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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av textilprodukter och textiltjänster 
 

1. INLEDNING 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling har tagits fram för att göra det enklare för myndigheter att köpa in produkter, tjänster och 
entreprenadarbeten med reducerad miljöpåverkan. Användningen av kriterierna är frivillig. Kriterierna är formulerade på ett sådant sätt att de, 
om så bedöms lämpligt av den enskilda myndigheten, kan integreras i myndighetens anbudsdokument med minimal redigering. I det här 
dokumentet anges EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för produktgruppen ”textilier”, som omfattar textilprodukter och 
textiltjänster. I en åtföljande teknisk rapport finns en ingående motivering till varför dessa kriterier har valts och hänvisningar till ytterligare 
information. 

Kriterierna är uppdelade i urvalskriterier, tekniska specifikationer, tilldelningskriterier och klausuler om fullgörande av kontrakt. För varje 
kriterieområde går det att välja mellan två olika uppsättningar av kriterier: 

• Kärnkriterierna är framtagna för enkel miljöanpassad offentlig upphandling. Fokus ligger på den del (eller de delar) av en produkts 
miljöprestanda som har störst betydelse och målet är att hålla nere företagens administrativa kostnader så mycket som möjligt. 

• Genom de utvidgade kriterierna tas hänsyn till fler aspekter eller ställs krav på en högre miljöprestanda. De kan användas av 
myndigheter som vill gå längre för att uppnå mål kopplade till miljö och användning av innovativ teknik. 

Formuleringen ”samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier” har lagts in om kriterierna är desamma för båda ambitionsnivåerna.  
 
Kriterierna är, så långt det är möjligt, avsedda att verifieras enligt europeiska eller internationellt standardiserade metoder och/eller genom 
allmänt tillgängliga verifieringssätt.  
 
  



 

3 
 

1.1 Definition och tillämpningsområde för textilprodukter 

Kriterierna för textilprodukter omfattar följande produkter, såväl i form av färdiga produkter som mellanprodukter och tillbehör: 

• Textilier för konfektion och tillbehör: uniformer, arbetskläder, personlig skyddsutrustning1 och tillbehör som består av minst 80 
viktprocent textilfibrer i vävd, non-woven eller stickad form. 

• Inredningstextilier: textilprodukter för inomhusbruk som består av minst 80 viktprocent textilfibrer i vävd, non-woven eller stickad form. 
Detta innefattar sänglinne, handdukar, bordslinne och gardiner. 

• Textilfibrer, garn, tyger och stickade paneler: mellanprodukter avsedda för användning i textilier för konfektion och tillbehör samt 
inredningstextilier, inklusive möbeltyg och madrassvar före applicering av bakstycken och behandlingar som hör samman med den 
färdiga produkten. 

• Delar som inte är gjorda av fiber: mellanprodukter som ska införlivas i textilier för konfektion och tillbehör samt inredningstextilier. 
Detta innefattar dragkedjor, knappar och andra tillbehör, liksom membran, beläggningar och laminat som utgör en del av klädernas eller 
inredningstextiliernas struktur och som även kan ha ett funktionellt syfte. 

För dessa kriterier avses med textilfibrer såväl naturfibrer som syntetfibrer och regenererade cellulosafibrer. De textilfibrer som omfattas av 
kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är följande: 

• Naturfibrer: bomull och andra naturliga cellulosafibrer, ull och andra keratinfibrer. 

• Syntetfibrer: polyamid och polyester. 

• Regenererade cellulosafibrer: lyocell, modal och viskos. 
 

                                                        
1 Krav på prestanda för personlig skyddsutrustning som fastställs i EU:s lagstiftning och/eller nationell lagstiftning har företräde framför eventuella krav på prestanda i 
kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling. 
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1.2 Definition och tillämpningsområde för textiltjänster 

Textiltjänster innefattas i tillämpningsområdet eftersom de kan innebära miljöfördelar, sett till livscykelkostnaden, jämfört med direkta köp. Till 
dessa tjänster räknas, som en grundläggande nivå, tvätt, underhåll och återlämning av textilprodukter som ägs av den upphandlande myndigheten 
eller som ingår i ett hyresavtal. De olika potentiella elementen i en textiltjänst som det finns miljökriterier för definieras enligt följande: 

• Tvätt: insamling, rengöring (genom våt eller torr process) och återlämnande av textilier i enlighet med specificerade standarder för renhet 
och hygien. 

• Underhåll: underhåll och reparation av textilprodukter i syfte att förlänga deras användbara livslängd. I detta ingår utbyte av tillbehör och 
delar, utbyte av tygstycken och ombehandling/återimpregnering av funktionella beläggningar. 

• Återlämning: insamling och sortering av textilprodukter i syfte att maximera deras återanvändning och/eller återvinning. Den 
upphandlande myndigheten frånsäger sig ägarskapet till alla textilprodukter från det ögonblick då de samlas in. 

 

1.3 Generell kommentar om kontroll av kriterier 

För ett antal av kriterierna utgörs den föreslagna kontrollen av inlämning av provningsrapporter. För vart och ett av dessa kriterier anges de 
relevanta provningsmetoderna. Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra i vilket skede i processen sådana provningsresultat ska 
tillhandahållas. Generellt sett är det knappast nödvändigt att begära att alla anbudsgivare ska lämna in provningsresultat redan från start. För att 
minska arbetsbelastningen för både anbudsgivare och myndigheter kan en egen försäkran anses vara tillräcklig när anbuden lämnas in. Det finns 
dessutom olika alternativ för om och när dessa provningsrapporter kan behövas, enligt följande: 

a) I upphandlingsstadiet: 

För engångskontrakt kan anbudsgivaren med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ombes att tillhandahålla denna typ av 
bevismedel. Om bevismedlet bedöms vara tillräckligt kan kontraktet tilldelas. Om bevismedlet bedöms vara otillräckligt eller inte 
uppfyller kraven gäller följande: 

(i) Gäller kontrollen en teknisk specifikation ska bevismedel begäras in av anbudsgivaren på andra plats, som därefter ska övervägas 
för tilldelning av kontraktet. 



 

5 
 

(ii) Gäller kontrollen ett tilldelningskriterium ska de tilldelade extrapoängen tas bort från denna anbudsgivare och anbudsgivarnas 
inbördes ordning räknas om, med alla därpå följande konsekvenser. 

En provningsrapport utgör endast en verifiering av att ett prov på textilierna har provats i enlighet med vissa krav, inte textilierna som 
faktiskt levereras enligt kontraktet. För ramavtal kan situationen se annorlunda ut. Detta scenario täcks mer i detalj under punkt b.  

b) Under kontraktets fullgörande: 

Provningsresultat kan begäras in för en eller flera produkter som ska levereras enligt kontraktet. Detta kan antingen göras rent generellt 
eller om det finns några tveksamheter kring om uppgifter är korrekta. Detta är särskilt viktigt för ramavtal, där det eventuellt inte 
föreskrivs någon inledande beställning av textilier. 

Det rekommenderas att införa uttryckliga klausuler om produktprestanda i kontraktet. I dessa klausuler bör anges att den upphandlande 
myndigheten har rätt att göra slumpvisa kontrollprov när som helst under kontraktets giltighetstid. Om resultaten från sådana provningar 
visar att de levererade textilierna inte uppfyller kriterierna, ska den upphandlande myndigheten ha rätt att besluta om påföljder som står i 
proportion till den bristande överensstämmelsen och ha möjlighet att häva kontraktet. Vissa upphandlande myndigheter inkluderar villkor 
som anger att om produkten, efter provningen, visar sig uppfylla kraven ska myndigheten stå för kostnaderna för provningen. Om kraven 
däremot inte uppfyllts ska i stället leverantören stå för kostnaderna. 

