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

Stationstankning 2021
Nivå av hållbarhet
Hållbarhetskrav

☒ Ja ☐ Nej

Hållbart ramavtal1

☐ Ja ☐ Nej

Hållbart alternativ2

☒ Ja ☐ Nej

Ramavtalet erbjuder ett brett utbud av hållbara alternativ i form av förnybara drivmedel:
•
•
•
•

Förnybar el (laddning)
HVO100
Etanol E85
Biogas Bas och Biogas 100 (gröngasväxling är möjlig)

HVO100 som erbjuds på avtalet är fri från palmolja och PFAD (Palm Fatty Acid Distillate),
samt uppnår en god klimatprestanda. Leverantörer med ett drivande arbete kring
transparens och spårbarhet i leveranskedjan av drivmedel premierades i upphandlingen.

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:
Hållbara leveranskedjor
-

Leverantören ska fullgöra ramavtalet i enlighet med villkor för mänskliga
rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption.
Leverantörer med ett drivande arbete kring transparens och spårbarhet i
leveranskedjan premierades i upphandlingen.

Klimatpåverkan
-

El som används för laddning ska vara förnybar (ursprungsmärkt).
HVO100 ska ha god klimatprestanda i enlighet med Upphandlingsmyndighetens
avancerade nivå, vilket motsvarar ljusgrönt fält i miljöinformationen för drivmedel.
Fossila drivmedel ska inte härstamma från källor med särskilt hög klimatbelastning.
Leverantören ska kunna erbjuda gröngasväxling.

Naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem
-

HVO100 som säljs på avtalet är fri från palmolja och PFAD.

Systematiskt miljöarbete
-

Leverantören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete.

Övrigt
-

Månadsvis miljörapport till kund.
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DE GLOBALA MÅLEN
De förnybara produkterna på avtalet bidrar främst till mål 7 Hållbar energi för alla och mål 13
Bekämpa klimatförändringarna, då dessa produkter syftar till att ersätta fossila drivmedel.
Krav och villkor i upphandlingen bidrar till att uppnå mål 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och
16.

Adda AB

www.adda.se

2022-04-08
4 (13)

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 produkterna inte riktar sig till barn.

ARBETSRÄTTSLIGA VILLKOR ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL4
☐ Ja

☒ Nej

Motivering: Inte relevant då inga betydande risker har konstaterats för löner, semester och arbetstid.

ARBETSMILJÖ5
☐ Ja

☒ Nej

Motivering: Analys genomfördes inte vid tillfället för upphandling.

SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER6
☐ 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.
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.
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LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER7
☐ Ja

☒ Nej

Motivering: Analys genomfördes inte vid tillfället för upphandling.

TILLGÄNGLIGHET OCH SAMTLIGA ANVÄNDARES BEHOV8
☐ Ja

☒ Nej

Motivering: Ingen rutin för analys av tillgänglighet och samtliga användares behov var framtagen vid tiden för
upphandlingen.

HÅLLBARA LEVERANSKEDJOR9
☒ Ja

☐ Nej

Motivering: Vi har ställt villkor om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption.
Leverantörer med ett drivande arbete kring transparens och spårbarhet i leveranskedjan av drivmedel fick
mervärde i upphandlingen.

Hållbara leveranskedjor
Ramavtalsvillkor
De grundläggande villkoren
Leverantören ska under hela ramavtalets löptid tillämpa villkoren enligt det här avsnittet. Ramavtalet ska
fullgöras i enlighet med följande grundläggande villkor för hållbara leveranskedjor:
a)

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna;

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.
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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b) ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt
organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182);
c) FN:s barnkonvention, artikel 32;
d) den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och
socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs;
e) det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs;
f) den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs; och
g) 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 kontraktstiden 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;
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 i enlighet med 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”.
Egenrapportering
På begäran av inköpscentralen ska leverantören, inom sex veckor, eller annan tid som inköpscentralen anger,
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från det att begäran mottogs, skriftligen redovisa hur de grundläggande villkoren efterlevs. Redovisningen ska
lämnas i inköpscentralens formulär för egenrapportering eller enligt inköpscentralens anvisningar.

Transparens och hållbarhet (delområde 2 - Biodrivmedel samt fossila drivmedel)
Tilldelningskriterium
Mervärde ges till de anbudsgivare som utöver det som krävs i ramavtalsvillkoret "hållbara leveranskedjor"
bedriver ett aktivt arbete för att förbättra transparensen i leveranskedjan. För att erhålla mervärde ska
anbudsgivaren beskriva sitt arbete med spårbarhet för de drivmedel av både fossilt och förnybart ursprung
som säljs på avtalet. Beskrivningen ska innehålla:
• Hur anbudsgivaren arbetar med att spåra ursprunget av drivmedlen på avtalet.
• Hur anbudsgivaren arbetar för att driva på frågor om spårbarhet inom branschen.
Utformning av beskrivningen:
• Den ska vara maximalt tre A4-sidor lång.
• Vi tar inte hänsyn till information som länkar till webbsidor eller andra bilagor.
Bedömningsgrunder
Inköpscentralen kommer att utvärdera beskrivningen med utgångspunkt i hur väl nedanstående
bedömningsgrunder uppfylls:
•

