pris + rabatt, kulörer, storlekar, storlekstabeller, ingående material, standarder, eventuella 

märkningar. 

- det ska tydligt framgå vilka produkter som tillhör det nettoprissatta sortimentet respektive det övriga 
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sortimentet. […] 

Avropsförfarande - tilldelning genom rangordning (allmän information) 

[…] Upphandlande myndigheter har även rätt att frångå rangordningen i följande fall: 

• Behov av specifika produkter. 

• Behov av miljömärkt produkter. 

• Passform utifrån individens behov. 

• Behov av reparationstjänster. […] 

UPPFÖLJNING  

För oss är uppföljning en förutsättning för hållbar upphandling. Därför arbetar vi 

systematiskt med att följa upp de hållbarhetskrav vi ställer. I de fall vi upptäcker 

avvikelser från våra krav, eller faktisk negativ påverkan i en leverantörs verksamhet, 

produkter eller tjänster kopplade till vår verksamhet, vidtar vi åtgärder och begär 

rättelse. Vid grova överträdelser kan vi även använda viten eller häva avtal. 

Uppföljning görs genom egenrapportering, dokumentgranskning, enkäter och intervjuer, 

mätningar och analyser, leverantörsmöten, revisioner samt platsbesök. 

Krav på policyer & processer och ledningssystem följs upp 0-6 månader in på avtalet, medan 

produkt- och tjänsterelaterade krav följs upp 12-18 månader in i avtalet. 
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BILAGOR 
Krav i hållbarhetsintyg 
T1 

Ämnen på kandidatförteckningen 

KRAV: De textilier som levereras enligt kontraktet ska inte innehålla ämnen som finns upptagna på gällande 

kandidatförteckning (artikel 59 i Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006) i halter över 0,1 vikt% (1000 mg/kg) per 

ämne. Med 0,1 vikts% avses varje individuell del av en vara. 

GODTAGBARA 

BEVIS: 

Intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar; 

- Svanens kriterier för textil, skinn och läder, version 4 eller senare 

- EU Ecolabels 2014/350/EU 

- Bra Miljöval textil kriterier version 2012 (kategori fiber och beredning) eller senare 

- GOTS version 5/2017 eller senare, eller 

- Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller 

information som visar att kravet uppfylls 

- En signerad försäkran från tillverkare av det ingående textil-, skinn- eller läderträmaterial som visar att 

kravet uppfylls. 

- Företagets egendeklaration/leverantörsförsäkran inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse 

som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029. 
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T2 

Flamskyddsmedel     

KRAV: I textilier, där flamskyddande funktion efterfrågas, ska inte de ämnen som listas i T2 Appendix Lista med 

kemiska ämnen, förekomma i halter över 5 mg/kg textil. 

GODTAGBARA 

BEVIS:  

Intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar; 

- OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, lll, lV ) 2019-2021 

- Bra Miljöval textil kriterier 2012:3 (kategori fiber och beredning) 

- Nordisk Miljömärkning (Svanen), Textiles, hides/skins and leather, version 4 eller senare 

- GOTS version 5.0 (2017) eller version 6.0 (2020) 

- Blue Sign (BSSL) version 9 (2018) eller version 10 (2019) (användningsområde A,B, C) 

- Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller 

information som visar att kravet uppfylls 

- En signerad försäkran från tillverkare av det ingående textil-, skinn- eller läderträmaterial som visar 

att kravet uppfylls. 

- Företagets egendeklaration/leverantörsförsäkran inklusive teknisk dokumentation av 

kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften 

enligt ISO/IEC 17029. 
 

T3 

Mjukgörare     

KRAV: De textilier som levereras enligt kontraktet får inte innehålla listade ftalater i T3 Appendix Lista med kemiska 

ämnen. Summan av ftalaterna får ej överstiga: 0,1 vikt%) (1000 mg/kg). 

GODTAGBARA 

BEVIS:  

Intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar; 

- OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, lll, lV ) 2019-2021 

- Bra Miljöval textil kriterier 2012:3 (kategori fiber och beredning) 

- GOTS version 5.0 (2017) eller version 6.0 (2020) 

- Blue Sign (BSSL) version 9 (2018) eller version 10 (2019) (användningsområde A,B) 

- Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller 

information som visar att kravet uppfylls 

- En signerad försäkran från tillverkare av det ingående textil-, skinn- eller läderträmaterial som visar att 

kravet uppfylls. 

- Företagets egendeklaration/leverantörsförsäkran inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse 

som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029.  
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T4 

Färgämnen/pigment     

KRAV: De färgämnen och pigment som listas i T4 Appendix Lista med kemiska ämnen ska inte förekomma i de textilier 

som levereras enligt kontraktet i högre halter än 50 mg/kg textil för varje enskilt ämne.  