För ramavtal beror tidpunkten då bevismedel begärs in på kontraktets specifika upplägg, enligt följande: 
(i) För ramavtal med en enda leverantör där de individuella textilprodukter som ska levereras specificeras i samband med att 

ramavtalet tilldelas och antalet enheter fastställs senare, gäller samma överväganden som för engångskontrakt enligt 
beskrivningen ovan. 

(ii) För ramavtal där flera potentiella leverantörer väljs ut genom ett förhandsurval och det senare sker ett konkurrensförfarande 
mellan dessa förhandsvalda leverantörer, kan det räcka att leverantörerna i det inledande förhandsurvalet visar sin förmåga att 
leverera textilprodukter som uppfyller minimikraven på prestanda i ramavtalet. För efterföljande avropskontrakt (eller 
beställningar) som tilldelas efter ett konkurrensförfarande mellan de förhandsvalda leverantörerna gäller samma överväganden 
som under punkterna a och b ovan, ifall överensstämmelse med ytterligare krav behöver bevisas under konkurrensförfarandet. 
Om konkurrensförfarandet endast gäller pris bör en kontroll under kontraktets genomförandefas övervägas. 
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Det är även viktigt att betona att anbudsgivare har möjlighet att lämna en verifiering som baseras på att textilprodukterna bär EU-
miljömärket eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som uppfyller samma specificerade krav. Sådana textilier ska 
bedömas uppfylla de relevanta kriterierna och verifiering ska begäras in på samma sätt som har angetts för provningsresultat. 
Observera också att enligt artikel 44.2 i direktiv 2014/24/EU måste upphandlande myndigheter godta andra lämpliga bevismedel. Detta 
kan innefatta teknisk dokumentation från tillverkaren om den ekonomiska aktören inte har haft tillgång till provningsrapporter eller inte 
har möjlighet att erhålla dem inom de aktuella tidsfristerna. Detta gäller under förutsättning att detta inte kan tillskrivas den berörda 
ekonomiska aktören och under förutsättning att den berörda ekonomiska aktören därigenom bevisar att entreprenaden, varorna eller 
tjänsterna uppfyller kraven eller kriterierna i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av 
kontraktet. Om hänvisning görs till ett intyg eller en provningsrapport som har upprättats av ett specifikt organ för bedömning av 
överensstämmelse, ska den upphandlande myndigheten i fråga om utförandet av provningarna även godta intyg/provningsrapporter från 
andra likvärdiga organ för bedömning av överensstämmelse. 
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2. VIKTIGA MILJÖEFFEKTER 

Kriterierna för textilier är fokuserade på de viktigaste miljöeffekterna under produkternas livscykel, vilka för textilprodukter har 
delats in i fem olika kategorier enligt följande: 

• Fibrernas ursprung. 
• Kemiska ämnen som omfattas av begränsningar. 
• Hållbarhet och ökad livslängd. 
• Energibesparing under användning. 
• Utformning för återanvändning och återvinning. 

Den stora mängden olika textilfibrer som kan användas, liksom de många olika typerna av textilprodukter och användningssätt och 
den långa raden tillhörande miljöeffekter, innebär att ett antal punkter under livscykeln behöver beaktas. Analyser som har gjorts av 
textilprodukters livscykler tyder dock på att fokus för förbättringsarbetet bör ligga på följande områden som har avsevärda 
miljöeffekter: 

• Produktion av bomull: Produktionen och användningen av gödselmedel och bekämpningsmedel står för det största bidraget 
till såväl energiförbrukningen som ekotoxiciteten. Resurspåverkan i form av vattenanvändning för bevattning bedöms också 
vara betydande. 

• Produktion av ull: Tvättningen (avfettningen) av ull kan släppa ut fett, ullsvett och ektoparasiticider i avloppsvattnet, med 
åtföljande ekotoxicitet. Dessutom kan processen kräva betydande mängder energi. 

• Produktion av syntetfibrer: Den energi och de råvaror som används för att tillverka fibrerna har avsevärda miljöeffekter sett 
till klimatförändring och ekotoxicitet. Nylon (polyamid) är den mest energiintensiva fibern att tillverka och tekniskt sett den 
svåraste att återvinna. 

• Produktion av regenererade cellulosafibrer: Den energi som används för att tillverka fibrerna har avsevärda miljöeffekter sett 
till klimatförändring och ekotoxicitet. Den här typen av fibrer utvinns huvudsakligen från timmer och miljöeffekterna vid 
ohållbart skogsbruk och illegal avverkning kan potentiellt vara betydande. 

• Energiförbrukning och ekotoxicitet i samband med produktionsstegen spinnande, vävning, färgning, tryckning och 
appretering: I leveranskedjan för textilprodukter finns åtskilliga produktionssteg vars processer är förknippade med 
kemikalieanvändning och energiförbrukning. Kemikalier från produktionen och utsköljda kemikalierester kan förorena luft 
och avloppsvatten. 
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• Energiförbrukning och ekotoxicitet i samband med textilprodukters användningsfas: Dessa miljöeffekter är framför allt 
kopplade till energiförbrukning och tvättmedelsanvändning i samband med tvätt och kan påverkas av valet och blandningen 
av fibrer. Jämförande studier mellan industriell tvätt och torkning och tvätt och torkning i hushållen tyder på att industriella 
tvättinrättningar är mer effektiva än hushållen och därför har potential att minska miljöeffekterna under användningsfasen. 

• Toxicitet för människan kopplat till kemikalier som används i produktionsprocesserna och funktionella kemikalier: 
Kemikalier som används i produktionsprocesserna kan också innebära en fara för människors hälsa, antingen för arbetarna i 
produktionsanläggningarna eller, om kemikalierna finns kvar i den färdiga produkten, genom att utgöra en exponeringsrisk 
för slutanvändaren. 

Det finns dessutom en betydande potential till miljömässiga fördelar genom en förlängd produktlivslängd och en mer 
kretsloppsbetonad resursanvändning när produkten ska kasseras (vid livscykelns slut). Miljömässiga fördelar kan uppnås som ett 
resultat av aktiviteter kopplade till hållbarhet, återanvändning, återvinning och energiåtervinning. 

Väsentliga miljöaspekter  Strategi enligt kriterierna för miljöanpassad offentlig 
upphandling 

• Skadlig påverkan på vattenmiljön till följd av 
användning av skadliga gödselmedel och 
bekämpningsmedel under odlingen av naturfibrer. 

• Skadlig påverkan på vattenmiljön till följd av de 
ämnen som används under framställningen av 
mellanprodukter och färdiga textilprodukter. 

• Användning av biotiska och abiotiska resurser från 
skog eller med koppling till olja och naturgas för 
tillverkning av gödselmedel och fibrer. 

• Växthusgasutsläpp, försurning och smog till följd 
av produktion och förbrukning av elektricitet och 
naturgas som används för att tillverka syntetfibrer 
och för att tvätta, torka och stryka textilier. 

• Tidiga produktfel som kan leda till slöseri med 
biotiska och abiotiska resurser. Om produkterna 
ska deponeras eller förbrännas finns risk för farliga 
utsläpp till luft och vatten. 

 • Köp textilier gjorda av fibrer som har producerats med 
användning av mindre gödselmedel, farliga 
bekämpningsmedel och processkemikalier. 

• Köp textilier som innehåller återvunna material och fibrer. 
• Köp textilier där mindre miljömässigt skadliga och farliga 

ämnen har använts i produktionen. 
• Köp textilier som kräver mindre energi för torkning och 

strykning. 
• Köp färgbeständiga tyger som inte krymper under 

användning, som är utformade för att vara extra slitstarka 
och vars funktionella beläggningar håller längre. 