•

Anbudsgivaren ställer krav på att raffinaderierna ska ange ursprunget för råvaran. Anbudsgivaren ska
ge exempel på denna typ av kravställan samt verifikat av ursprung för både fossila och förnybara
drivmedel.
Anbudsgivaren bedriver arbete för att på egen hand eller i samverkan med andra aktörer påverka
raffinaderiernas arbete med ökad spårbarhet. Anbudsgivaren ska ge exempel på denna typ av
påverkansarbete som bedrivs.

CIRKULÄR EKONOMI10
☐ Ja

☒ Nej

Motivering: Drivmedel är förbrukningsprodukter.

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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KLIMATPÅVERKAN11
☒ Ja

☐ Nej

Motivering: Vi har ställt krav som, utöver lagstiftningen på området, syftar till att minska produkternas
klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.
El från förnybara energikällor (delområde 1 - Laddning)
Krav på produkt
Elen som används för laddning ska vara från förnybara energikällor (ursprungsmärkt) enligt definition i Lag
(2011:1200) om elcertifikat. Som förnybara energikällor räknas biobränsle, geotermisk energi, solenergi,
vattenkraft, vindkraft och vågenergi.
Verifikation på att anbudsgivaren använder el från förnybara energikällor i laddarna ska bifogas anbudet.
Verifikation kan utgöras av något av följande eller likvärdig dokumentation:
• Ursprungsgaranti inte äldre än ett år
• Bra Miljöval-licens
• Avtal
• EPD/miljödeklaration typ III enligt ISO 14025

Klimatprestanda HVO100 (delområde 2 - Biodrivmedel samt fossila drivmedel)
Krav på produkt
HVO100 som erbjuds på ramavtalet ska ha ett maximalt utsläpp av växthusgaser på 31,9 gCO2e/MJ (LCA).
Enheten gCO2e/MJ (LCA) syftar på mängd utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) per energienhet,
sett till hela drivmedlets livscykel. Bevis ska bifogas innan avtalsstart i form av kopia av drivmedlets
miljödeklaration enligt Energimyndighetens föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation
om drivmedel (STEMFS 2021:1) eller hänvisning till webbplats där denna information framgår.

Fossila drivmedel med särskilt hög klimatbelastning (delområde 2 - Biodrivmedel samt fossila drivmedel)
Krav på produkt
Offererade fossila drivmedel ska på massbalansnivå inte härstamma från källor med särskilt hög
klimatbelastning såsom oljesand, tjärsand, skifferolja eller syntetisk olja från kol. Minst 97% av det offererade
drivmedlet ska redovisas. Anbudsgivaren ska i anbudet uppvisa dokumentation som styrker kravet. Bevis kan
exempelvis vara en uppförandekod, avtalsskrivningar eller likvärdigt som fastställer att råvaror med särskilt
hög klimatbelastning inte ska förekomma i leveranserna av fossila drivmedel.

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.
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Fossila drivmedel med särskilt hög klimatbelastning
Ramavtalsvillkor
Vid begäran ska leverantören redovisa hur uppförandekod, avtalsskrivning eller likvärdigt dokument, i enlighet
med punkt 5.4.3 i förfrågningsunderlaget om Fossila drivmedel med särskilt hög klimatbelastning, har
vidareförmedlats i leverantörsledet.

Grön gasväxling (delområde 3 - Fordonsgas)
Krav på produkt
Leverantören ska kunna erbjuda gröngasväxling för de upphandlande myndigheter som begär detta. Det
innebär att upphandlande myndighet betalar för att enbart tanka biogas100 enligt principen om massbalans.
Leverantören ska kunna visa att 100 procent förnybar andel fordonsgas motsvarande förbrukningen hos dessa
upphandlande myndigheter har tillförts den svenska marknaden.

System för uppföljning av fordonsgas
Ramavtalsvillkor
Leverantören ska ha ett system för uppföljning av fordonsgas. Vid begäran ska detta system kunna uppvisas
för inköpscentralen.

NATURRESURSER, BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEM12
☒ Ja

☐ Nej

Motivering: Vi har ställt krav som syftar till att palmolja och andra ”högriskgrödor” inte används i den HVO100
som säljs på avtalet. PFAD ska inte ingå på massbalansnivå.
HVO100 - innehåll av råvaror med hög risk för indirekt ändrad markanvändning (delområde 2 Biodrivmedel samt fossila drivmedel)
Krav på produkt
HVO100 som offereras på avtalet ska inte innehålla råvaror med hög risk för indirekt ändrad markanvändning
definierat enligt (EU) 2019/807* inklusive PFAD (Palm Fatty Acid Distillate). Till anbudet ska bifogas en
skriftlig försäkran som bekräftar att den HVO100 som offereras inte innehåller råvaror med hög risk för
indirekt ändrad markanvändning. Försäkran ska gälla under hela avtalstiden. Gällande PFAD så godkänner vi
att massbalansberäkning används, dvs att PFAD allokeras bort från de volymer som säljs på ramavtalet.
* Kommissionens delegerade förordning 2019/807 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller
fastställande av bränsleråvaror med hög risk för indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning av

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.
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produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen
med låg risk för indirekt ändrad markanvändning.

