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

Vitvaror 2019 

 

Nivå av hållbarhet 
 
Hållbarhetskrav    ☒ Ja ☐ Nej 

Hållbart ramavtal1     ☐ Ja ☒ Nej 

Hållbart alternativ2    ☐ Ja ☒ Nej 

 

Ramavtalet erbjuder vitvaror inom områdena professionell tvätt, vitvaror och småel.  

Ramavtalet säkerställer energieffektiva vitvaror med hög energiklass inom avtalsområdet 

Vitvaror. Inom avtalsområdena Tvättstugeutrustning och Vitvaror säkerställs låga 

ljudnivåer, som bidrar till en bullerfri arbetsmiljö. Tillgång till reservdelar under minst 10 års 

tid säkerställer lång livslängd för produkterna inom avtalsområdena Tvättstugeutrustning 

och Vitvaror.  

 

 

 

 

 

 
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: 

Arbetsrättsliga villkor  

- Leverantören ska följa arbetsrättsliga villkor enligt Transportavtalet. 

Arbetsmiljö 

- Krav på låga ljudnivåer (tvättstugeutrustning och vitvaror) bidrar till en bättre 

arbetsmiljö. 

Hållbara leveranskedjor  

- Leverantören ska fullgöra ramavtalet i enlighet med villkor för mänskliga rättigheter, 

arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption.   

- Leverantören ska arbeta utifrån OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för 

ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och 

högriskområden. 

Cirkulär ekonomi 

- Reservdelar ska finnas tillgängliga i minst tio år.  

- Servicemanualer ska finnas fritt tillgängliga för reparatörer. 

Klimatpåverkan 

- Energieffektiv utrustning erbjuds på ramavtalet. 

- Tillgång till instruktionsbok med information om energibesparande åtgärder. 

Miljö- och hälsoskadliga ämnen 

- Leverantören ska bedriva ett systematisk kemikaliearbete med substitution av miljö- 

och hälsoskadliga ämnen.  

- Produkterna är fria från antibakteriella ämnen. 

- Produkterna är fria från miljö- och hälsoskadliga mjukgörare i plast och 

gummimaterial. 

Systematiskt miljöarbete 

- Leverantören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete 
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DE GLOBALA MÅLEN  

Energieffektiva vitvaror bidrar till det globala målet 7 om ”Hållbar Energi till alla” och 

mål 11 om ”Hållbara städer och samhällen”. 

Ramavtalet bidrar genom sina kravställningar också till mål 1, 3, 4, 5, 6, 8, 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 varan/tjänsten inte riktar sig till barn. 

 

ARBETSRÄTTSLIGA VILLKOR ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL4    

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: Arbetsrättsliga villkor har bedömts som behövligt. 

Arbetsrättsliga villkor  

Ramavtalsvillkor  

Arbete enligt de kontrakt som ingås med stöd av ramavtalet, ska utföras enligt de arbetsrättsliga villkor som 

framgår av ”Kontraktsvillkor”. De arbetsrättsliga villkoren i kontraktet kan förändras under avtalstiden om det 

centrala kollektivavtal som legat till grund för villkoren revideras. Inköpscentralen ska meddela leverantören 

om detta. 

Kollektivavtal: Transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens 

arbetsgivareförbund 

Arbetsrättsliga villkor 

Kontraktsvillkor 

Arbetstagare som utför arbete enligt kontraktet ska minst ges de villkor som anges i bilaga 04, se punkt 0. 

Villkoren ska tillämpas så länge kontraktet är giltigt. 

Om leverantören anlitar en underleverantör vars arbetstagare utför arbete inom ramen för kontraktet, ska de 

arbetsrättsliga villkoren tillämpas även av underleverantörer som direkt medverkar vid kontraktets utförande. 

Det åligger leverantören att säkerställa att villkoren efterlevs av dessa underleverantörer.  

 
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, bl.a. genom krav på varan 
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 åsikter, 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. 
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Villkor avseende arbetstid, lön och semester 

De arbetsrättsliga villkoren grundar sig på uppgift om aktuellt centrala kollektivavtal. De arbetsrättsliga villkor 

som har tagits fram anges i bilaga 04 och gäller för de yrkeskategorier som motsvarar arbetstagare som 

omfattas av Transportavtalet. 