• Anlita tjänster som minimerar energiförbrukningen för att 
tvätta, torka och stryka textilier, 

• Anlita tjänster som vårdar textilier i syfte att öka deras 
livslängd. 

• Anlita tjänster som maximerar potentialen för 
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återanvändning och återvinning av textilier i slutet av deras 
användbara livstid. 

Observera att den ordning som miljöaspekterna räknas upp i inte nödvändigtvis avspeglar hur viktiga de är. 
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3. EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV TEXTILIER 

3.1 Upphandling av textilprodukter 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

OMRÅDE 

Inköp av textilprodukter med mindre miljöpåverkan 

3.1.1 Urvalskriterier 

URVALSKRITERIER 
 Urvalskriterium 1. Leverantörer av textilprodukter 

Anbudsgivare måste kunna redogöra för de resurser, den expertis, de 
dokumenterade förfaranden och de ledningssystem som de har till sitt 
förfogande för att hantera följande aspekter av produkten och dess 
leveranskedja2: 

• Textilfibrers ursprung: System som gör det möjligt att spåra 
ursprunget, innehållet och produktionssystemen för naturfibrer 
och konstfibrer för vilka miljökriterier ska gälla. Häri innefattas 
transaktionsuppgifter som gör det möjligt att verifiera och följa 
produkten från råvarans eller råmaterialets ursprung till 
tillverkning och behandling av garn och råväv3. Det är tillåtet 
att använda tredjepartscertifieringar av ursprung och spårbarhet. 

• Hantering av kemikalier: Införande och användning av en 
                                                        
2 Den uttryckliga möjligheten att kräva system för hantering av leveranskedjan infördes genom del II led d i bilaga XII till direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling. 
3 Råväv är en oblekt, ofärgad och obehandlad textilväv som kan köpas som råvara. 
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förteckning över kemiska ämnen som är underkastade 
restriktioner. Förteckningen ska även vidareförmedlas till 
anläggningar för färgning, tryck och appretering och det ska 
kontrolleras att såväl produktionsanläggningarna (i den 
utsträckning detta är relevant för kriterium TS6.) som de 
färdiga produkterna (i den utsträckning detta är relevant för 
kriterium AC4) efterlever restriktionerna, vilket innefattar 
laboratorieprovning. Därutöver måste revisorer som anlitas för 
inspektioner på plats, program som används för att kontrollera 
textiliers efterlevnad och laboratorier som anlitas för 
produktprovning vara ackrediterade enligt internationella 
standarder (till exempel ISO 17025, ISO 17065, ISO 19011 
eller motsvarande). 

 
Kontroll: 
Anbudsgivare måste beskriva de system och resurser som de har till sitt 
förfogande för att kontrollera och verifiera textilfibrers ursprung och 
hanteringen av kemikalier. Dessutom ska de beskriva de system för 
dokumentation, revision och analys som används för att kontrollera att 
leverantörer och den färdiga produkten efterlever kraven. 

De resurser och den expertis som kommer att användas för att se till att 
kraven efterlevs måste bekräftas. Relevanta exempel från tidigare 
kontrakt för leverans av textilprodukter måste tillhandahållas som visar 
hur dessa båda aspekter har hanterats och verifierats. 
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Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

3.1.2 Textilfibrer 
 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Teknisk specifikation 1. Bomullsfibrer 
Minst 20 % av innehållet i bomullsvaror som används för att fullgöra 
kontraktet måste uppfylla ettdera av följande krav: 

1. Ekologisk odling: Odlat i enlighet med de krav som anges i 
förordning (EG) nr 834/20074, National Organic Program 
(NOP) i USA eller likvärdiga rättsliga förpliktelser som 
fastställts av EU:s handelspartner.   

2. Integrerat växtskydd (IPM): Odlat enligt principerna för 
integrerat växtskydd, enligt definitionen i FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations IPM-program5 eller i direktiv 
2009/128/EG6. 

Om den upphandlande myndigheten vill stödja tillväxten av marknaden 
för ekologisk bomull ytterligare och/eller upptäcker att tillgången på 

Teknisk specifikation 1. Bomullsfibrer 
Minst 60 % av innehållet i bomullsvaror som används för att fullgöra 
kontraktet måste uppfylla ettdera av följande krav: 

1. Ekologisk odling: Odlat i enlighet med de krav som anges i 
förordning (EG) nr 834/20074, National Organic Program 
(NOP) i USA eller likvärdiga rättsliga förpliktelser som 
fastställts av EU:s handelspartner. 

2. Integrerat växtskydd (IPM): Odlat enligt principerna för 
integrerat växtskydd, enligt definitionen i FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations IPM-program5 eller i direktiv 
2009/128/EG6. 

Om den upphandlande myndigheten vill stödja tillväxten av marknaden 
för ekologisk bomull ytterligare och/eller upptäcker att tillgången på 

                                                        
4 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1). 
5More about IPM (ej översatt till svenska), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/more-
ipm/en/. 
6 Se bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar 
användning av bekämpningsmedel. 
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certifierad ekologisk bomull är begränsad, kan ocertifierad ekologisk 
bomull eller ekologisk bomull under omställning7 tillåtas (se den 
förklarande anmärkningen ”Stödja marknaden för ekologisk bomull” 
nedan). 
Om den upphandlande myndigheten vill främja ekologisk märkning för 
de produkter som används får den ekologiska bomull som nyttjas för att 
uppfylla kraven inte blandas med genetiskt modifierad bomull. 
Bevismedel får begäras in ifall annan bomull som används i produkten 
eller produkterna har erhållits från länder där användning av genetiskt 
modifierad bomull är tillåten8. 
 

Kontroll: 
Bomullens ursprung och varornas bomullsinnehåll ska verifieras vid 
leverans. Underlaget för verifieringen ska utgöras av en 
tredjepartscertifiering för produktion av bomull med integrerat 
växtskydd (IPM) eller ekologisk bomull i kombination med 
dokumenterade transaktionsuppgifter som gör det möjligt att 
kontrollera bomullsinnehållet hos enskilda produkter eller varusatser 

certifierad ekologisk bomull är begränsad, kan ocertifierad ekologisk 
bomull eller ekologisk bomull under omställning7 tillåtas (se den 
förklarande anmärkningen ”Stödja marknaden för ekologisk bomull” 
nedan). 
Om den upphandlande myndigheten vill främja ekologisk märkning för 
de produkter som används får den ekologiska bomull som nyttjas för att 
uppfylla kraven inte blandas med genetiskt modifierad bomull. 
Bevismedel får begäras in ifall annan bomull som används i produkten 
eller produkterna har erhållits från länder där användning av genetiskt 
modifierad bomull är tillåten8. 
 

Kontroll: 
Bomullens ursprung och varornas bomullsinnehåll ska verifieras vid 
leverans. Underlaget för verifieringen ska utgöras av en 
tredjepartscertifiering för produktion av bomull med integrerat 
växtskydd (IPM) eller ekologisk bomull i kombination med 
dokumenterade transaktionsuppgifter som gör det möjligt att kontrollera 
bomullsinnehållet hos enskilda produkter eller varusatser och spåra det 

                                                        
7 I förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter definieras ”omställning” som ”övergång från icke-ekologiskt till ekologiskt 
jordbruk inom en viss tidsperiod under vilken bestämmelserna om ekologisk produktion har tillämpats”. En skriftlig bekräftelse från ett lands behöriga myndighet för 
ekologiska frågor, eller ett kontrollorgan för ekologiska frågor, som anger att odlaren har lämnat in en anmälan om omställning och låtit sitt eller sina jordbruk omfattas av ett 
kontrollsystem för ekologisk odling ska räknas som ett formellt bevis på att jordbruket eller jordbruken befinner sig under omställning. 
8 Se http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
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och spåra det tillbaka till certifieringstidpunkten. 

