Miljökravsmodul: Miljökrav på leverantören_Environmental requirement on supplier

Information till kravställaren
Kraven i denna miljökravsmodul omfattar krav på leverantörens miljöarbete, såsom efterlevnad av lagkrav, FMV:s miljökrav, miljöledningssystem och
miljöplan.
Syftet med kraven är framförallt att säkerställa att leverantörer till FMV bedriver ett systematiskt miljöarbete relaterat till upphandlingens art, att relevant
miljöhänsyn tas under avtalet samt att regelverk efterlevs.
I upphandlingar där miljöpåverkan kan förutses bli stor under produktionen och/eller avtalsperioden behövs mer långtgående krav på leverantörens
miljöarbete, än om miljöpåverkan förväntas bli ringa. Vid behov av stöd för bedömning av miljöpåverkan och omfattning av krav kontakta hallbarhet@fmv.se.
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 kommersiella delen av anbudsinfordran (AI) /förfrågningsunderlaget (FFU) som kvalificeringskrav, eller i kontrakteller avtalsutkast som avtalsvillkor. Kravställaren måste själv göra bedömningen om var ett krav lämpligen ska placeras samt vilket krav som är relevant att
ställa utifrån upphandlingens (förväntade) miljöpåverkan. Miljökravsmodulen ska endast ses som ett stöd i arbetet.
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Krav- 1
typ
M

1.1
Svenska

Leverantörens miljöarbete (kvalificeringskrav)

Text till svarsbilaga

För att säkerställa ställda miljökrav och leverans av Varor eller Tjänster som uppfyller gällande
miljölagstiftning, ska leverantören för det som upphandlas ha:

Uppfylls skall-kravet?
Ja/Nej

a. rutiner för identifiering och efterlevnad av gällande miljölagstiftning.
b. rutiner för att identifiera i denna upphandling ställda miljökrav.
En kort beskrivning av dessa rutiner ska bifogas anbudet.

English

In order to secure environmental standards and that the delivery of goods and services comply with
applicable environmental regulations, the contractor shall have the following routines in place with
regard to the procurement:
a. routines for identification and compliance with relevant environmental regulations,
b. routines for identification of environmental requirements in this procurement.

Beskrivning av de rutiner
leverantören har för säkerställa
att a. och b. uppfylls ska inlämnas
med anbudet.

Is the shall-requirement fulfilled?
Y/N
Beskrivning av de rutiner
leverantören har för säkerställa
att a. och b. uppfylls ska inlämnas
med anbudet.

A short description of said routines shall be enclosed with the tender

Hjälptext

Krav- 2
typ
M

2.1
Svenska

English
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Till kravställare (röd text tas bort): Kravet är ett kvalificeringskrav. Kravet är obligatoriskt när vara
eller tjänst som befaras ha negativ miljöpåverkan ingår i upphandlingen samt när särskilda miljökrav
ställs i upphandlingen.

Leverantörens miljöarbete (krav i avtalsutkast/kontraktsvillkor)

Uppföljning under
avtals-perioden

FMV, eller den som FMV utser, ska under kontraktstiden ha rätt att granska Leverantörens
miljöarbete med att uppfylla i upphandlingen ställda krav och därvid initiera de åtgärder som FMV
finner lämpliga.

Kontakta hallbarhet@fmv.se vid
behov av stöd.

During the contract period, the FMV or someone appointed by the FMV, shall have the right to audit
the Contractor’s environmental work with regards to requirements in the procurement and in
connection herewith initiate such measures as the FMV deems appropriate.

Kontakta hallbarhet@fmv.se vid
behov av stöd
.