Hur leverantören uppfyller de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren  

Leverantören uppfyller de arbetsrättsliga villkoren genom att: 

- tillämpa de villkor som anges i 0; 

- tillämpa de villkor om lön, semester och arbetstid som följer av ett och samma centrala kollektivavtal 

som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen; 

- tillämpa de villkor om lön, semester och arbetstid som följer av ett och samma lokala kollektivavtal, 

som är slutet med stöd av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande 

arbetstagare i den aktuella branschen och som leverantören är bunden av; eller 

- tillämpa motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt lagen (1999:678) om 

utstationering av arbetstagare, om leverantören använder utstationerad arbetskraft i enligt den lagen. 

Leverantören ska på begäran av den upphandlande myndighet redovisa på vilket av ovanstående sätt och hur 

de särskilda arbetsrättsliga villkoren fullgörs av leverantören och dennes underleverantörer. 

Förändring av de arbetsrättsliga villkoren  

Villkoren som anges i 0 kan förändras under avtalstiden om det centrala kollektivavtal som legat till grund för 

villkoren revideras. Inköpscentralen kommer att meddela leverantören om detta. Leverantören och dennes 

underleverantörer ska därefter tillämpa de justerade villkoren inom 30 kalenderdagar. Om leverantören 

åberopar en utstationeringssituation ska den vid varje tidpunkt följa de villkor som följer av lagen (1999:678) 

om utstationering av arbetstagare i dess senaste lydelse. Om den lagen ersätts av eller kompletteras med 

andra lagregler ska leverantören följa dessa. 

 

ARBETSMILJÖ5   

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: Vi har satt gränsvärden för utrustningens ljudnivå för att bidra till en bättre arbetsmiljö. 

Krav på ljudnivå avseende professionella tvättmaskiner  
Krav på varan 
Offererade produkters ljudnivå ska maximalt uppgå till 62 dB (A) vid tvättning och 78 dB (A) vid centrifugering. 

Beräkningar av ljudnivå ska ske enligt tillämpliga branschstandarder. Kravet gäller för alla produkter som 

offereras i både Sortimentet med fast pris och Sortimentet med rabatt med undantag för vissa produkter i 

Sortimentet med fast pris där högre krav gäller. […] 

Krav på ljudnivå avseende professionell torktumlare 

Krav på varan 

 
5 Inköpscentralen ställer krav på arbetsmiljö, t.ex. genom krav på systematiskt arbetsmiljöarbete, om arbetsmiljöriskerna är höga. Kraven 
kan gälla både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden. Kraven kan också gälla utformning av arbetsplatser och arbetsutrustning.  
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Offererade produkters ljudnivå ska maximalt uppgå till 68 dB (A). Beräkningar av ljudnivå ska ske enligt 

tillämpliga branschstandarder och i enlighet med leverantörens rekommendationer. Kravet gäller för alla 

produkter som offereras i både Sortimentet med fast pris och Sortimentet med rabatt med undantag för vissa 

produkter i Sortimentet med fast pris där högre krav gäller. […] 

Krav på diskmaskin 

Krav på varan 

Offererade diskmaskiner ska ha barnlås. Ljudnivån för offererade diskmaskiner ska maximalt uppgå till 46 

dB(A) enligt mätmetod som anges i gällande energimärkningsförordning. 

Krav på ljudnivå avseende frysbox  

Krav på varan 

Offererade frysboxars ljudnivå ska vara maximalt 42 dB(A) enligt mätmetod som anges i gällande 

energimärkningsförordning. 

Krav på ljudnivå avseende kylskåp och frysskåp  

Krav på varan 

Offererade kylskåps ljudnivå ska vara maximalt 41 dB(A) enligt mätmetod som anges i gällande 

energimärkningsförordning. Offererade frysskåps ljudnivå (utan automatisk avfrostning) ska vara maximalt 42 

dB(A) enligt mätmetod som anges i gällande energimärkningsförordning. Offererade frysskåps ljudnivå (med 

automatisk avfrostning) ska vara maximalt 43 dB(A) enligt mätmetod som anges i gällande 

energimärkningsförordning. 

