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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av sanitetsarmaturer 
 
Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad upphandling som utarbetats för 
produktgruppen sanitetsarmaturer. I den åtföljande tekniska bakgrundsrapporten finns en ingående förklaring till varför dessa kriterier valts och hänvisningar 
till mer information. 
 
För varje grupp av produkter eller tjänster har två uppsättningar kriterier tagits fram: 
 
 Kärnkriterierna är lämpade att användas av alla upphandlande myndigheter i medlemsstaterna och handlar om viktiga miljöeffekter. De är utformade 

så att de kan användas med så lite extra kontrollinsatser eller ökade kostnader som möjligt.  
 De övergripande kriterierna är avsedda för dem som vill köpa de miljömässigt bästa produkterna på marknaden. De kan kräva ytterligare kontroller 

eller något högre kostnad än andra produkter med samma funktionalitet. 
 
1. Definition och omfattning 
 
Detta dokument omfattar upphandling av sanitetsarmaturer. I dessa kriterier omfattar sanitetsarmaturer följande produktgrupper:  
1) Blandare. 
2) Duschmunstycken. 
3) Duschar.  
 
Definitionerna av dessa produktgrupper är följande1: 
 
blandare: en direkt eller indirekt, manuellt (mekaniskt) och/eller automatiskt reglerad ventil från vilken vatten tappas, 
 
duschmunstycke: 

a) en fast tak- eller sidodusch, duschpanel eller liknande anordning som kan vara justerbar och som gör att vatten från ett försörjningssystem riktas mot 
användaren, eller  

b) en rörlig handdusch som är kopplad till en blandare med en duschslang och som kan hängas direkt på blandaren eller på väggen med hjälp av en 
lämplig hållare,  

 
dusch: en kombination av duschmunstycke och tillhörande reglerventiler och/eller anordningar som är förpackade och säljs som en sats. 

                                                 
1  Ytterligare definitioner och termer som används i detta kriteriedokument finns i ordlistan i slutet av dokumentet. 
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I produktgruppen ingår sanitetsarmaturer som vanligtvis används i sådana allmänna anläggningar såsom skolor, kontorsbyggnader, sjukhus, badanläggningar, 
sportcenter, och andra för båda typerna av funktioner: för användning utanför hemmet och för hushållbruk. 
 
Kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling täcker inte följande produkter: 

• Badkarsblandare. 
• Externa blandare. 
• Blandare, duschmunstycken och duschar för särskilda ändamål som inte är avsedda för hushållsbruk och som kräver obegränsat vattenflöde för att 

fullgöra avsedd funktion (t.ex. säkerhetkranar och -duschar i laboratorier, yrkesmässiga köksblandare). 
• Blandare som omfattas av de kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling som fastställts för trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster. 

 
2. Viktiga miljöeffekter 
 
Den huvudsakliga miljöpåverkan av sanitetsarmaturer är kopplad till produktens användningsfas, dvs. vattenförbrukningen och förbrukningen av energi för 
uppvärmning av vattnet. Annan miljöpåverkan, som dock är mycket mindre, är t.ex. utsläpp från tillverkningen och genereringen av farligt och icke-farligt 
avfall. Fastställande av krav på vatteneffektivitet för sanitetsarmaturer kommer att bidra till minskad vattenförbrukning och förbrukning av energi för 
uppvärmning av vattnet. Detta leder till minskad miljöpåverkan i samband med vattenförsörjning, vattendistribution och avloppsvattenrening, liksom med 
energiproduktion och det kylvatten som krävs för denna process. 
 

Viktiga miljöeffekter  Upphandlingsstrategi 
 

• Vattenförbrukning, särskilt 
under användningsfasen 

• Energiförbrukning, särskilt för 
uppvärmning av vatten 

• Utsläpp i luft och vatten, 
främst till följd av 
energiproduktion och 
produktionsprocesser  
 

  
 
 
 
 

• Utrusta nya och renoverade 
byggnader med vatten- och 
energieffektiva sanitetsarmaturer 

 

Effekternas ordningsföljd avspeglar inte nödvändigtvis hur viktiga de är.  
 
Utförlig information om produktgruppen sanitetsarmaturer, inklusive information om relevant lagstiftning och andra källor, återfinns i den tekniska 
bakgrundsrapporten. 
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3. EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av sanitetsarmaturer 
 
Baserat på data och information i den tekniska bakgrundsrapporten föreslås följande uppsättning EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling:  
 
a) Kriterier för inköp av vatteneffektiva sanitetsarmaturer (3.1). 
b) Kriterier för installation i nya eller renoverade lokaler (3.2) som kan användas utöver kriterierna för inköp av vatteneffektiva sanitetsarmaturer.  
 