Häri innefattas giltig certifiering för ekologisk produktion eller 
produktion med integrerat växtskydd,9 tillsammans med dokumentation 
av transaktioner som styrker köpet av det angivna bomullsinnehållet 
och ger spårbarhet. 

Om konventionellt odlad bomull eller bomull med integrerat växtskydd 
har blandats med den ekologiska bomullen ska, ifall det är relevant, ett 
screeningtest10 för att bevisa att bomullen inte är genetiskt modifierad 
tillhandahållas på begäran. 

tillbaka till certifieringstidpunkten. 

Häri innefattas giltig certifiering för ekologisk produktion eller 
produktion med integrerat växtskydd9, tillsammans med dokumentation 
av transaktioner som styrker köpet av det angivna bomullsinnehållet 
och ger spårbarhet. 

Om konventionellt odlad bomull eller bomull med integrerat växtskydd 
har blandats med den ekologiska bomullen ska, ifall det är relevant, ett 
screeningtest10 för att bevisa att bomullen inte är genetiskt modifierad 
tillhandahållas på begäran. 

                                                        
9 När detta skrivs anses följande certifieringssystem ge en tillräcklig försäkran: Integrerat växtskydd: Better Cotton Initiative (BCI), AGRO 2 (Grekland), Cotton Made in 
Africa, Fair Trade, Best Management Practices (BMP, Australien). Ekologisk odling: EU:s erkända kontrollorgan för ekologisk odling, US national organic programme, 
IFOAM. 
10 Ett kvalitativt screeningtest för vanliga genetiska modifieringar som utförts enligt EU:s referensmetoder för GMO-analys är det rekommenderade verifieringssättet (se 
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Testerna ska utföras på prover av råbomull från varje ursprungsland och innan bomullen har genomgått någon våtbehandling. 
Certifiering av bomull med integrerat växtskydd via certifieringssystem som utesluter genetiskt modifierad bomull ska godtas som bevis på överensstämmelse. 



 

15 
 

TILLDELNINGSKRITERIER 
Tilldelningskriterium 1. Bomullsfibrer 
Poäng ska tilldelas i proportion till varje förbättring om 10 % utöver 
minimikravet i den tekniska specifikationen för certifierat innehåll av 
bomull med integrerat växtskydd eller ekologisk bomull. 

Kontroll: 
Se kriterium P2.1. 

Tilldelningskriterium 1. Bomullsfibrer 
Poäng ska tilldelas i proportion till varje förbättring om 10 % utöver 
minimikravet i den tekniska specifikationen för certifierat innehåll av 
bomull med integrerat växtskydd eller ekologisk bomull. 

Kontroll: 
Se kriterium P2.1. 

Förklarande anmärkning: Stödja marknaden för ekologisk bomull 
Den begränsade tillgången på ekologisk bomull på världsmarknaden kan innebära en utmaning för offentliga kontrakt. Å andra sidan kan 
offentliga kontrakt spela en viktig roll genom att skapa en efterfrågan. För att hantera denna utmaning på bästa sätt rekommenderas det därför att 
använda tidiga marknadsundersökningar och/eller förhandsmeddelanden för att upplysa potentiella anbudsgivare om kommande kontrakt och om 
de volymer av bomullstextilier som sannolikt kommer att krävas. 

Anbudsgivare kan även uppmuntras att köpa in bomull genom samarbete med jordbruksutvecklingsprojekt. Denna typ av projekt, som i vissa fall 
har sina egna certifieringssystem (till exempel Cotton Made in Africa), har potential att stödja nya certifieringssystem för ekologisk produktion 
eller produktion med integrerat växtskydd. En annan aspekt är att det kan vara dyrt med certifiering. På grund av denna kostnad kan ocertifierad 
ekologisk bomull köpas in från ett antal länder där utvecklingsprojekt har främjat ett resurssnålt jordbruk eller där specifika jordbrukspolitiska 
beslut har antagits. 

För att få ut mer ekologisk bomull på marknaden kan upphandlande myndigheter stödja marknaden på två olika sätt: 
1. Genom att godta certifieringar som utfärdas av kontrollorgan för ekologisk odling, statliga kontrollorgan eller system för 

tredjepartscertifiering vid tilldelning av kontraktet och/eller vid inköp av bomullen. Om denna metod kombineras med tidiga 
marknadsundersökningar får producenter och odlare mer tid till sitt förfogande och det skickar även en tydlig signal till marknaden att det 
finns ett behov av att formellt certifiera bomull. 

2. Genom att godta bomull från odlare som befinner sig i en omställningsperiod, där de övergår till ekologisk odling i enlighet med artikel 17 
i förordningen om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Detta skulle motivera odlare och projekt som arbetar med 
resurssnål teknik att titta närmare på olika alternativ att saluföra bomullen, liksom på de möjligheter en framtida certifiering av 
produktionen skulle innebära. 
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För det senare alternativet skulle de investeringar och förändringar som krävs för att gå från konventionell odling till ekologisk odling få 
erkännande, och det skulle skapas en större visshet om att det kommer att finnas en marknad för bomullen. 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Teknisk specifikation 2. Ullfibrer 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
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Det rekommenderas endast att använda detta kriterium när ullinnehållet i textilprodukterna är högre än 50 %. 

Utsläppen från ullavfettning via avloppsvattnet, mätt antingen direkt vid rening på plats eller indirekt vid avloppsrening utanför anläggningen, i g 
COD (kemisk syreförbrukning)/kg obearbetad ull måste vara ≤ 25 g för grovull och lammull och ≤ 45 g för finull11. 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska vid leverans av varorna tillhandahålla övervakningsdata som visar att kravet efterlevts för de bearbetade partier som ullen som 
levereras enligt kontraktet kommer ifrån. 

Det beräknade COD-värdet ska stå i relation till mängden ull i kg och flödet av avloppsvatten i liter för varje bearbetat parti med ull. 
Övervakningsdata måste erhållas genom tredjepartsprovning, enligt ISO 6060 eller motsvarande standard, av avloppsvatten från varje 
ullavfettningsanläggning som ull köps in ifrån. 

Transaktionsuppgifter ska tillhandahållas som visar vilken ullavfettningsanläggning som ullen som använts för att tillverka produkterna kommer 
ifrån. 

Teknisk specifikation 3. Regenererade cellulosafibrer (till exempel viskos, modal och lyocell) 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Den här typen av fibrer kan användas i stället för bomull i olika typer av klädesplagg eller inredningstextilier som kräver en mjukare känsla. De 
kan även blandas med syntetfibrer för att öka slitstyrkan och göra tyget enklare att torka. Det rekommenderas endast att använda detta kriterium 
när innehållet av regenererade cellulosafibrer i textilprodukterna är högre än 50 %. 
 
 
 
Teknisk specifikation 3.1 Svavelutsläpp till luft 
För viskos- och modalfibrer får svavelhalten i utsläppen av svavelföreningar till luft från fiberproduktionsprocessen, uttryck som ett 

                                                        
11 Finull definieras som merinoull med en diameter på ≤ 23,5 mikrometer. 
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årsmedelvärde, inte överstiga de värden som anges i tabell a. 