Krav på ljudnivå avseende kombinerade kyl och frys 

Krav på varan 

Ljudnivån för offererade kombinerade kyl och frys utan funktion för automatisk avfrostning ska vara maximalt 

41 dB(A) enligt mätmetod som anges i gällande energimärkningsförordning. För kombinerad kyl och frys med 

funktion för automatisk avfrostning får ljudnivån vara maximalt 43 dB(A) enligt mätmetod som anges i 

gällande energimärkningsförordning. 

Krav på ljudnivå avseende torktumlare  

Krav på varan 

Offererade produkters ljudnivå ska vara maximalt 66 dB (A) enligt mätmetod som anges i gällande 

energimärkningsförordning. 

Krav på ljudnivå avseende torkskåp  

Krav på varan 

Offererade produkters ljudnivå ska vara maximalt 57 dB (A) enligt mätmetod som anges i gällande 

energimärkningsförordning. 

Krav på ljudnivå avseende tvättmaskiner  

Krav på varan 

Offererade produkters ljudnivå ska vara maximalt 62 dB (A) vid tvättning och 76 dB (A) vid centrifugering 

enligt mätmetod som anges i gällande energimärkningsförordning. 
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Ljudnivå (avtalsområde 2) 

Ramavtalsvillkor 

Leverantören ska på begäran styrka att kraven på ljudnivå i upphandlingsdokumentet är uppfyllda. 

Dokumentation kan exempelvis vara energimärkningsetikett, registerutdrag, informationsblad eller 

miljömärkning enligt Nordisk Miljömärkning (Svanen) för vitvaror (version 5 eller senare). Beräkningar av 

ljudnivå ska utföras enligt de metoder som anges i gällande energimärkningsförordningar för respektive 

produktgrupp. För torkskåp ska en produktspecifikation, eller annan dokumentation där det framgår vilken 

ljudnivå torkskåpet har, inlämnas. 

 

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: Analys genomfördes inte vid tillfället för upphandling. 

 

 

 
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 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: Risker för kränkningar av mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption 

bedöms som höga inom branschen. Stora delar av produktionen är förlagd till högriskländer.  

Hållbara leveranskedjor 

Ramavtalsvillkor 

Leverantörens åtagande 

Leverantören ska under hela ramavtalstiden, samt tiden då kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet 

löper, tillämpa villkoren enligt punkterna 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" 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 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 mänskliga rättigheter, arbetares 
rättigheter, miljöskydd och affärsetik. Kraven kan också utökas med specifika krav för t.ex. 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 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, 

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

lämnas i inköpscentralens formulär för egenrapportering eller enligt inköpscentralens anvisningar.  

Ansvarsfullt utvunna mineraler  

Ramavtalsvillkor 

Leverantörens produkter ska vara från sluttillverkare som tillämpar en process motsvarande riktlinjerna i 

tredje utgåvan av OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas, det vill säga:  

a) Upprätta starka företagsledningssystem, inklusive policy.  

b) Identifiera och utvärdera risker i leveranskedjan.  

c) Utforma och implementera en strategi för att hantera identifierade risker.  

d) Genomföra oberoende tredjepartsrevisioner vad gäller due diligence vid identifierade punkter i 

leveranskedjan.  

e) Rapportera om arbetet. Processen ska stödja ansvarsfulla inköp av tenn, tantal, volfram, guld, kobolt och 

andra mineraler som utvinns från områden i väpnad konflikt eller högriskområden.  

Med väpnad konflikt avses konflikter av både internationell (två eller flera stater) eller nationell (befrielsekrig, 

uppror, inbördeskrig etc.) karaktär. Med högriskområden avses områden med politisk instabilitet eller 

förtryck, institutionell svaghet, osäkerhet, kollaps av civil infrastruktur eller utbrett våld. Särskild hänsyn ska 

tas till ursprungsbefolkningar.  

Godtagbara bevis  

Leverantören ska vid ramavtalsstart tillhandahålla en kopia av sin eller 

varumärkesägarens/underleverantörens policy för hantering av ansvarsfullt utvunna mineraler. Policyn ska 

täcka utvinning av mineraler på global nivå, innehålla information om metod för spårbarhet till smältverk samt 

vara kommunicerad till leverantörsledet.  
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HÅLLBARA INVESTERINGAR10   

☐ Ja  ☒ Nej 

Motivering: Inte relevant då upphandlingsföremålet inte omfattar investeringar. 