GODTAGBARA 

BEVIS:  

Intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar; 

- OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, lll, IV) 2019-2021 

- Bra Miljöval textil kriterier 2012  

- Nordisk Miljömärkning (Svanen), Textiles, hides/skins and leather, version 4 eller senare 

- EU- Ecolabel kriterier för textil version 2014 eller senare  

- GOTS version 5.0 (2017) eller version 6.0 (2020) 

- Blue Sign (BSSL) version 9 (2018) eller version 10 (2019) (användningsområde A,B, C) 

- Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller 

information som visar att kravet uppfylls 

- En signerad försäkran från tillverkare som visar att kravet uppfylls. 

- Företagets egendeklaration/leverantörsförsäkran inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse 

som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029. 
 

T5 

Formaldehyd     

KRAV: Halten emitterad1 formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) ska inte överstiga 75ppm (75 mg/kg) i de textilier som levereras 

enligt kontraktet.  

GODTAGBARA 

BEVIS:  

intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar; 

- OEKO-TEX 100 (produktklass I, II ) 2019-2021 

- Bra Miljöval textil kriterier 2012:3 (kategori fiber och beredning) 

- Nordisk Miljömärkning (Svanen), Textiles, hides/skins and leather, version 4 eller senare 

- EU- Ecolabel kriterier för textil version 2014/350/EU eller senare  

- GOTS version 5.0 (2017) eller version 6.0 (2020) 

- Blue Sign (BSSL) version 9 (2018) eller version 10 (2019) (användningsområde A,B) 

- Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller 

information som visar att kravet uppfylls 

- En signerad försäkran från tillverkare av det ingående textil-, skinn- eller läderträmaterial som visar att 

kravet uppfylls. 

- Företagets egendeklaration/leverantörsförsäkran inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse 

som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029.  
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T6 

Biocider (antimikrobiell funktion)   

KRAV: Textilier som levereras enligt kontraktet ska inte vara biocidbehandlade1 

GODTAGBARA 

BEVIS: 

Intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar; 

- Nordisk Miljömärkning (Svanen), Textiles, hides/skins and leather, version 4 eller senare 

- EU- Ecolabel kriterier för textil version 2014/350/EU eller senare  

- Bra Miljöval textil kriterier 2012:3 (kategori fiber och beredning) 

- GOTS version 5.0 (2017) eller version 6.0 (2020) 

- Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller 

information som visar att kravet uppfylls 

- En signerad försäkran från tillverkare av det ingående textil-, skinn- eller läderträmaterial som visar att 

kravet uppfylls. 

- Företagets egendeklaration/leverantörsförsäkran inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse 

som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029.  
 

 

T7 

Smuts-, olje-, 

vattenavvisande- och 

vattentät funktion 

    

KRAV: För textilier med smuts-, olje-, vattenavvisande- och vattentät funktion ska ämnena i T7 Appendix Lista 

med kemiska ämnen, inte förekomma i textilier som levereras enligt kontraktet i halter som överstiger 

gränserna i appendix. 

GODTAGBARA BEVIS:  Intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar; 

- OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, lll, IV ) 2019-2021 

- Bra Miljöval textil kriterier 2012 (kategori fiber och beredning) 

- Nordisk Miljömärkning (Svanen), Textiles, hides/skins and leather, version 4 eller senare 

- EU- Ecolabel kriterier för textil version 2014/350/EU eller senare  

- GOTS version 5.0 (2017) eller version 6.0 (2020) 

- Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som 

innehåller information som visar att kravet uppfylls 

- En signerad försäkran från tillverkare av det ingående textil-, skinn- eller läderträmaterial som 

visar att kravet uppfylls. 

- Företagets egendeklaration/leverantörsförsäkran inklusive teknisk dokumentation av 

kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för 

uppgiften enligt ISO/IEC 17029Teknisk dokumentation, t ex provningsrapport (TOF-analys) 

eller en signerad försäkran från underleverantör som visar att kravet uppfylls. 
 

  



2022-03-23 
24 (26) 

 

 
 

 

 

Adda AB www.adda.se 

 

 

Appendix Lista med 
kemiska ämnen    

        

Krav Ämne CAS-nr 

Halt-
gräns 
[mg/kg] 

T2 Flamskydds- 
medel Flamskyddsmedel     

  Octabromodiphenyl ether (octaBDE) 32536-52-0 5 

  Polybrominated biphenyls (PBB) 59536-65-1(mix) 5 

  
tris[2-chloro-1-chloromethyl)ethyl] 
phosphate (TDCPP) 13674-87-8 5 

  
Tris(1-aziridinyl)-phosphine oxide 
(TEPA) 545-55-1 5 

  
tris(2,3-dibromopropyl) phosphate 
(TBPP) 126-72-7 5 

  Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP) 115-96-8 5 

        

T3 Mjukgörare Mjukgörare     

  Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 117-81-7   

  di(2-metoxietyl)ftalat (DMEP, BMEP) 117-82-8   

  Dipentylftalat (DPP) 131-18-0   

  Diisopentylftalat (DIPP) 605-50-5   

  