 

3.1 EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av sanitetsarmaturer 
Kärnkriterier Övergripande kriterier 

OMRÅDE OMRÅDE 
Inköp av vatteneffektiva sanitetsarmaturer för nya eller renoverade byggnader. Inköp av vatteneffektiva sanitetsarmaturer för nya eller renoverade byggnader. 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
 
1. Vattenförbrukning och relaterad energibesparing 
1A. Maximalt vattenflöde  

Oberoende av vattentrycket får det maximala vattenflödet till tvättställ eller 
diskho inte överstiga de värden som anges i tabell 1. 

 
Tabell 1 Maximalt vattenflöde för sanitetsarmaturer  

Underproduktgrupp Vattenflöde [l/min] 
Köksblandare  8,0 

Tvättställsblandare  7,0 

Duschmunstycken och duschar [1] 9,0 
Anm. [1] Duschmunstycken eller duschar med mer än en spridningsbild ska 
uppfylla kravet för inställningen med det maximala vattenflödet. 
 
 
 
Kontroll: 

 
1. Vattenförbrukning och relaterad energibesparing 
1A. Maximalt vattenflöde  
Oberoende av vattentrycket får det maximala vattenflödet till tvättställ eller 
diskho inte överstiga de värden som anges i tabell 1. 

 
Tabell 1 Maximalt vattenflöde för sanitetsarmaturer 

Underproduktgrupp Vattenflöde  
[l/min] 

Köksblandar
e[1]  

utan flödesregulator 6,0 
med flödesregulator[2] 8,0 

Tvättställsbl
andare[1] 

utan flödesregulator 6,0 
med flödesregulator[2] 8,0 

Duschmunstycken och duschar [3] 8,0 

Anm. [1] Blandare kan levereras antingen med eller utan en flödesregulator. 
Det maximala vattenflödet beror på om en sådan anordning förekommer eller 
inte. 
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Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 
Annars ska resultaten av tester av sanitetsarmaturer som har utförts i enlighet 
med det testförfarande som anges i tillämplig EN-standard (se tabell 2) eller 
likvärdig standard lämnas in tillsammans med anbudet till den upphandlande 
myndigheten. Testerna ska utföras vid ett tryck av 1,5, 3,0 och 4,5 bar (±0,2 
bar) för produkter som av tillverkaren uppges vara lämpliga för 
högtryckssystem (normalt 1,0–5,0 bar) eller vid ett tryck av 0,2, 0,3 och 0,5 
bar (±0,02 bar) för produkter som av tillverkaren uppges vara lämpliga för 
lågtryckssystem (normalt 0,1–0,5 bar). Medelvärdet för de tre mätningarna får 
inte överstiga de maximala flödesvärden som anges i tabell 1. Testerna ska 
genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i standarden EN 
ISO 17025 eller likvärdiga krav. 
Teknisk dokumentation från tillverkaren eller andra lämpliga bevis som visar 
att dessa krav är uppfyllda ska också godtas. 
 
Tabell 2 EN-standarder för sanitetsarmaturer 

Nummer Titel 

EN 200  Sanitetsarmaturer – Mekaniska tappventiler och 
blandare i högtryckssystem – Allmänna krav   

EN 816  Sanitetsarmaturer – Automatiskt stängande ventiler, 
PN10 

EN 817  
Sanitetsarmaturer – Mekaniska blandare i 
högtryckssystem (PN10) – Engreppsblandare allmänna 
krav 

EN 1111  Sanitetsarmaturer – Termostatblandare i 
högtryckssystem (PN10) – Teknisk specifikation 

EN 1112  Sanitetsarmaturer – Dusch, system typ 1 och typ 2 – 
Allmänna tekniska specifikationer 

EN 1286 Sanitetsarmaturer – Mekaniska blandare i 
lågtryckssystem Allmän teknisk specifikation 

Anm. [2] Flödesregulatorn måste kunna ställas in på standardvattenflöde 
(sparläge) på högst 6 l/min. Det maximala vattenflödet får inte överstiga 8 
l/min. 
Anm. [3] Duschmunstycken eller duschar med mer än en spridningsbild ska 
uppfylla kravet för inställningen med det maximala vattenflödet. 
 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 
Annars ska resultaten av tester av sanitetsarmaturer som har utförts i enlighet 
med det testförfarande som anges i tillämplig EN-standard (se tabell 2) eller 
likvärdig standard lämnas in tillsammans med anbudet till den upphandlande 
myndigheten. Testerna ska utföras vid ett tryck av 1,5, 3,0 och 4,5 bar (±0,2 
bar) för produkter som av tillverkaren uppges vara lämpliga för 
högtryckssystem (normalt 1,0–5,0 bar) eller vid ett tryck av 0,2, 0,3 och 0,5 
bar (±0,02 bar) för produkter som av tillverkaren uppges vara lämpliga för 
lågtryckssystem (normalt 0,1–0,5 bar). Medelvärdet för de tre mätningarna får 
inte överstiga de maximala flödesvärden som anges i tabell 1. Testerna ska 
genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i standarden EN 
ISO 17025 eller likvärdiga krav. 
Vad gäller produkter med sparläge (dvs. med flödesregulator) ska dessutom en 
beskrivning av anordningen (dvs. viktigaste tekniska parametrar samt 
anvisningar för installation, inställning och användning) lämnas in. 
Teknisk dokumentation från tillverkaren eller andra lämpliga bevis som visar 
att dessa krav är uppfyllda ska också godtas. 
 