 

CIRKULÄR EKONOMI11 

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: Vi har ställt krav på reservdelar och tillgång till servicemanualer för att säkerställa att reparationer 

kan genomföras som förlänger produkternas livslängd. 

Reservdelar  

Krav på varan 

Reservdelar som gör att produktens ursprungliga funktion bibehålls ska finnas tillgängliga i minst tio år. 

Servicemanualer ska finnas fritt tillgängliga för reparatörer senast två år efter kontraktsstart. 

 

KLIMATPÅVERKAN12   

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: Vi har ställt krav på energieffektiva vitvaror och instruktionsbok med information om 

energibesparande åtgärder. 

Produkter som offereras enligt nya energieffektivitetsklasser  

Krav på varan 

Offererade produkter i avtalsområde 2 Vitvaror ska uppfylla energieffektivitetsklasser som gäller för produkter 

vid leveransdag i enlighet med följande:  

Till och med den 28 februari 2021 ska minst följande energieffektivitetsklasser uppfyllas för respektive produkt 

inom avtalsområde 2:  

Varugrupp 1 Diskmaskin: A+++ (gäller varugrupp 1.1)  

Varugrupp 2 Frysbox: A++  

 
10 Inköpscentralen krav på hållbara investeringar omfattar bland annat Principles for Responsible Investment, rapportering enligt 
upplysningsförordningen, andel investeringar som omfattas av taxonomiförordningen, exkludering av företag utifrån hållbarhetskriterier, 
användande av ägarinflytande, andel räntetillgångar som är gröna obligationer och tillgångsportföljens koldioxidavtryck.  
11 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, förlängd garantitid, ökat innehåll av återvunnet material samt materialmärkning. 
12 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 varan/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. 



2022-12-12  
11 (15) 

 

 
 

 

 

Adda AB www.adda.se 

 

 

Varugrupp 3 Kylskåp och frysskåp: A++  

Varugrupp 4 Kombinerad kyl och frys: A++  

Varugrupp 5: Spisfläkt: A  

Varugrupp 6 Ugn: A  

Varugrupp 9: Spisar: A  

Varugrupp 11.1 Torktumlare: A+  

Varugrupp 11.3 Tvättmaskin: A+++  

Från och med den 1 mars 2021 ska minst följande energieffektivitetsklasser uppfyllas inom avtalsområde 2: 

Varugrupp 1 Diskmaskin: D (gäller varugrupp 1.1)  

Varugrupp 2 Frysbox: E  

Varugrupp 3 Kylskåp och frysskåp: E  

Varugrupp 4 Kombinerad kyl och frys: E  

Varugrupp 5: Spisfläkt: A  

Varugrupp 6 Ugn: A  

Varugrupp 9 Spisar: A  

Varugrupp 11.1 Torktumlare: A+  

Varugrupp 11.3 Tvättmaskin: D […] 

 

Energieffektivitetsklass 

Ramavtalsvillkor  

Leverantören ska på begäran styrka uppgifterna kring energieffektivitetsklasser. 

Energimärkningsetikett eller likvärdig dokumentation, exempelvis registerutdrag, informationsblad eller 

miljömärkning enligt Nordisk Miljömärkning (Svanen) för vitvaror (version 5 eller senare) ska kunna uppvisas 

som verifierar att offererade modeller minst uppfyller tillämplig energieffektivitetsklassificering. 

Beräkningarna ska alltid utföras enligt de metoder som anges i de gällande energimärkningsförordningarna 

för respektive produktgrupp.  

 

Tillgång till instruktionsbok (avtalsområde 1 (Tvättstugeutrustning) och avtalsområde 2 (Vitvaror) 

Kontraktsvillkor 

Leverantören ska säkerställa att installatörer och upphandlande myndigheter har fri tillgång till 

instruktionsbok. Av instruktionsboken ska vägledande information om energibesparande åtgärder framgå. 

Informationen ska utformas i enlighet med gällande ekodesignförordningar, där sådana finns. 