Tabell a. Svavelutsläpp från produktion av viskos- och modalfibrer 
Typ av fiber Gränsvärde 

(g S/kg) 
Stapelfiber 30 g/kg 
Filamentfiber 
– Satsvis tvättning 
– Integrerad 
tvättning 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska vid tilldelning av kontraktet tillhandahålla övervakningsdata, transaktionsuppgifter och satsproduktionsuppgifter som visar att 
leverantören eller leverantörerna, liksom de tillhörande produktionsanläggningar som används för att tillverka fibrerna som ska användas enligt 
kontraktet, efterlever kravet. 

Övervakningsdata som visar att kravet efterlevs ska lämnas för de produktionsanläggningar som används för att tillverka den specifika 
fiberprodukt som ska användas för att fullgöra kontraktet. 
 Teknisk specifikation 3.2 Utsläpp av halogenerade ämnen från 

massa 
Massa som används för att tillverka den fiberprodukt som ska nyttjas 
enligt kontraktet ska blekas utan användning av elementärt klor. Den 
resulterande totala mängden klor och organiskt bundet klor får inte 
överskrida 150 ppm i de färdiga fibrerna (OX), alternativt 0,170 kg/ton 
lufttorkad massa i spillvattnet från massaframställningen (AOX). 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska vid tilldelning av kontraktet tillhandahålla en 
provningsrapport för den specifika fiberprodukten och dess 
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produktionslinje som visar att antingen OX- eller AOX-kravet uppfylls. 
Följande eller likvärdig provningsmetod ska användas: 

- OX: ISO 11480 (kontrollerad förbränning och 
mikrocoulometri). 

- AOX: ISO 9562. 
Hållbart införskaffande av massa av ved 
I dessa kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling ingår inte något förslag om införskaffande av massa av ved från hållbart skogsbruk, av 
följande skäl: 
Flera medlemsstater använder egna kriterier för grön eller hållbar offentlig upphandling för att definiera vad som är ett hållbart skogsbruk och har 
olika processer på plats för att fastställa om certifieringssystem eller annan tredjepartskontroll ger en tillräcklig försäkran. I denna situation var det 
inte möjligt att, inom ramen för framtagningen av dessa kriterier, tillhandahålla en harmoniserad definition av vad som är ett hållbart skogsbruk. 

Rådande konsensus bland de medlemsstater som har en aktiv upphandlingspolicy för hållbart timmer är att fristående certifieringssystem, som 
Forest Stewardship Council (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), generellt sett ger en tillräcklig försäkran 
för att de nationella kriterierna ska anses uppfyllda12.  
 

 Teknisk specifikation 4. Återvunnet innehåll i polyester 
Produkter av polyesterfibrer som ska användas för fullgörandet av 
kontraktet måste vara tillverkade med minst 20 % återvunnet innehåll. 

Anmärkning: Det kan hända att det, till följd av detta, uppstår tekniska 
problem med att uppfylla andra kvalitetsspecifikationer i kontraktet. 
Detta bör tas i beaktande när anbud utvärderas, och frågan kan även 
lyftas genom marknadsundersökningar eller i samband med den 

                                                        
12 Tillgången på certifierad dissolvingmassa är för närvarande begränsad på världsmarknaden. Det rekommenderas därför att föra en diskussion med marknaden innan en 
anbudsförfrågan skickas ut. 
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konkurrenspräglade dialogen (om sådan används). 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska vid tilldelning av kontraktet visa att 
produktionslinjen eller produktionslinjerna för fiberprodukten har 
anpassats för produktion i enlighet med minimikravet på återvunnet 
innehåll. 

Tredjepartscertifiering av det återvunna innehållet och dess spårbarhet 
ska tillhandahållas för produktionslinjerna för de produkter som ska 
levereras och för återvinningsprodukten som används som råvara. ISO 
14021, ISO 9001 eller motsvarande standarder kan användas. 
Verifieringen ska tillhandahålla information i enlighet med del 4.4 i EN 
15343. 

TILLDELNINGSKRITERIER 
 Tilldelningskriterium 2. Återvunnet innehåll i polyester och 

polyamid (nylon) 
Poäng ska tilldelas för polyester- och/eller nylonfiberprodukter som ska 
användas för fullgörandet av kontraktet för varje ökning om ytterligare 
10 % utöver minimikravet på 20 % återvunnet innehåll bestående av 
avfall före och/eller efter konsumentledet. 

Anmärkning: Det kan hända att det, till följd av detta, uppstår tekniska 
problem med att uppfylla andra kvalitetsspecifikationer i kontraktet. 
Detta bör tas i beaktande när anbud utvärderas, och frågan kan även 
lyftas genom marknadsundersökningar eller i samband med den 
konkurrenspräglade dialogen (om sådan används). 
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Kontroll: 
Anbudsgivaren ska vid tilldelning av kontraktet visa att 
produktionslinjen eller produktionslinjerna för fiberprodukten har 
anpassats för produktion i enlighet med minimikravet på återvunnet 
innehåll. 

Tredjepartscertifiering av det återvunna innehållet och dess spårbarhet 
måste tillhandahållas för produktionslinjerna för de produkter som ska 
levereras och för återvinningsprodukten som används som råvara. ISO 
14021, ISO 9001 eller motsvarande standarder kan användas. 
Verifieringen måste tillhandahålla information i enlighet med delarna 
4.4 och 6 i EN 15343. 

 Tilldelningskriterium 3. Återvinning av polyester 
Poäng ska tilldelas till anbudsgivare som kan uppvisa 

- att utformningen av den färdiga textilprodukten underlättar 
separering av polyestertyg i slutet av produktens användbara 
livslängd, 

- att det tillhandahålls en frivillig återlämningstjänst för 
textilprodukten, som innebär att den upphandlande myndigheten 
kan återlämna polyestertyg för återvinning eller återanvändning. 

Kontroll: 
Anbudsgivaren måste vid tilldelning av kontraktet 
– tillhandahålla närmare information om de åtgärder och funktioner i 

utformningen som möjliggör en enkel separering av tyget för 
återvinning, och/eller 

– tillhandahålla närmare information om återlämningssystemet och ett 
skriftligt åtagande som sträcker sig tillräckligt långt fram i tiden för att 
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omfatta slutet på produkternas användbara livslängd. 
 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

3.1.3 Kemiska ämnen som omfattas av begränsningar 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Teknisk specifikation 5. Deklaration av ämnen som finns med i Reachs kandidatförteckning 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Anbudsgivaren måste deklarera förekomsten av alla ämnen som finns med i Reachs kandidatförteckning13 och som förekommer i en 
koncentration som överstiger 0,1 viktprocent i den färdiga produkten. 

Kontroll: 
Anbudsgivaren måste tillhandahålla en giltig deklaration enligt artikel 33.2 i Reach-förordningen vid leverans av den färdiga produkten eller de 
färdiga produkterna. Om ämnen i kandidatförteckningen deklareras som förekommande måste dessa identifieras. 

Teknisk specifikation 6. Ämnen vars förekomst i den färdiga produkten måste provas 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Den färdiga, levererade produkten får inte innehålla de ämnen som listas i bilaga 1 i högre halter än de enskilda eller sammanlagda 
koncentrationsgränser som anges. Detta måste styrkas genom laboratorieprov som utförts på ett provexemplar av varje produkttyp som levereras 
under fullgörandet av kontraktet. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att även begära in ett ytterligare stickprov. 

Kontroll: 
Varje provexemplar av produkten måste analyseras av ett laboratorium som är ackrediterat att utföra de relevanta proven enligt ISO 17025 eller 
av ett ackrediteringsorgan för ett testningssystem för textilier som kräver produktprovning. Certifikat som visar att kraven efterlevs måste 
tillhandahållas vid leverans av varorna. 