Tabell 2 EN-standarder för sanitetsarmaturer 

Nummer Titel 

EN 200  Sanitetsarmaturer – Mekaniska tappventiler och 
blandare i högtryckssystem – Allmänna krav   

EN 816  Sanitetsarmaturer – Automatiskt stängande ventiler, 
PN10 

EN 817  Sanitetsarmaturer – Mekaniska blandare i 
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EN 1287 Sanitetsarmaturer – Termostatblandare i 
lågtryckssystem – Allmänna tekniska specifikationer 

EN 15091 Sanitetsarmaturer – Sanitetsarmatur med elektronisk 
öppnings- och avstängningsfunktion 

EN 248  Sanitetsarmaturer – Allmänna krav för elektrolytiska 
beläggningar av Ni-Cr 

EN 60335-1 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål 

EN 60335-2-35 
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål 
– Säkerhet – Särskilda fordringar på vattenvärmare av 
genomströmningstyp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

högtryckssystem (PN10) – Engreppsblandare allmänna 
krav 

EN 1111  Sanitetsarmaturer – Termostatblandare i 
högtryckssystem (PN10) – Teknisk specifikation 

EN 1112  Sanitetsarmaturer – Dusch, system typ 1 och typ 2 – 
Allmänna tekniska specifikationer 

EN 1286 Sanitetsarmaturer – Termostatblandare i 
lågtryckssystem – Allmän teknisk specifikation 

EN 1287 Sanitetsarmaturer – Termostatblandare i 
lågtryckssystem – Allmänna tekniska specifikationer 

EN 15091 Sanitetsarmaturer – Sanitetsarmatur med elektronisk 
öppnings- och avstängningsfunktion 

EN 248  Sanitetsarmaturer – Allmänna krav för elektrolytiska 
beläggningar av Ni-Cr 

EN 60335-1 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål 

EN 60335-2-35 
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål 
– Säkerhet – Särskilda fordringar på vattenvärmare av 
genomströmningstyp 

 

 
1B. Lägsta maximala vattenflöde 
Oberoende av vattentrycket får sanitetsarmaturens lägsta maximala 
vattenflöde inte vara lägre än de värden som anges i tabell 3. 
 

Tabell 3 Lägsta maximala vattenflöde för sanitetsarmaturer 
Underproduktgrupp Vattenflöde [l/min] 

Köksblandare 2,0 

Tvättställsblandare 2,0 

 
1B. Lägsta maximala vattenflöde  
Oberoende av vattentrycket får sanitetsarmaturens lägsta maximala 
vattenflöde inte vara lägre än de värden som anges i tabell 3. 
 

Tabell 3 Lägsta maximala vattenflöde för sanitetsarmaturer  
Underproduktgrupp Vattenflöde [l/min] 

Köksblandare 2,0 

Tvättställsblandare 2,0 

Duschmunstycken och duschar 4,5 
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Duschmunstycken och duschar 4,5 

Elektriska duschar och 
lågtrycksduschar2 3,0 

 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 
Annars ska resultaten av tester av sanitetsarmaturer som har utförts i enlighet 
med det testförfarande som anges i tillämplig EN-standard (se tabell 2) eller 
likvärdig standard lämnas in tillsammans med anbudet till den upphandlande 
myndigheten för kontroll. Testerna ska utföras vid ett tryck av 1,5, 3,0 och 4,5 
bar (±0,2 bar) för produkter som av tillverkaren uppges vara lämpliga för 
högtryckssystem (normalt 1,0–5,0 bar) eller vid ett tryck av 0,2, 0,3 och 0,5 
bar (±0,02 bar) för produkter som av tillverkaren uppges vara lämpliga för 
lågtryckssystem (normalt 0,1–0,5 bar). Medelvärdet för de tre mätningarna får 
inte vara lägre än det flödesvärde som anges i tabell 3. Testerna ska 
genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i standarden EN 
ISO 17025 eller likvärdiga krav.      
Teknisk dokumentation från tillverkaren eller andra lämpliga bevis som visar 
att dessa krav är uppfyllda ska också godtas. 
 