Hjälptext

Till kravställare (röd text tas bort): Kravet är obligatoriskt när miljökrav ställts i upphandlingen och
det inte är fråga om en upphandling med stor (s.k. betydande) miljöpåverkan, då i stället krav 2.2
(nedan) används.
Detta innebär att kravställaren ska välja ETT av kraven (2.1 eller 2.2), utifrån upphandlingens
miljöpåverkan. Läs anvisningarna under respektive krav.
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M

2.2
Svenska

Leverantörens miljöarbete
Leverantören ska under kontraktstiden ha ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete i form av ett
miljöledningssystem SS-EN ISO 14001 eller annat likvärdigt miljöledningssystem. Detta innebär att
åtminstone det följande för upphandlingen relevanta ska finnas:
a. Miljöpolicy för verksamheten.
b. Rutiner för identifiering av betydande miljöaspekter samt förteckning över betydande
miljöaspekter.
c. Rutin(er) för identifiering av utbildningsbehov kopplat till den miljöpåverkan Kontraktet medför.
Rutinerna ska säkerställa att anställd personal såväl som personal som arbetar åt
organisationen görs medvetna om:
1. Betydelsen av att miljöpolicy, rutiner och krav i miljöledningssystemet följs.
2. Betydande miljöaspekter kopplade till det egna arbetet.
3. Roller och arbetsuppgifter för att uppfylla kraven i miljöledningssystemet.
d. Rutiner för identifiering och efterlevnad av gällande miljölagstiftning.
e. Dokumenterad organisation, resurser och ansvarsfördelning för miljöarbetet.
f. Rutiner för övervakning och mätning av verksamhetens betydande miljöpåverkan.
g. Rutiner för hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder för dessa.
h. Rutiner för internrevision och i förekommande fall rutiner för egenkontroll.
Miljöplan
Leverantören ska till FMV senast ____ månader efter det att Kontraktet undertecknats överlämna
en miljöplan, som uppfyller nedanstående krav. FMV ska godkänna miljöplanen.
Miljöplanen ska beskriva hur miljöarbetet kommer att tillämpas i Leverantörens åtagande gentemot
FMV och vilken verksamhet som genomförs för att säkerställa och styrka att legala krav, interna
krav och FMV:s miljökrav uppfylls. Detta omfattar även underleverantörer, vars verksamhet har
avgörande påverkan på miljöbelastningen.
Miljöplanen ska vidare:
a. redogöra för dess syfte och status, under vilka förutsättningar planen gäller och vilka eventuella
avgränsningar som gjorts. Rutinen för uppdatering av planen ska framgå.
b. visa tillämpningen av Leverantörens systematiska miljöarbete/miljöledningssystem för det som
Kontraktet omfattar.
c. redovisa medarbetare/befattningar/roller inom organisationen som är ansvariga för att:
1. säkerställa att alla delar av Leverantörens systematiska miljöarbete, legala krav och FMV:s
miljökrav, planeras och genomförs.
2. uppdatera och fastställa, samt godkänna avsteg ifrån, miljöplanen.
d. redovisa hur i upphandlingen specificerade miljökrav ska uppfyllas.
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Kontakta hallbarhet@fmv.se vid
behov av stöd, t ex för granskning
av miljöplan.

e. redovisa den miljökompetens som nyttjas för att uppfylla miljökraven.
f. beskriva hur redovisning ska ske till FMV av genomförda aktiviteter/åtgärder.
g. redovisa leverantörens aktiviteter som syftar till intern uppföljning av miljöarbetet.
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English

The Contractor’s environmental work
For the duration of the contract period, the Contractor shall maintain structured and documented
environmental work by way of an environmental management system, SS-EN ISO 14001, or
another equivalent environmental management system. This means that the Contractor shall in
relation to the Goods/Services subject to procurement, at least have the following in place:
a. Environmental policy for the business.
b. Routines for the identification of significant environmental aspects and a record of significant
environmental aspects.
c. Routines for identifying training needs of personnel related to the significance of the
environmental impact of the Contract. These routines shall ensure that permanent staff and
personnel working for the organisation are made aware of:
1. The significance of following environmental policy, routines and specifications of the
environmental management system.
2. Significant environmental aspects connected to the work undertaken.
3. Positions and tasks needed to fulfil the requirements of the environmental management
system.
d. Routines for the identification and observance of applicable environmental legislation.
e. Documented organisation, resources and assignment of responsibility for the environmental
work.
f. Routines for the monitoring and measurement of any significant environmental impact of the
business.
g. Routines for the handling of deviations and corrective measures for these.
h. Routines for internal audits and, where applicable, routines for internal inspection.
Environmental plan
The Contractor shall no later than____ months after the Contract has been duly signed submit to
the FMV an environmental plan that meets the following requirements. The FMV shall approve the
environmental plan.
The environmental plan shall demonstrate how the environmental work will be applied in the
Contractor’s obligations towards the FMV and identify the work performed in order to ensure and
prove that legal requirements, internal requirements and the FMV’s environmental requirements are
fulfilled. This includes also such subcontractors whose business has a decisive effect on the
environment.
In addition, the environmental plan shall:
a. account for its purpose and status and under what prerequisites the plan is applicable as well as
what potential limitations are made. Routines for updates of the plan shall be included.
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Kontakta hallbarhet@fmv.se vid
behov av stöd, t ex för granskning
av miljöplan