                                                        
13 Reachs kandidatförteckning finns på https://echa.europa.eu/sv/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
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När provningsmetoderna är desamma måste provresultat för giltiga miljömärken av typ I, inklusive EU-miljömärket, liksom för system för 
tredjepartscertifiering av textilier, godtas14. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

 Tilldelningskriterium 4. Ämnen som omfattas av begränsningar 
som ska kontrolleras på produktionsplatsen 
Poäng ska tilldelas anbudsgivare som begränsar användningen av de 
ämnen som listas i bilaga 2 i samband med produktionsprocesser för 
färgning, tryck och appretering för den levererade produkten eller de 
levererade produkterna. 

Kontroll: 
Anbudsgivaren måste vid leverans av varorna tillhandahålla en giltig 
rapport från en revision på plats som har utförts av en tredje part. 
Rapporten ska verifiera vilka kemiska ämnen och beredningar som 
används vid produktionsprocesserna för färgning, tryck och appretering 
för produkten. Revisionsrapporten får inte vara äldre än två år och 
måste innehålla 

i. resultat av inspektioner av kemikalieförråd och 
produktionsprocesser, 

ii. ett styrkande av vilka kemiska ämnen och beredningar som 
används, 

iii. resultat av analytisk provning (om sådan utförts) för varje 
produktionsanläggning. 

 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

                                                        
14 När detta skrivs anses certifieringssystemen Oeko Tex 100, Bluesign och GOTS ge en tillräcklig försäkran. 
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3.1.4 Hållbarhet och ökad livslängd 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Teknisk specifikation 7. Hållbarhetsstandarder 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Textilprodukterna måste uppfylla de relevanta hållbarhetskrav som anges i bilagorna 2 och 3. 
När det rör sig om funktionella arbetskläder vars inneboende egenskaper gör att tyget bevisligen inte behöver impregneringsmedel mot vatten, 
smuts eller fläckar och/eller behandling med flamskyddsmedel, ska produkten undantas från provningskraven 3.7 och/eller 3.8 i bilaga 3. 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska, för varje separat produktutformning eller varje typ av arbetsplagg som ska levereras, i samband med leveransen av varorna 
tillhandahålla rapporter från de provningar som utförts i enlighet med de standarder som specificeras i bilaga 3. Rapporterna ska verifiera att varje 
produkttyp eller -modell uppfyller de specificerade hållbarhetskraven. 

Teknisk specifikation 8. Tillgång till delar och tillbehör 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Den vinnande anbudsgivaren måste tillhandahålla reservdelar för alla delar och tillbehör (till exempel blixtlås, knappar och knäppen) som ingår i 
de produkter som ska levereras. Dessa reservdelar ska finnas tillgängliga i minst två år efter produktleveransen eller under den tid som 
leveranskontraktet varar (beroende på vad som inträffar senast). En prislista med riktpriser för dessa delar och tillbehör måste också 
tillhandahållas. 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska vid tilldelning av kontraktet tillhandahålla ett skriftligt åtagande att uppfylla kravet som en del av produktgarantin, samt lämna 
en prislista med riktpriser för de aktuella delarna. 

 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 
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3.1.5 Energibesparing under användning 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Teknisk specifikation 9. Val av tyg som minimerar energiförbrukningen vid torkning och strykning 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

(För textilier som ska tvättas varje dag eller varje vecka) 
Tyget som väljs ska ha ett återstående fuktinnehåll efter centrifugering på under 35 % och en släthet efter torkning enligt klass SA3 för tyger med 
ett bomullsinnehåll på ≥ 50 % respektive SA4 när bomullsinnehållet är < 50 %. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska vid leverans av varorna tillhandahålla en provningsrapport som visar tygets eller tygernas prestanda enligt följande 
provningsmetoder: 

• återstående fuktinnehåll: EN ISO 15797 (eller motsvarande) – processer för tvätt. 
• enkel vård: EN ISO 15487 (eller motsvarande) – utseende efter tvätt och torkning. 

Teknisk specifikation 10. Skötselmärkning 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

(För textilier som är avsedda att tvättas i hemmet) 

Skötselmärkningen måste uppmuntra till tvätt vid låga temperaturer, om möjligt vid 30 °C eller lägre, och användning av tvättmaskinens 
lågenergiprogram, förutsatt att det inte finns tekniska skäl som förhindrar detta (till exempel kopplat till hygien, säkerhet eller nedsmutsning). 

Kontroll: 
Anbudsgivaren måste tillhandahålla exempel på skötselmärkningar och övriga instruktioner till användaren och, när det är aktuellt, information 
om varför textilierna bör tvättas vid högre temperaturer än 30 °C. 
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Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

3.1.6 Utformning för återanvändning och återvinning 

TILLDELNINGSKRITERIER 
Tilldelningskriterium 5. Utformning för återanvändning och återvinning 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Klädesplagg måste vara utformade så att eventuella logotyper eller tydligt identifierande märken enkelt kan tas bort eller tryckas över utan att 
plagget skadas. 

Kontroll: 
Anbudsgivaren måste vid leverans av varorna tillhandahålla tydliga och lättbegripliga instruktioner avsedda för återanvändningsföretag om hur 
man tar bort eller trycker över logotyper eller andra märken. 
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3.2 Upphandling av textiltjänster 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

OMRÅDE 

Upphandling av textiltjänster med mindre miljöpåverkan 

3.2.1 Urvalskriterier 

URVALSKRITERIER 
Urvalskriterium 1. Leverantörer av textiltjänster 
Anbudsgivare måste kunna redogöra för de resurser, den expertis, de 
dokumenterade förfaranden och de ledningssystem som de har till sitt 
förfogande för att hantera följande aspekter av tjänsterna som ska 
tillhandahållas15 (väljs utifrån vad som är lämpligt för anbudet): 

• För tjänster som rör underhåll: 
- Införande och användning av resurshanteringssystem för 

textillager. Genom denna typ av system kan information och 
återkoppling från slutanvändarna om textiliernas skick och 
förmodade livslängd fortlöpande samlas in. Systemen ska 
användas aktivt för att identifiera hur ofta tyger och 
klädesplagg går sönder och vilka orsakerna är. 

- Administration av tjänster för att reparera och vårda 
klädesplagg och tyger i syfte att maximera deras livslängd. 

Urvalskriterium 1. Leverantörer av textiltjänster 
Anbudsgivare måste kunna redogöra för de resurser, den expertis, de 
dokumenterade förfaranden och de ledningssystem som de har till sitt 
förfogande för att hantera följande aspekter av tjänsterna som ska 
tillhandahållas15 (väljs utifrån vad som är lämpligt för anbudet): 

• För tjänster som rör tvätt: Införande och användning av 
energiledningssystem för tvätterier enligt ISO 50001 eller 
motsvarande standard, där följande ska ingå: 
- Program för att utbilda personalen och öka deras 

energimedvetenhet vid alla anläggningar. 
- Utrustning och rutiner som maximerar processernas 

energieffektivitet vid alla anläggningar. 
- Detaljerad mätning som gör det möjligt att kontrollera och 

rapportera den specifika energiförbrukningen för de 
tvättprocesser och de typer av textilier som hanteras vid 

                                                        
15 Den uttryckliga möjligheten att kräva system för hantering av leveranskedjan infördes genom del II led d i bilaga XII till direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, 
som ska ha införlivats i de nationella lagstiftningarna senast i april 2016. 
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Kontroll: 
Anbudsgivare måste bekräfta att de har de system och resurser som 
krävs. Dessutom ska relevanta exempel från tidigare kontrakt 
sammanställas. 
Anbudsgivare måste även beskriva de interna resurser och 
ledningssystem och den interna infrastruktur som kommer att användas 
för att tillhandahålla tjänsterna och säkerställa att kraven efterlevs. 

