Miljökravsmodul: Återvinningsmanual (Recycling manual)

Information till kravställaren
Kraven i denna miljökravsmodul kan ställas på de flesta materielsystem. Syftet med återvinningsmanualen är att ge FMV det underlag som krävs för att de
upphandlade systemen ska kunna avvecklas på ett sätt som minimerar påverkan på hälsa och miljö. Vid behov av stöd kontakta hallbarhet@fmv.se.
Om systemsäkerhetkraven i upphandlingen även omfattar leverans av Riskanalys inför avveckling av system (RADS), omhändertas delar av den information
som ska framgå av Återvinningsmanualen. Hänvisningar kan då göras från Återvinningsmanualen till RADS, eller vice verca. Se även H SystSäk 2011
(M7739-352023) del 2 avsnitt 5.34.
I denna miljökravsmodul definieras vilken typ av krav som avses i vänster kolumn. ”M” markerar ett miljökrav (innebär högre krav än lagstiftningen). I denna
modul finns inga krav markerade med ”L” d.v.s. lagkrav.
I kravformuleringen anges ibland en kommentar (i rött) till kravställaren, som stöd för tillämpning av kravet. Den röda texten ska tas bort innan kravet används
i upphandlingsdokumenten.
Kravställaren kan ange modulens krav i den tekniska specifikationen (TS) / kravspecifikationen eller i verksamhetsåtagandespecifikationen (VÅS/SoW) /
avtalsutkast.Kravställaren måste själv göra bedömningen om var ett krav lämpligen ska placeras samt om det är relevant att ställa alla eller vissa av kraven
utifrån upphandlingens art. Miljökravsmodulen ska endast ses som ett stöd i arbetet.
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1

M

1.1
Svenska

1.1
English

M

1.2
Svenska

1.2
English

Hjälptext

Version 6, April 2020

Text till svarsbilaga

Återvinningsmanual
Anbudsgivaren ska ta fram en återvinningsmanual enligt dokument Gen Prodstöd
24100:32822/2008: https://www.fmv.se/globalassets/dokument/omfmv/miljoarbete/atervinningsmanual-version-2.0-sv-eng-slutlig.pdf

Uppfylls skall-kravet?
Ja/Nej

The tenderer shall produce a recycling manual according to the document Gen Prodstöd
24100:32822/2008: https://www.fmv.se/globalassets/dokument/omfmv/miljoarbete/atervinningsmanual-version-2.0-sv-eng-slutlig.pdf

Is the shall-requirement fulfilled?
Y/N

a. Återvinningsmanualen ska bifogas anbudet.
b. Återvinningsmanualen ska insändas till FMV [X månader, ange tidsperiod] efter att
kontraktet träder i kraft.

a. The recycling manual shall be enclosed with the tender.
b. The recycling manual shall be submitted to FMV [X months, ange tidsperiod] after the
contract enters into force.
Till kravställare (röd text tas bort): ”a” och ”b” är två alternativ. Välj det som lämpar sig bäst i den
specifika upphandlingen och stryk det andra. Krav 1.1. och 1.2. ska ställas tillsammans i de
upphandlingar det är relevant.

Uppfylls skall-kravet?
Ja/Nej

Is the shall-requirement fulfilled?
Y/N

Berörda nationella miljökvalitetsmål

Berörda globala hållbarhetsmål
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