Elektriska duschar och 
lågtrycksduschar2 3,0 

 
Kontroll:  
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven.  
Annars ska resultaten av tester av sanitetsarmaturer som har utförts i enlighet 
med det testförfarande som anges i tillämplig EN-standard (se tabell 2) eller 
likvärdig standard lämnas in tillsammans med anbudet till den upphandlande 
myndigheten för kontroll. Testerna ska utföras vid ett tryck av 1,5, 3,0 och 4,5 
bar (±0,2 bar) för produkter som av tillverkaren uppges vara lämpliga för 
högtryckssystem (normalt 1,0–5,0 bar) eller vid ett tryck av 0,2, 0,3 och 0,5 
bar (±0,02 bar) för produkter som av tillverkaren uppges vara lämpliga för 
lågtryckssystem (normalt 0,1–0,5 bar). Medelvärdet för de tre mätningarna får 
inte vara lägre än det flödesvärde som anges i tabell 3. Testerna ska 
genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i den europeiska 
standarden EN ISO 17025 eller likvärdiga krav.      
Teknisk dokumentation från tillverkaren eller andra lämpliga bevis som visar 
att dessa krav är uppfyllda ska också godtas. 
 

 

 
1C. Temperaturstyrning  
(kriterium som inte gäller för duschmunstycken och sanitetsarmaturer som ska 
kopplas till vattenförsörjning som redan är temperaturreglerad)  
Sanitetsarmaturer ska vara utrustade med en avancerad anordning eller teknisk 
lösning som gör det möjligt att reglera temperaturen.    
Offentliga myndigheter kan välja det av följande alternativ som de finner 
lämpligast för sina syften:   
 
a) Sanitetsarmaturer utrustade med en varmvattenspärr. 
 

 
1C. Temperaturstyrning  
(kriterium som inte gäller för duschmunstycken och sanitetsarmaturer som ska 
kopplas till vattenförsörjning som redan är temperaturreglerad)  
Sanitetsarmaturer ska vara utrustade med en avancerad anordning eller teknisk 
lösning som gör det möjligt att reglera temperaturen.    
Offentliga myndigheter kan välja det av följande alternativ som de finner 
lämpligast för sina syften:   
 
a) Sanitetsarmaturer utrustade med en varmvattenspärr. 
 

                                                 
2 Produkter som saluförs som lämpliga för lågtryckssystem, används normalt vid ett tryck på 0,1–0,5 bar. 



 7 

b) Sanitetsarmaturer med termostatreglering. 
 
c) Sanitetsarmaturer utrustade med kallvattentillförsel med greppet i 
mittposition. 
 
Duschblandare med dubbla vred/handtag uppfyller inte kriteriet. 
 
 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska 
också godtas, t.ex. tillverkarens/leverantörens angivelse av vilken typ av 
lösning som används, och produktens tekniska parametrar ska anges.  
Om vattentillförseln redan är temperaturreglerad ska anbudsgivaren klargöra 
den specifika tekniska egenskap som gör sanitetsarmaturen lämplig att kopplas 
till denna typ av system. 
 

b) Sanitetsarmaturer med termostatreglering. 
 
c) Sanitetsarmaturer utrustade med kallvattentillförsel med greppet i 
mittposition. 
 
Duschblandare med dubbla vred/handtag uppfyller inte kriteriet. 
 
 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska 
också godtas, t.ex. tillverkarens/leverantörens angivelse av vilken typ av 
lösning som används, och produktens tekniska parametrar ska anges.  
Om vattentillförseln redan är temperaturreglerad ska anbudsgivaren klargöra 
den specifika tekniska egenskap som gör sanitetsarmaturen lämplig att kopplas 
till denna typ av system. 
 

 
1D. Tidstyrning för sanitetsarmaturer avsedda för intensiv och 
högfrekvent användning 
För sanitetsarmaturer installerade i anläggningar utanför hemmet avsedda för 
intensiv och frekvent användning (t.ex. sanitetsarmaturer som används på 
offentliga toaletter eller tvättrum i skolor, kontor, sjukhus eller 
badanläggningar och liknande lokaler) ska det vara möjligt att begränsa en 
vattenanvändning till en viss tidsperiod (dvs. förbrukad vattenvolym). Detta 
kan göras genom att utrusta produkterna med anordningar som stoppar 
vattenflödet efter en viss tid om de inte används (t.ex. sensorer som stoppar 
vattenflödet när användaren kommer utanför sensorns räckvidd) och/eller efter 
en förinställd tid (t.ex. en timer som stoppar vattenflödet när den maximala 
flödestiden har uppnåtts). 
 