När det bedöms nödvändigt förbehåller sig den upphandlande 
myndigheten rätten att utföra besök och inspektioner på plats, alternativ 
begära inspektioner av tredje part, för att kontrollera anbudsgivarens 
förmåga att utföra arbetet. 

varje anläggning (dvs. hur mycket el och gasformiga och 
flytande bränslen som förbrukas uttryckt i kWh per kg 
behandlade textilprodukter, specificerat för de tvättprocesser 
som används för sängkläder, dukar etc. (flatwear) eller 
arbetskläder). 

• För tjänster som rör underhåll: 
- Införande och användning av resurshanteringssystem för 

textillager. Genom denna typ av system kan information och 
återkoppling från slutanvändarna om textiliernas skick och 
förmodade livslängd fortlöpande samlas in. Systemen ska 
användas aktivt för att identifiera hur ofta tyger och 
klädesplagg går sönder och vilka orsakerna är. 

- Administration av tjänster för att reparera och vårda 
klädesplagg och tyger i syfte att maximera deras livslängd. 

• För tjänster som rör återlämning (vid livscykelns slut): 
- Införande och användning av resurshanteringssystem och 

infrastruktur som möjliggör sortering i olika 
avfallsströmmar, förvaring, samt försäljning av specifika 
textilprodukter och tyger, i syfte att maximera textiliernas 
återanvändning och återvinning. 

- Rådgivning kring utformning till upphandlande myndigheter 
för att underlätta återanvändning och återvinning. 
Utbildning av medarbetare på upphandlande myndigheter 
om hur man sorterar textilier i slutet av deras användbara 
livslängd. 

Kontroll: 
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Anbudsgivare måste bekräfta att de har de system och resurser som 
krävs. Dessutom ska relevanta exempel från tidigare kontrakt 
sammanställas. 

Anbudsgivare måste även beskriva de interna resurser och 
ledningssystem och den interna infrastruktur som kommer att användas 
för att tillhandahålla tjänsterna och säkerställa att kraven efterlevs. 
När det bedöms nödvändigt förbehåller sig den upphandlande 
myndigheten rätten att utföra besök och inspektioner på plats, alternativ 
begära inspektioner av tredje part, för att kontrollera anbudsgivarens 
förmåga att utföra arbetet. 

 

 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

3.2.2 Tvätt 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Teknisk specifikation 1. Val av tyg som minimerar energiförbrukningen vid torkning och strykning 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

(För textilier som ska tvättas varje dag eller varje vecka) 
 
Tyget som väljs ska ha ett återstående fuktinnehåll efter centrifugering på under 35 % och en släthet efter torkning enligt klass SA3 för tyger med 
ett bomullsinnehåll på ≥ 50 % respektive SA4 när bomullsinnehållet är < 50 %. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren måste tillhandahålla en provningsrapport som visar tygets eller tygernas prestanda enligt följande provningsmetoder: 



 

30 
 

• återstående fuktinnehåll: EN ISO 15797 (eller motsvarande) – processer för tvätt. 
• enkel vård: EN ISO 15487 (eller motsvarande) – utseende efter tvätt och torkning. 

 

 

TILLDELNINGSKRITERIER 
Anvisning rörande energiförbrukning och tvättmedelsanvändning i samband med tvätt 
Det rekommenderas att kombinera kriteriet för energiförbrukning med kriteriet för tvättmedlets miljöeffekter och att väga samman det totala 
antalet tilldelade poäng enligt följande: 

 Kriterium AC1: Energiförbrukning: 75 %. 
 Kriterium AC2: Tvättmedlets miljöeffekter: 25 %. 

Övervakning måste utföras i enlighet med klausulen om fullgörande av kontrakt CPC1. 

 Tilldelningskriterium 1. Specifik energiförbrukning 
Anbudsgivare ska tilldelas poäng utifrån den angivna specifika 
energiförbrukning i kWh (el plus gasformiga och flytande bränslen) per 
kg sängkläder, dukar etc. (flatwear) och arbetskläder som tvättas, torkas 
och appreteras (efter vad som är lämpligt) som kommer att uppnås när 
tjänsten tillhandahålls. 
Poängen ska tilldelas i direkt proportion till de 
energiförbrukningsuppgifter som angetts, från den lägsta 
energiförbrukningen (100 % av de tillgängliga poängen) till den högsta 
(noll poäng). 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla specifikationer i form av detaljerade 
uppgifter för varje processlinje för tvätt, torkning och appretering, med 
åtskillnad mellan sängkläder, dukar etc. (flatwear) och arbetskläder, 
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som kommer att användas när tjänsten tillhandahålls. Dessutom ska 
anbudsgivaren beskriva hur verifieringen av de detaljerade mätningarna 
ska gå till. 

 Tilldelningskriterium 2. Tvättmedlets miljöeffekter 
Anbudsgivare ska tilldelas poäng om de åtar sig att, under fullgörandet 
att kontraktet, använda tvättmedel som uppfyller de kriterier rörande 
akvatisk toxicitet och biologisk nedbrytbarhet som krävs för EU-
miljömärket för tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk eller 
motsvarande kriterier. Kriterierna återfinns här: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html 

Anbudsgivare som gör detta åtagande ska tilldelas maximalt antal 
poäng. 

Kontroll: 
Anbudsgivaren måste tillhandahålla detaljerad information om det 
kontrollsystem som ska användas för inköp av tvättmedel som 
efterlever kraven för de enskilda processlinjer för tvätt som kommer att 
användas för att utföra tjänsten. 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 
 Klausul om fullgörande av kontrakt 1. För textiltjänster som 

innefattar tvätt 
Den vinnande anbudsgivaren måste utföra tjänsterna i enlighet med den 
specifika energiförbrukning samt det åtagande om användning av 
tvättmedel som efterlever kraven som angavs i anbudet. 
Anbudsgivaren måste tillhandahålla följande styrkande handlingar: 
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- Uppgifter om energiförbrukningen varje månad, som har 
sammanställts utifrån detaljerade mätningar vid processlinjerna 
på de aktuella anläggningarna. Uppgifterna ska specificera 
tygens typ/vikt och delas med vikten på de behandlade 
textilierna. 

- Kopior på fakturor för inköp av tvättmedel, tillsammans med 
bevis för att tvättmedlet eller tvättmedlen antingen 
 
i) har tilldelats EU-miljömärket,  
ii) har tilldelats ett miljömärke av typ I med likvärdiga kriterier, 
eller  
iii) uppfyller de specificerade kriterierna för EU-miljömärket16. 
 
Beviset måste utgöras av giltiga miljömärkeslicenser och/eller 
tredjepartskontrollerade provningsresultat för de tvättmedel som 
används. 
 

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att begära 
tredjepartskontroll när som helst under kontraktstiden och leverantören 
är skyldig att tillhandahålla detta bevis på egen bekostnad. 

 

 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

3.2.3 Underhåll 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

                                                        
16 Europeiska kommissionen, Tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
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Teknisk specifikation 2. Underhåll av textilprodukter 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Denna specifikation kan även kombineras med eller formuleras som ett tilldelningskriterium som belönar den mest ambitiösa underhållsstrategin. 

Anbudsgivaren för textiltjänster ska, som en del av resurshanteringsplanen, öka den användbara livslängden för arbetskläder och 
inredningstextilier genom att tillhandahålla fortlöpande underhålls- och reparationstjänster. Som minimum ska dessa tjänster innefatta (utifrån vad 
som är relevant för textilierna i fråga) 

- utförande av enklare reparationer, däribland reparation av trasiga sömmar och andra sömnadsarbeten, byte av trasiga/försvunna delar och 
lagning/byte av blixtlås och knäppen, 

- byte av tygstycken på arbetskläder, 
- ombehandling och impregnering av funktionella beläggningar. 