b. demonstrate how the Contractor’s systematic environmental work/environmental management
system apply to the scope of the Contract.
c. list member of the staff/positions/roles within the organisation responsible for:
ensuring that all components of the Contractor’s systematic environmental work, legal
requirements and the FMV’s environmental requirements are the planned and carried out.
updating and determining as well as approving deviations from the environmental plan.
d. account for how the environmental requirements specified in the procurement will be met.
e. account for the environmental competence used to meet the environmental requirements.
f. describe how performed activities/measures will be reported to the FMV.
g. account for the Contractor’s activities related to internal follow-up of the environmental work.
Forts. 2.2
Svenska

Uppföljning av Leverantörens miljöarbete enligt miljöplanen
FMV, eller den som FMV utser, ska under kontraktstiden

Kontakta hallbarhet@fmv.se vid
behov av stöd

a. ha rätt att granska Leverantörens miljöarbete genom revision av
Leverantörens/underleverantörers systematiska miljöarbete i delar eller helhet,
b. ges möjlighet att närvara vid och ta del av resultat från Leverantörens/underleverantörers
interna revisioner. Detsamma ska gälla vid av ackrediterat certifieringsorgan utförda externa
revisioner,
c.

English

ha rätt att granska Leverantörens miljöarbete med att uppfylla i upphandlingen ställda krav och
därvid initiera de åtgärder som FMV finner lämpliga.

Follow-up of the Contractor’s environmental work according to the environmental plan.
The FMV, or someone appointed by the FMV, shall during the duration of the Contract:
a. be entitled to audit the Contractor’s environmental work by conducting revision of the
Contractor’s/subcontractor’s systematic environmental work, partially or in its entirety.
b. be granted the opportunity to be present at and receive the results of the
Contractor’s/subcontractor’s internal audits. The same shall apply for external audits performed
by an accredited certification body,
c.
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shall have the right to audit the Contractor’s environmental work with regards to requirements in
the procurement and in connection herewith initiate such measures as the FMV deems
appropriate.

Kontakta hallbarhet@fmv.se vid
behov av stöd

Hjälptext

Till kravställare (röd text tas bort): Kravet är obligatoriskt vid upphandling som har en stor (s.k.
betydande) miljöpåverkan. Faktorer som ska beaktas för att värdera om miljöpåverkan blir stor är
om föremålet för upphandlingen innehåller miljöfarliga ämnen, ger upphov till besvärande
emissioner/buller eller leder till stor energi-/drivmedelsförbrukning. Kontakta hallbarhet@fmv.se vid
behov av stöd i bedömningen om när kravet är lämpligt att använda.
Fyll i när miljöplanen ska överlämnas, ______ ovan ska ersättas med text.

Miljöpåverkan från leverantörens systematiska miljöarbete:
Att leverantören har ett systematiskt miljöarbete kan bidra till en positiv påverkan alternativt minskad negativ påverkan på miljön. Ett systematiskt miljöarbete
kan även minska risken för att leverantör begår miljööverträdelse.
Vilka miljömål och globala mål som påverkas är beroende på leverantörens specifika verksamhet och de betydande aspekter som de har identifierat och
arbetar med för att minska sin negativa miljöpåverkan. Det är dock rimligt att anta att kraven bidrar till miljömålet ”begränsad klimatpåverkan” och det globala
målet ”bekämpa klimatförändringar” då de flesta verksamheter har identifierat energi som en betydande miljöaspekt. Om energi har identifierats som en
betydande miljöaspekt så innebär även att verksamheten ska sätta upp mål och arbeta för att minska sin energianvändning.
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