Miljökravsmodul: Leverantörens kemikaliearbete/ Supplier´s chemical management

Information till kravställaren
Kraven i denna miljökravsmodul kan, generellt, ställas i upphandlingar av varor, kemiska produkter och vissa tjänster. Tjänster som är aktuella
är de som omfattar användandet av kemiska produkter eller varor, till exempel reparationer och materielunderhåll.
Vid behov av stöd med miljökrav i upphandling kontakta hallbarhet@fmv.se.
I denna miljökravsmodul definieras vilken typ av krav som avses i vänster kolumn. ”L” markerar ett lagkrav inom området. ”M” markerar ett
miljökrav (innebär högre krav än lagstiftningen).
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.
Kraven ställs som kvalificeringskrav samt som krav i kontraktet/avtalsutkast. Miljökravsmodulen ska endast ses som ett stöd i arbetet.
Obs! Direkt efter miljökravsmodulen följer viktig information om miljöpåverkan, relevanta lagar, miljökrav inom området. Läs denna information
innan du använder kraven i modulen.
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Krav
-typ
L/M

3.1
Svenska

Miljökrav i FFU/AI

Text till
svarsbilaga

Anbudsgivare ska säkerställa att offererade varor/tjänster i enlighet med detta
förfrågningsunderlag uppfyller de krav som gäller för kemiska ämnen, kemiska produkter och
varor enligt EU-förordningarna Reach (EG nr 1907/2006) och CLP (EG nr 1272/2008).

Uppfylls detta skall-krav?
Ja/Nej

Anbudsgivare ska säkerställa att offererade varor/tjänster i enlighet med detta
förfrågningsunderlag uppfyller de krav som återfinns i ”Försvarssektorns Kriteriedokument –
kemiska ämnen, kemiska produkter och varor”.
Se http://www.fmv.se (Start / Upphandling / Miljökrav vid upphandlingar / Försvarssektorns
Kriteriedokument).

English

The Contractor shall ensure that goods/services offered pursuant to these Contract Documents
fulfil the requirements for chemical substances, chemical products and articles according to EUregulations Reach (EC No 1970/2006) and CLP (EC No 1272/2008).
The Contractor shall ensure that goods/services offered pursuant to these Contract Documents
fulfil the provisions in “the Defence Sectors Criteria Document – chemical substances, chemical
products and articles”.
See www.fmv.se/en (Start / Procurement / Environmental information to suppliers /The defence

sector’s criteria document)
Hjälptext
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Till kravställare (röd text tas bort): kravet anges som kvalificeringskrav.
Kravet skall alltid tillämpas vid anskaffning av materiel och de kemiska produkter som används för
drift- och underhåll av materielen. Vid tjänsteupphandling ska en bedömning göras om kravet är
relevant utifrån om hantering av kemiska produkter ingår i tjänsten, exempelvis upphandling av
underhållstjänst, städtjänst etc,
Försvarssektorns Kriteriedokument är ett styrande dokument för FMV, och är fastställt av
respektive myndighet inom försvarssektorn. Kriteriedokumentets krav går längre än lagstiftningen
och begränsar förekomsten av de farligaste ämnena/kemiska produkterna.

Is the shall-requirement
fulfilled? Y/N

Krav på leverantören i VÅS/SOW alternativt utkast till
avtal/kontrakt
L/M

3.2
Svenska

Leverantören ska vid genomförande av detta Kontrakt uppfylla de krav som gäller för kemiska
ämnen, kemiska produkter och varor enligt EU-förordningarna Reach (EG nr 1907/2006) och CLP
(EG nr 1272/2008).
Leverantören ska vid genomförande av detta Kontrakt uppfylla de krav som vid anbudstillfället
återfinns i ”Försvarssektorns Kriteriedokument – kemiska ämnen, kemiska produkter och varor”.
Se http://www.fmv.se (Start/Upphandling/Miljökrav vid upphandlingar/Försvarssektorns
Kriteriedokument).
Leverantören är skyldig att ersätta all skada som uppkommer för FMV till följd av att Leverantören
bryter mot denna bestämmelse.

English

During the performance of this Contract, the Contractor shall fulfil the requirements for chemical
substances, chemical products and goods according to EU-regulations Reach (EC No 1907/2006)
and CLP (EC No 1272/2008).
During the performance of this Contract, the Contractor shall fulfil the requirements found at the
time of submission of the tender in “The defence sector’s criteria document – chemical
substances, chemical products and articles”.
See www.fmv.se/en (Procurement / Environmental information to our suppliers / The defence
sector’s criteria document)
The Contractor shall compensate the FMV for any damages that may arise as a result of the
Contractor’s breach of this clause
.
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Hjälptext

Till kravställare (röd text tas bort): kravet anges i avtalsvillkoren.
Kravet skall alltid tillämpas vid anskaffning av materiel och de kemiska produkter som används för
drift- och underhåll av materielen. Vid tjänsteupphandling ska en bedömning göras om kravet är
relevant utifrån om hantering av kemiska produkter ingår i tjänsten, exempelvis upphandling av
underhållstjänst, städtjänst etc,
Försvarssektorns Kriteriedokument är ett styrande dokument för FMV, och är fastställt av
respektive myndighet inom försvarssektorn. Kriteriedokumentets krav går längre än lagstiftningen
och begränsar förekomsten av de farligaste ämnena/kemiska produkterna.

Information om miljökrav:
Kraven i denna miljökravsmodul kan ställas på de flesta varor, kemiska produkter och relevanta tjänster. I vissa upphandlingar kan det vara
relevant att även ställa mer långtgående och specifika kemikaliekrav på varan eller tjänsten, t ex i den tekniska specifikationen.
Relevant lagstiftning:



REACH förordningen (EG) nr 1907/2006 reglerar bl.a. innehåll av farliga kemikalier och är en förordning inom Europeiska unionen, som
antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljö mot risker som kan förorsakas av kemikalier.
CLP förordningen (EG) nr 1272/2008 innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
som levereras eller tillhandahålls inom EU. Det gäller även import till EU, oavsett om importen är för eget bruk eller för vidare
distribution.

För att minska miljö- och hälsopåverkan från varan eller den kemiska produkten ska produkterna uppfylla Försvarssektorns Kriteriedokument –
kemiska ämnen, kemiska produkter och varor. Försvarssektorns kriteriedokument är ett verktyg för försvarssektorn att ställa miljö- och
hälsokrav vid upphandling och inköp av kemiska produkter samt även tjänster i tillämpliga delar. Kraven begränsar vilka kemiska ämnen som
får ingå i varor som används i verksamheten och i de kemiska produkter som används för drift och underhåll. Genom att ställa dessa krav bidrar
försvarssektorn till att minska påverkan på miljön och människors hälsa. För intern styrning inom kemiområdet, se tjänsteföreskrift avseende
livscykelansvar för kemiska produkter och varor innehållande farliga kemiska ämnen.
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Berörda nationella miljömål

Berörda globala hållbarhetsmål
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