Leverantören ska, på den upphandlande myndighetens begäran, kunna uppvisa instruktionsbok i digitalt eller 

fysiskt format, samt hänvisa till var information om energibesparande åtgärder finns tillgänglig. 

 

NATURRESURSER, BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEM13 

☐ Ja  ☒ Nej 

 
13 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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Motivering: Inte relevant då varan/tjänsten inte kan anses ge upphov till någon betydande påverkan på 

naturresurser, biologisk mångfald eller ekosystem. 

 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKADLIGA ÄMNEN14 

☒ Ja  ☐ Nej 

Motivering: Vi har ställt krav på leverantörens kemikaliearbete samt krav att produkterna inte ska innehålla 

antibakteriella ämnen samt vara fria från miljö-och hälsofarliga mjukgörare i plast och gummimaterial. 

Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkten  

Krav på leverantören 

Leverantören ska, i sin egen verksamhet som återförsäljare eller via sina underleverantörer 

(tillverkare/varumärkesägare), ha rutiner för substitution av miljö- och hälsofarliga ämnen i produkterna. 

Rutinerna ska vara dokumenterade.  

Rutinerna ska minst inkludera de fem stegen i den europeiska kemikaliemyndighetens (Echas) modell för 

kemikaliesubstitution:  

1. Ha kunskap om kemiska ämnen och behov  

2. Leta efter alternativ.  

3. Bedöm, jämför och välj.  

4. Testa, inför och förbättra.  

5. Informera distributionskedjan. 

 

Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen  

Ramavtalsvillkor 

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna en skriftlig rutinbeskrivning som bevis på att kravet 

Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkten i upphandlingsdokumentet är uppfyllt.  

Rutinerna ska minst inkludera de fem stegen i Echa:s modell för kemikaliesubstitution. Metoder som är listade 

i OECD Substitution and Alternatives Assessment Tool Selector kan användas. Leverantören ska på begäran 

kunna tillhandahålla motsvarande information från underleverantörer som tillverkar de produkter som 

offereras i avtalet. Leverantören ska på begäran också kunna redogöra för hur rutinerna för 

kemikaliesubstitution tillämpats för en eller några utvalda produkter.  

 

Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)  

Krav på varan 

Offererade produkter inom samtliga avtalsområden ska inte vara biocidbehandlade, enligt definitionen i 

 
14 Inköpscentralen har som ambition att minska risken för exponering av miljö- och hälsoskadliga ämnen i upphandlade varor. 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, som exempelvis formaldehyd från möbler eller kväve- & svaveloxider, partiklar och marknära ozon från fordon. 
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Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om 

Tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 

 

Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)  

Ramavtalsvillkor 

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation eller en signerad 

leverantörsförsäkran från tillverkaren som styrker att kravet Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen) i 

upphandlingsdokumentet är uppfyllt. 

Mjukgörare i plast och gummimaterial  

Krav på varan 

Följande mjukgörare (ftalater) ska inte tillsättas i plast- eller gummimaterial i offererade produkter, inklusive 

den externa strömkabeln, i halter högre än 0,1 viktprocent per ftalat:  

Dietylhexylftalat (DEHP), CASnr 117-81-7*  

Dibutylftalat (DBP/DnBP), CASnr 84-74-2*  

Butylbensylftalat (BBP), CASnr 85-68-7*  

Dicyklohexylftalat (DCHP), CASnr 84-61-7  

Diisobutylftalat (DIBP), CASnr 84-69-5* 

Dihexylftalat (DHP), CASnr 84-75-3  

Bis (2-metoxietyl) ftalat, CASnr 117-82-8 

Diisopentyl-ftalat (DIPP), CASnr 605-50-5 

 N-pentyl-isopentyl-ftalat, CASnr 776297-69-9  

* DEHP, DBP, BBP samt DIBP är begränsade till 0,1 viktprocent enligt RoHs-direktivet från den 22 juli 2019. 

Mönsterkort/kretskort samt plast och gummidelar i elektronikdelar som väger mindre än 25g undantas detta 

krav. 

 

Mjukgörare i plast och gummimaterial  

Ramavtalsvillkor 

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

Mjukgörare i plast och gummimaterial i upphandlingsdokumentet är uppfyllt. Dokumentation kan exempelvis 

vara miljömärkning enligt Nordisk Miljömärkning (Svanen) för vitvaror (version 5), materialdeklaration eller 

analysrapport där resultaten ska ligga inom de tillåtna gränsvärdena (max 0,1 viktprocent).  