a) Om en offentlig myndighet vill ha ett tidsstyrt system: 
Vad beträffar sanitetsarmaturer som är utrustade med timer bör den 
förinställda tiden för maximalt vattenflöde inte överstiga 15 sekunder för 
blandare och 35 sekunder för duschar. Produkten ska dock vara utformad på 

 
1D. Tidstyrning för sanitetsarmaturer avsedda för intensiv och 
högfrekvent användning 
För sanitetsarmaturer installerade i anläggningar utanför hemmet avsedda för 
intensiv och frekvent användning (t.ex. sanitetsarmaturer som används på 
offentliga toaletter eller tvättrum i skolor, kontor, sjukhus eller 
badanläggningar och liknande lokaler) ska det vara möjligt att begränsa en 
vattenanvändning till en viss tidsperiod (dvs. förbrukad vattenvolym). Detta 
kan göras genom att utrusta produkterna med anordningar som stoppar 
vattenflödet efter en viss tid om de inte används (t.ex. sensorer som stoppar 
vattenflödet när användaren kommer utanför sensorns räckvidd) och/eller efter 
en förinställd tid (t.ex. en timer som stoppar vattenflödet när den maximala 
flödestiden har uppnåtts). 
 
a) Om en offentlig myndighet vill ha ett tidsstyrt system: 
Vad beträffar sanitetsarmaturer som är utrustade med timer bör den 
förinställda tiden för maximalt vattenflöde inte överstiga 15 sekunder för 
blandare och 35 sekunder för duschar. Produkten ska dock vara utformad på 
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ett sådant sätt att installatören kan reglera flödestiden till produktens avsedda 
användning.  
 
b) Om en offentlig myndighet vill ha ett sensorstyrt system: 
Vad beträffar sanitetsarmaturer som är utrustade med en sensor ska 
fördröjningstiden för avstängning efter användning inte överstiga 2 sekunder 
för blandare och 3 sekunder för duschar. Sanitetsarmaturer som är utrustade 
med en sensor ska dessutom ha en inbyggd ”teknisk säkerhetsfunktion” med 
en förinställd avstängningstid på maximalt 2 minuter för att undvika olyckor 
eller ett kontinuerligt vattenflöde från blandare eller duschar som inte används.  
 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska 
också godtas, t.ex. tillverkarens/leverantörens angivelse av vilken typ av 
lösning som används och produktens tekniska parametrar (en förinställd tid för 
vattenflödet för timer, en fördröjningstid för avstängning efter användning för 
sensorer) ska lämnas in. 
 

ett sådant sätt att installatören kan reglera flödestiden till produktens avsedda 
användning.  
 
b) Om en offentlig myndighet vill ha ett sensorstyrt system: 
Vad beträffar sanitetsarmaturer som är utrustade med en sensor ska 
fördröjningstiden för avstängning efter användning inte överstiga 1 sekunder 
för blandare och 3 sekunder för duschar. Sanitetsarmaturer som är utrustade 
med en sensor ska dessutom ha en inbyggd ”teknisk säkerhetsfunktion” med 
en förinställd avstängningstid på maximalt 2 minuter för att undvika olyckor 
eller ett kontinuerligt vattenflöde från blandare eller duschar som inte används.  
 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska 
också godtas, t.ex. tillverkarens/leverantörens angivelse av vilken typ av 
lösning som används och produktens tekniska parametrar (en förinställd tid för 
vattenflödet för timer, en fördröjningstid för avstängning efter användning för 
sensorer) ska lämnas in. 
 

 
 

 
2. Materialens kemiska och hygieniska egenskaper 
Material som används i produkter som kommer i kontakt med dricksvatten, 
eller föroreningar i dessa, får inte avge några ämnen i dricksvatten i 
koncentrationer som är högre än nödvändigt för den avsedda användningen 
och ska varken direkt eller indirekt försämra skyddet av människors hälsa3. De 
får inte orsaka försämrad dricksvattenkvalitet vad gäller utseende, lukt eller 
smak. Inom de rekommenderade gränserna för korrekt användning (dvs. 
användningsförhållanden som föreskrivs i respektive EN-standard i tabell 2) 
får materialen inte förändras på ett sätt som kan försämra produktens 
prestanda. Material utan tillräcklig korrosionsbeständighet ska skyddas på 
lämpligt sätt så att de inte utgör någon hälsorisk. 
 
Kontroll: 
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Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven.  
Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. skriftliga underlag från 
tillverkaren att ovanstående krav är uppfyllt med en kopia av ett intyg som 
bekräftar överensstämmelse med hygieniska krav på material och produkter 
som är i kontakt med dricksvatten i enlighet med de nationella 
bestämmelserna i den medlemsstat där produkten släpps ut på marknaden. 
 