Di(heptyl, nonyl, undecyl)ftalat 
(DHNUP) 1,2-benzendikarboxylsyradi-
(C7-11)-alkylestrar, grenade och raka 68515-42-4   

  
Diisoheptylftalat (DIHP) (di(grenade C6-
C8)alkylftalater 71888-89-6   

  N-pentylisopentylftalat 776297-69-9   

  Diisobutylftalat (DIBP) 84-69-5   

  Dibutylftalat (DBP) 84-74-2   

  Dihexylftalat (DnHP) 84-75-3   

  
1,2-benzendikarboxylsyradipentylester, 
grenad och rak 84777-06-0   

  Benzylbutylftalat (BBP) 85-68-7   

  
1,2-Benzendikarboxylsyradihexylester, 
grenad och rak 68515-50-4   

  

Diisononylftalat (DINP) ( 28553-12-0 ) 
1,2-benzendikarboxylsyra, di-C8-10-
alkyl ester, grenad (68515-48-0) 

28553-12-0 och 68515-48-
0   

  

Diisodecylftalat (DIDP) ( 26761-40-0 ) 
1,2-benzendikarboxylsyra, di-C9-11-
alkyl ester, grenad (68515-49-1) 

26761-40-0 och 68515-49-
1   
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  Di-n-oktylftalat (DNOP) 117-84-0   

        

T4 Färgämnen 
/pigment Dispersionsfärgämnen     

  C.I. Disperse Blue1 2475-45-8 50 

  C.I. Disperse Blue 3 2475-46-9 50 

  C.I. Disperse Blue 7 3179-90-6 50 

  C.I. Disperse Blue 26 3860-63-7 50 

  C.I. Disperse Blue 35 12222-75-2 50 

  C.I. Disperse Blue 102 12222-97-8 50 

  C.I. Disperse Blue 106 12223-01-7 50 

  C.I. Disperse Blue 124 61951-51-7 50 

  C.I. Disperse Brown 1 23355-64-8 50 

  C.I. Disperse Orange 1 2581-69-3 50 

  C.I. Disperse Orange 3 730-40-5 50 

  C.I. Disperse Orange 11 82-28-01 50 

  C.I. Disperse Orange 37/76 13301-61-6 50 

  C.I. Disperse Orange 149 85136-74-9 50 

  C.I. Disperse Red 1 2872-52-8 50 

  C.I. Disperse Red 11 2872-48-2 50 

  C.I. Disperse Red 17 3179-89-3 50 

  C.I. Disperse Yellow 1 119-15-3 50 

  C.I. Disperse Yellow 3 2832-40-8 50 

  C.I. Disperse Yellow 9 6373-73-5 50 

  C.I. Disperse Yellow 23 6250-23-3 50 

  C.I. Disperse Yellow 39 12236-29-2 50 

  C.I. Disperse Yellow 49 54824-37-2 50 

  Syrafärgämnen     

  C.I. Acid Red 26 3761-53-3 50 

  Basiska (katjoniska) färgämnen     

  C.I. Basic Blue 26 2580-56-5 50 

  C.I. Basic Red 9 569-61-9 50 

  C.I. Basic Violet 3 548-62-9 50 

  C.I. Basic Green 4 (oxalate) 2437-29-8 50 

  C.I. Basic Green 4 (chloride) 569-64-2 50 

  Mordant (betningsmedel)     

  Sodium dichromate 10588-01-9 50 

  Direktfärgämnen     

  C.I. Direct Black 38 1937-37-7 50 

  C.I. Direct Red 28 573-58-0 50 

  C.I. Direct Blue 6 2602-46-2 50 

  C.I Direct Blue 15 2429-74-5 50 

  Pigment     
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  Cadmium sulphide 1306-23-6 50 

  Lead orange 1314-41-6 50 

  Sodium chromate 7775-11-03 50 

  Potassium dichromate 7778-50-9 50 

  Acetic acid, lead salt, basic 51404-69-4 50 

  Pigment Red 104 12656-85-8 50 

  Pigment Yellow 34 1344-37-2 50 

  Navy Blue 118685-33-9 50 

        

T7 Smuts-, olje-, 
vattenavvisande- 
och vattentät 
funktion Fluorerade ämnen och ämnesgrupper     

  PFOS (Perfluorooctane sulfonic acid) 1763-23-1 0,025 

  PFOA (perfluorooctanoic acid) 335-67-1 0,025 

  PFHpA (Perfluoroheptanoic) 375-85-9 0,1 

  PFNA (Perfluorononane Acid) 375-95-1 0,1 

  
PFDA (Perfluorodecanoic acid, 
Nonadecafluorodecanoic acid) 335-76-2 0,1 

  PFUdA (henicosafluoroundecanoic acid) 2058-94-8 0,1 

  PFDoA (tricosafluorododecanoic acid ) 307-55-1 0,1 

  
PFTrDA (Pentacosafluorotridecanoic 
acid) 72629-94-8 0,1 

  
PFTeDA (heptacosafluorotetradecanoic 
acid 376-06-7 0,1 

 