HVO100 - innehåll av råvaror med hög risk för indirekt ändrad markanvändning
Ramavtalsvillkor
Vid begäran från inköpscentralen ska bevis kunna ges på att råvaror med hög risk för indirekt ändrad
markanvändning inte förekommit i HVO100 som sålts på ramavtalet, samt att de volymer av HVO100 som
köpts inte innehåller PFAD. Denna dokumentation ska vara granskad av en oberoende tredjepart, som även
ska säkerställa att de hållbara volymer drivmedel som kravställts inom ramavtalet inte dubbelräknas mot
andra kunder.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKADLIGA ÄMNEN13
☐ Ja

☒ Nej

Motivering: Inte relevant då den kemiska sammansättningen är reglerad i standarder.

SYSTEMATISKT MILJÖARBETE14
☒ Ja

☐ Nej

Motivering: Vi har ställt villkor på systematiskt miljöarbete då utförandet av kontraktet anses ha betydande
miljöpåverkan.
Systematiskt miljöarbete
Ramavtalsvillkor
Leverantören ska vid avtalsstart och under hela avtalsperioden bedriva ett systematiskt och dokumenterat
miljöarbete som är öppet för granskning av inköpscentralen eller inköpscentralens ombud. Miljöarbetet ska
minst omfatta för avtalsföremålen relevanta delar av verksamheten.
Dokumentation som visar att ett systematiskt miljöarbete bedrivs ska finnas tillgänglig för granskning under
hela avtalstiden och minst innehålla:

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.
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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a.
b.
c.

d.

en miljöpolicy som är antagen av ledningen och som innehåller åtagande om miljöhänsyn,
lagefterlevnad och ständig förbättring;
en miljöutredning - redovisning och prioritering av verksamhetens betydande miljöaspekter och
miljörisker (som inte är äldre än 5 år);
mål och handlingsplaner för verksamhetens betydande miljöaspekter och risker, inklusive
ansvarsfördelade och tidsbestämda aktiviteter för att minska negativ miljöpåverkan samt en årlig
uppföljning;
en rutin för hur inköpscentralens produktspecifika miljökrav 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
inköpscentralens eller ombudets anvisningar och lämnas inom en vecka eller den senare tidpunkt som den
inköpscentralen eller ombudet anger.
Dokumentation avseende ledningssystemet ska uppfylla följande krav:
1.
2.
3.
4.

dokument i ledningssystemet ska vara märkta med datum och verksamhetens namn och vara giltiga
under hela avtalstiden,
certifikat eller diplom ska täcka relevanta delar av verksamheten,
mål- och handlingsplan ska omfatta uppföljning av målen alternativt kompletteras med en fristående
uppföljning (t.ex. en revisionsrapport), och
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 (se ovan) verifiera att de ovanstående villkoren efterlevs.

EKONOMISK BROTTSLIGHET15
☐ Ja

☒ Nej

Motivering: Analys genomfördes inte vid tillfället för upphandling. Korruption i tillverkningsledet ingår i villkor
om Hållbara leveranskedjor.

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

Redovisning av statistik
Kontraktsvillkor
[…] Miljörapport till kund
Leverantören ska månadsvis ge miljörapport till upphandlande myndighet. Miljörapporten ska minst innehålla
information om levererade mängder drivmedel (liter per produkt), de levererade drivmedlens totala
växthusgasutsläpp (kg CO2e WTW) samt koldioxidbesparing (kg) jämfört med fossilt drivmedel. Beräkningar
ska göras i enlighet med Energimyndighetens föreskrifter om rapportering och beräkning enligt
drivmedelslagen (STEMFS 2017:3). Informationen ska ges per förvaltning. Vid begäran av upphandlande
myndighet ska miljörapporten även kunna ges på fordonsnivå och per förare.

Uppföljning och insyn
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" respektive "HVO100 - innehåll av råvaror med hög risk för indirekt ändrad markanvändning" i
ramavtalet. Skyldigheten att ge tillträde och insyn gäller till och med ett år efter det att kontraktet har löpt ut.
För uppföljning av de sociala 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 och andra gällande lagar
och regler. Den upphandlande myndigheten eller dess ombud ska också ha möjlighet att intervjua
arbetstagare som omfattas av dessa villkor. Leverantören ska utan kostnad medverka vid den upphandlande
myndighetens uppföljning av kontraktet, oavsett vilket eller vilka villkor som följs upp.

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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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.
Läs mer om våra uppföljningar på Addas hemsida.
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