 
2. Produktkvalitet och livslängd 
 
2.1 Exponerade ytor och kvaliteten på beläggningar 
En sanitetsprodukt som har en metallisk beläggning av Ni-Cr ska (oberoende 
av substratmaterialets karaktär) uppfylla EN-standard 248. 
 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna (om de ingår) ska anses uppfylla kraven.  
Annars ska resultaten av tester av sanitetsarmaturer som har utförts i enlighet 
med det testförfarande som anges i EN-standard 248 eller likvärdig standard 
lämnas in tillsammans med anbudet till den upphandlande myndigheten för 
kontroll. Testerna ska genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna 
kraven i den europeiska standarden EN ISO 17025 eller likvärdiga krav. 
Teknisk dokumentation från tillverkaren eller andra lämpliga bevis som visar 
att dessa krav är uppfyllda ska också godtas. 
 
2.2 Reparation och tillgång till reservdelar  
Produkten ska vara utformad på ett sådant sätt att dess utbytbara komponenter 
enkelt kan bytas ut av slutanvändaren eller en professionell servicetekniker, 
beroende på omständigheterna. Det informationsblad som åtföljer produkten 
ska tydligt ange vilka delar som kan bytas ut. Anbudsgivaren ska även 
tillhandahålla tydliga anvisningar för att göra det möjligt för slutanvändaren 
eller utbildade experter, beroende på vilket som är lämpligt, att utföra enkla 
reparationer. 
Anbudsgivaren ska vidare se till att det finns reservdelar i minst fem år efter 

 
3. Produktkvalitet och livslängd 
 
3.1 Exponerade ytor och kvaliteten på beläggningar 
En sanitetsprodukt som har en metallisk beläggning av Ni-Cr ska (oberoende 
av substratmaterialets karaktär) uppfylla EN-standard 248. 
 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna (om de ingår) ska anses uppfylla kraven.  
Annars ska resultaten av tester av sanitetsarmaturer som har utförts i enlighet 
med det testförfarande som anges i EN-standard 248 eller likvärdig standard 
lämnas in tillsammans med anbudet till den upphandlande myndigheten för 
kontroll. Testerna ska genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna 
kraven i den europeiska standarden EN ISO 17025 eller likvärdiga krav. 
Teknisk dokumentation från tillverkaren eller andra lämpliga bevis som visar 
att dessa krav är uppfyllda ska också godtas. 
 
3.2 Reparation och tillgång till reservdelar 
Produkten ska vara utformad på ett sådant sätt att dess utbytbara komponenter 
enkelt kan bytas ut av slutanvändaren eller en professionell servicetekniker, 
beroende på omständigheterna. Det informationsblad som åtföljer produkten 
ska tydligt ange vilka delar som kan bytas ut. Anbudsgivaren ska även 
tillhandahålla tydliga anvisningar för att göra det möjligt för slutanvändaren 
eller utbildade experter, beroende på vilket som är lämpligt, att utföra enkla 
reparationer. 
Anbudsgivaren ska vidare se till att det finns reservdelar i minst sju år efter 
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inköpsdagen. 
 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska 
också godtas, t.ex. skriftliga underlag från tillverkaren att ovanstående krav 
kommer att uppfyllas. 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en beskrivning av hur komponenter ersätts 
och garantera att det finns reservdelar. 
 
2.3 Garanti 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en garanti på minst fyra år som täcker 
reparationer och byten. 
 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska 
också godtas, t.ex. skriftliga underlag från tillverkaren att ovanstående krav 
kommer att uppfyllas. 
 

inköpsdagen. 
 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska 
också godtas, t.ex. skriftliga underlag från tillverkaren att ovanstående krav 
kommer att uppfyllas. 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en beskrivning av hur komponenter ersätts 
och garantera att det finns reservdelar. 
 
3.3 Garanti 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en garanti på minst fyra år som täcker 
reparationer och byten. 
 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska 
också godtas, t.ex. skriftliga underlag från tillverkaren att ovanstående krav 
kommer att uppfyllas. 
 

 
3. Användarinformation 
Produkten ska åtföljas av följande tryckta information (på förpackningen 
och/eller i den dokumentation som åtföljer produkten) och/eller i elektronisk 
form: 
a) Installationsanvisningar, inbegripet information om de specifika drifttryck 

som produkten lämpar sig för. 
b) Rekommendationer om korrekt användning och underhåll (inbegripet 

rengöring och avkalkning) av produkten, tillsammans med alla relevanta 
anvisningar, i synnerhet   

 i) råd om underhåll och användning av produkten,  
ii) information om vilka delar som kan bytas ut,  
iii) anvisningar om byte av packning om blandaren droppar,  
iv) råd om rengöring av sanitetsarmaturer med lämpligt material för 