 

SYSTEMATISKT MILJÖARBETE15   

☒ Ja  ☐ Nej 

 
15 Inköpscentralen ställer krav på att leverantören ska arbeta systematiskt för att förbättra sin organisations miljöpåverkan och bidra till en 
hållbar utveckling om långtgående miljökrav samtidigt ställs i upphandlingen. Kravet syftar till att säkerställa att leverantören har den 
kapacitet och de rutiner som krävs för att hantera de ställda miljökraven. Leverantören kan uppfylla kravet genom certifikat såsom ISO 
14001, EMAS, FR 2000 och Svensk Miljöbas (+ tillägg) eller beskrivning och verifikation av ett eget system som uppfyller våra krav. 
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Motivering: Vi har ställt krav villkor på systematiskt miljöarbete då utförandet av kontraktet anses ha 

betydande miljöpåverkan. 

Systematiskt miljöarbete 

Ramavtalsvillkor 

Leverantören ska under hela ramavtalstiden samt tiden då kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet löper, 

ha implementerade rutiner för systematiskt miljöarbete.  

Rutinerna ska minst omfatta följande: 

1. En miljöpolicy eller motsvarande, som omfattar den typ av uppdrag som upphandlingen avser och som är 

antagen av ledningen och väl känd hos personalen.  

2. Rutiner som säkerställer att ledningen återkommande följer upp verksamhetens miljöledningssystem.  

3. Rutin för fastställande av verksamhetens betydande miljöaspekter.  

4. Rutin som säkerställer identifiering och efterlevnad av relevanta bindande krav, inklusive miljölagstiftning, 

kopplat till organisationens miljöaspekter.  

5. Rutin för att löpande utvärdera, följa upp och uppdatera miljömål och handlingsplaner kopplat till de 

betydande miljöaspekterna.  

6. Rutin för att säkerställa nödvändig kompetens hos berörd personal kopplat till miljöpolicyn, de betydande 

miljöaspekterna, att tillämpliga rutiner och krav i miljöledningssystemet följs samt ansvar för att minimera 

miljöpåverkan i arbetet.  

7. Rutin för mätning och utvärdering av miljöprestanda kopplat till de betydande miljöaspekterna.  

8. System för hantering av miljörelaterade risker som kan påverka verksamheten och ledningssystemet.  

9. Rutin för interna miljörevisioner.  

Leverantören ska, på inköpscentralens begäran utan dröjsmål, tillhandahålla följande verifikat:  

- Kopia på giltigt certifikat enligt ISO 14001, eller registrering enligt EMAS (förordning (EG) nr 

1221/2009 eller senare gällande utgåva), eller motsvarande certifikat enligt annan 

miljöledningsstandard som bygger på europeisk eller internationell standard. Leverantören ska, under 

hela ramavtalstiden, vid uppdatering av eller vid förvärv av nya certifikat skicka giltig version till SKIs 

kontaktperson för ramavtalet; eller  

- Icke tredjepartscertifierade leverantörer ska verifiera kravuppfyllnad genom 

beskrivning/dokumentation som visar att punkt 1-9 ovan uppfylls.  

Inköpscentralen kan när som helst under ramavtalsperioden, samt under den period kontrakt som ingåtts med 

stöd av ramavtalet fortfarande löper, begära in verifikat som styrker uppfyllnad av villkoret. 

EKONOMISK BROTTSLIGHET16   

☐ Ja  ☒ Nej 

Motivering: Analys genomfördes inte vid tillfället för upphandling. 

 
16 Inköpscentralen ställer krav som syftar till att minska förekomsten av ekonomisk brottslighet om riskerna för just detta är höga. Det kan 
till exempel gälla krav på förebyggande åtgärder mot korruption. Samtidigt kontrollerar vi förekomsten av organiserad brottslighet, 
bestickning, bedrägeri, penningtvätt eller finansiering av terrorism, terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet och 
människohandel samt att leverantören har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter. 
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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, 

varor 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. 

Läs mer om våra uppföljningar på Addas hemsida.  