att förhindra skador på inre och yttre ytor, 

 
4. Användarinformation 
Produkten ska åtföljas av följande tryckta information (på förpackningen 
och/eller i den dokumentation som åtföljer produkten) och/eller i elektronisk 
form: 
a) Installationsanvisningar, inbegripet information om de specifika drifttryck 

som produkten lämpar sig för. 
b) Rekommendationer om korrekt användning och underhåll (inbegripet 

rengöring och avkalkning) av produkten, tillsammans med alla relevanta 
anvisningar, i synnerhet  
 

i) råd om underhåll och användning av produkten,  
ii) information om vilka delar som kan bytas ut,  
iii) anvisningar om byte av packning om blandaren droppar,  
iv) råd om rengöring av sanitetsarmaturer med lämpligt material 
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v) råd om regelbunden och korrekt service av luftare.  
 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska 
också godtas, t.ex. skriftliga underlag från tillverkaren att ovanstående krav 
kommer att uppfyllas. 
 

för att förhindra skador på inre och yttre ytor, 
v) råd om regelbunden och korrekt service av luftare.  
 

Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska 
också godtas, t.ex. skriftliga underlag från tillverkaren att ovanstående krav 
kommer att uppfyllas. 
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3.2 EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av sanitetsarmaturer 
Dessa kriterier ska tillämpas utöver kriterierna i avsnitt 3.1 om upphandlingen avser anläggningsarbeten. 

Kärnkriterier Övergripande kriterier 
OMRÅDE OMRÅDE 

Installation av nya vatteneffektiva sanitetsarmaturer eller utbyte av sådana.  Installation av nya vatteneffektiva sanitetsarmaturer eller utbyte av sådana.  
URVALSKRITERIUM URVALSKRITERIUM 
 

1. När sanitetsarmaturer installeras ska uppdragstagaren visa att väl 
kvalificerad och erfaren personal kommer att göra installationen eller 
utbytet av sanitetsarmaturer. 

Uppdragstagaren ska också tillhandahålla en förteckning över 
sanitetsarmaturinstallationer som uppdragstagaren har utfört under de senaste 
fem åren, åtföljd av intyg om att de utförts på tillfredsställande sätt för de mest 
omfattande installationsarbetena. 

Kontroll: 
Uppdragstagaren ska lämna en förteckning över de personer som ansvarar för 
projektet och uppgifter om deras utbildning och yrkeskvalifikationer samt 
relevant erfarenhet. Detta gäller även personer som är anställda av 
underleverantörer i de fall arbetet ska läggas ut på entreprenad samt en 
förteckning över tidigare projekt som genomförts under de senaste fem åren. 

 

1. När sanitetsarmaturer installeras ska uppdragstagaren visa att väl 
kvalificerad och erfaren personal kommer att göra installationen eller 
utbytet av sanitetsarmaturer. 

Uppdragstagaren ska också tillhandahålla en förteckning över 
sanitetsarmaturinstallationer som uppdragstagaren har utfört under de senaste 
fem åren, åtföljd av intyg om att de utförts på tillfredsställande sätt för de 
mest omfattande installationsarbetena. 

Kontroll:  
Uppdragstagaren ska lämna en förteckning över de personer som ansvarar för 
projektet och uppgifter om deras utbildning och yrkeskvalifikationer samt 
relevant erfarenhet. Detta gäller även personer som är anställda av 
underleverantörer i de fall arbetet ska läggas ut på entreprenad samt en 
förteckning över tidigare projekt som genomförts under de senaste fem åren. 
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KONTRAKTKLAUSUL  KONTRAKTKLAUSUL 
 

2. Uppdragstagaren ska säkerställa följande i de fall då sanitetsarmaturer 
är utrustade med sensorer eller timer:  

• För sensorer ska känslighet och tidsfördröjning fastställas, i samarbete 
med den upphandlande myndigheten, till lämpliga nivåer som 
tillgodoser användarnas behov utan att alltför stora vatten- och 
energimängder förbrukas.  

• Sensorerna ska kontrolleras för att säkerställa att de fungerar korrekt 
och har tillräckligt hög känslighet för att upptäcka typiska rörelser hos 
användaren. 

• För sensorer ska känslighet och tidsfördröjning fastställas, i samarbete 
med den upphandlande myndigheten, till lämpliga nivåer som 
tillgodoser användarnas behov utan att alltför stora vatten- och 
energimängder förbrukas. 

 

Kontroll:   
Försäkran från uppdragstagaren eller andra bevis som visar att relevanta 
justeringar och kalibreringar kommer att genomföras. 

 

2. Uppdragstagaren ska säkerställa följande i de fall då 
sanitetsarmaturer är utrustade med sensorer eller timer:  

• För sensorer ska känslighet och tidsfördröjning fastställas, i 
samarbete med den upphandlande myndigheten, till lämpliga nivåer 
som tillgodoser användarnas behov utan att alltför stora vatten- och 
energimängder förbrukas.  

• Sensorerna ska kontrolleras för att säkerställa att de fungerar korrekt 
och har tillräckligt hög känslighet för att upptäcka typiska rörelser 
hos användaren. 

• För sensorer ska känslighet och tidsfördröjning fastställas, i 
samarbete med den upphandlande myndigheten, till lämpliga nivåer 
som tillgodoser användarnas behov utan att alltför stora vatten- och 
energimängder förbrukas. 

 

Verifiering:   
Försäkran från uppdragstagaren eller andra bevis som visar att relevanta 
justeringar och kalibreringar kommer att genomföras. 
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Förklarande anmärkningar 
 
Vid anskaffning av sanitetsarmaturer får upphandlande myndigheter ingå separata kontrakt (som t.ex. rör design, leverans av utrustning, och installation) med 
olika uppdragstagare. I sådana fall kan därför olika uppdragstagare ansvara för att olika kriterier är uppfyllda.  

Det ska säkerställas att användarinformationen förmedlas till lämplig person efter att installationsarbetena är avslutade (tillsammans med en länk till 
information på tillverkarens webbplats). 
 

Underhåll 

Sanitetsarmaturer kräver korrekt underhåll för att säkerställa att systemet fungerar korrekt. Vissa delar av sanitetsarmaturer kan över tiden komma att förlora 
nödvändiga egenskaper, exempelvis packningar som inte längre säkerställer lämpligt skydd mot läckage och behöver ersättas. Sanitetsarmaturernas skick bör 
således kontrolleras regelbundet och använda komponenter bytas ut. 

 

Kostnadsaspekter 
 
Beräkning av livscykelkostnader 
 
Den upphandlande myndigheten kan vilja tillämpa en livscykelmetod för att fastställa kostnaderna för sanitetsarmatur under produkternas hela livslängd. En 
sådan bedömning bör bygga på de initiala kostnaderna för anläggningen, dess beräknade livslängd, ersättning av sanitetsarmaturer och produkternas beräknade 
livslängd samt vatten- och energikostnad för sanitetsarmaturer under hela produkternas livslängd. Den upphandlande myndigheten måste fastställa sitt 
vattenpris (inbegripet varmvattenförsörjning) och i vilken utsträckning detta förväntas utvecklas över tiden samt räntan på investeringar. Den kan också kräva 
att budgivaren gör en sådan bedömning, under förutsättning att parametrarna för bedömningen tydligt anges, för att kunna bedöma de olika anbuden i 
utvärderingsfasen.  
Livscykelkostnaderna får anses utgöra en del av tilldelningskriterierna om ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud” används som kriterium. 
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Ordlista 
 
I dessa kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling gäller följande definitioner: 
 

(1) blandare: en direkt eller indirekt, mekaniskt och/eller automatiskt reglerad ventil från vilken vatten tappas, 

(2) duschmunstycke: 

a) en fast tak- eller sidodusch, duschpanel eller liknande anordning som kan vara justerbar och som gör att vatten från ett försörjningssystem riktas mot 
användaren, eller  

b) en rörlig handdusch som är kopplad till en blandare med en duschslang och som kan hängas direkt på blandaren eller på väggen med hjälp av en lämplig 
hållare,  

(3) dusch: en kombination av duschmunstycke och tillhörande reglerventiler och/eller anordningar som är förpackade och säljs som en sats. 

(4) tvågrepps duschblandare: en dusch som är utrustad med separata grepp för kontroll av varm- och kallvattentillförseln, 

(5) elektrisk dusch: en dusch utrustad med en anordning som värmer vatten lokalt för duschen med hjälp av el, 

(6) sanitetsarmatur för särskilda ändamål som inte är avsedda för hushållsbruk: sanitetsarmatur för andra ändamål än hushållsbruk som kräver ett 
obegränsat vattenflöde för den avsedda funktionen, 

 (7) flödesregulator: en teknisk anordning som begränsar vattenflödet till en viss volym och som möjliggör ett större vattenflöde endast om detta aktiveras 
av användaren för en viss tidsperiod vid ett och samma användningstillfälle, 

(8) maximalt vattenflöde: det största möjliga vattenflödet från systemet eller en enskild anordning,  

(9) lägsta maximala vattenflöde: det minsta vattenflöde från systemet eller en separat anordning som är möjligt när ventilen är helt öppen, 

(10) teknisk säkerhetsfunktion: en anordning som ingår i en sensorkontrollerad sanitetsarmatur och som används för att hindra ett oavbrutet vattenflöde 
genom att stänga av vattentillförseln efter en förinställd tid även om en person eller ett föremål är inom sensorns räckvidd. 
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