 

 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en detaljerad specifikation av de underhållstjänster som erbjuds. Specifikationen ska, när så är lämpligt, 
innehålla dokumenterade bevis från de underhållsanläggningar som anbudsgivaren driver själv eller anlitar på underentreprenad. 

 
 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

3.2.4 Återlämning 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
 Teknisk specifikation 3. Återlämningssystem 

Denna specifikation kan även kombineras med eller formuleras som ett 
tilldelningskriterium som belönar den mest ambitiösa 
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återlämningsstrategin. 

Anbudsgivaren måste, som en del av resurshanteringssystemet, 
tillhandahålla ett återlämningssystem, alternativt ha ett formellt avtal 
med ett externt återlämningsprogram, för de textilier som levereras 
inom ramen för kontraktet. Återlämningssystemet ska innehålla 
följande delar: 

• Insamlingsanordningar utplacerade i den upphandlande 
myndighetens egna lokaler för att (när så är lämpligt) underlätta 
sorteringen och klassificeringen av textilier. 

• Utbildning och informationsmaterial som ser till att den 
offentliga myndighetens personal får en god förståelse av hur 
systemet ska användas. 

• Sortering efter insamling för att maximera det värde som uppnås 
genom återanvändning eller återvinning. Denna sortering ska, 
som minimum, innefatta uppdelning baserat på fibertyp, färg 
och plaggens skick. 

Anbudsgivaren ska ange vilka slutmarknader som kan vara sannolika 
för de återvunna textilierna. 

Kontroll: 
Anbudsgivaren måste tillhandahålla en beskrivning av det föreslagna 
systemet. Beskrivningen ska, när det är relevant, innehålla 
dokumentation av de system som används efter insamling, inklusive 
specifikationer för sorteringslinjerna och fotobevis på plats. 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 
 Klausul om fullgörande av kontrakt 2. Återlämningssystem 
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Anbudsgivaren måste rapportera hur dess återlämningssystem fungerar 
och vilka resultat som uppnås, i enlighet med följande krav: 

• Undersökningar ska utföras bland personalen som arbetar i den 
upphandlande myndighetens lokaler för att fastställa hur pass 
enkelt det har varit att använda insamlings-/sorteringssystemen. 
Dessa undersökningar ska utföras under de första sex månader 
som systemet är i drift och resultaten ska användas för att 
identifiera/genomföra eventuella förbättringsåtgärder. 

• Andelen av de insamlade textilierna som har återanvänts eller 
återvunnits, sett till vikt, ska fastställas och registreras årligen. 
Detsamma gäller det tillhörande värde per kg textilier som har 
erhållits från de slutmarknader som textilierna har skickats till. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kortfattad sammanfattning av 
resultaten från personalundersökningarna och av de potentiella 
förbättringsåtgärder som har identifierats. Likaså ska en årlig rapport 
som specificerar textiliernas slutdestination och det erhållna värdet från 
varje slutmarknad tillhandahållas. 
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4. LIVSCYKELKOSTNADER 
Beräkning av livscykelkostnader (LCC) är en teknik som kan användas för att uppskatta den totala ägarskapskostnaden för textilprodukter (och 
eventuellt vissa av de externa miljöeffekterna). Metoden gör det lättare att fatta effektiva och långsiktiga investeringsbeslut, eftersom vissa 
kostnadsaspekter eventuellt inte är omedelbart uppenbara för beslutsfattaren. Till exempel kan en högre inledande investeringskostnad krävas för 
att uppnå lägre livscykelkostnader, som baseras på lägre energikostnader för tvätt och förbättrad hållbarhet som medför längre livslängd och 
lägre reparationskostnader. När externa effekter tas med i beräkningen blir LCC ett särskilt relevant verktyg i arbetet för att uppnå en förbättrad 
miljöprestanda. 

I EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av textilier behandlas ett antal aspekter av textilprodukters utformning och 
specifikationer som, vid noggrant beaktande under upphandlingsstadiet, kan minska livscykelkostnaderna som är förknippade med tvätt, 
underhåll och livscykelns slut, enligt följande: 

o Tvätt: Energikostnaden för tvätt, torkning och strykning av textilprodukter kommer antingen att vara en direkt kostnad för den offentliga 
myndigheten (om den har en egen tvättinrättning) eller en indirekt kostnad som förs vidare av de anlitade leverantörerna (om 
tvättfunktionen är utkontrakterad). Textilprodukternas specifikationer kan ha en avsevärd inverkan på den energi som krävs per 
tvättcykel, enligt följande: 

- Textiliers fibersammansättning påverkar i hög grad mängden energi som krävs för att tvätta, torka och stryka dem. Till exempel 
kan användning av arbetskläder eller inredningstextilier som är tillverkade av blandningar av bomull och syntetiska material 
minska energin som krävs per tvättcykel, och därigenom även kostnaderna, med upp till uppskattningsvis 50 % jämfört med när 
samma produkter är tillverkade av 100 % naturfibrer. 

o Livslängd: Det finns många faktorer som kan påverka en textilprodukts livslängd. Bland dem kan nämnas produktens motståndskraft mot 
slitage och tidiga fel och tillhandahållandet av god vård och lämpligt underhåll (särskilt när det gäller tekniska textilprodukter med 
speciella egenskaper) för att undvika ett tidigt utbyte, enligt följande: 

- Motståndskraften mot slitage under användning och tvätt påverkas i hög grad av fibersammansättningen. En mer 
motståndskraftig fibersammansättning kan öka en textilprodukts livslängd med, uppskattningsvis, mellan 34 % (för arbetskläder) 
och 100 % (för handdukar och sängkläder), jämfört med en produkt av 100 % bomull. 

- Tidiga fel i form av trasiga sömmar och ytbeläggningar, liksom fel på stängningsanordningar som dragkedjor, knappar, 
kardborrknäppningar och knäppen, kan kräva dyra reparationer och behandlingar, alternativt leda till att arbetskläder och 
uniformer kasseras i förtid. Samtidigt som en produktplanering ofta är baserad på en produktlivslängd på upp till två år, finns det 
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genom bättre utformning och hållbara specifikationer potential att öka den till upp till tre år, med åtföljande minskning av 
underhålls- och ersättningskostnaderna. 

o Livscykelns slut: Kasseringen av textilier i slutet av deras användbara livslängd utgör en kostnad för offentliga myndigheter, som måste 
betalas efter vikt. Textilier som har nått livscykelns slut är dock värda pengar på återvinningsmarknaden (uppskattningsvis 250–560 
euro/ton). De efterfrågas både för användning i ursprunglig form (till exempel som begagnade arbetskläder) och för användning som 
råmaterial vid tillverkningen av nya textilier eller andra produkter (till exempel isoleringsmaterial). Detta kan resultera i ett positivt eller 
neutralt värde för det textilavfall som uppstår. 

- Offentliga myndigheter kan vidta aktiva åtgärder för att öka värdet på textilier som har nått slutet på sin livslängd – till exempel 
införa system för att sortera dessa textilier i olika avfallsströmmar eller kräva en utformning som gör det lätt att ta bort 
logotyper. 

 
Genom att beakta en kombination av dessa faktorer går det att minska den ”totala ägarskapskostnaden” för varje textilprodukt som upphandlas. 
Ett sätt att få kontroll över faktorerna är att gå över från upphandling av textilprodukter till upphandling av textiltjänster. Prestandan kan 
därigenom specificeras för varje stadium i livscykeln för de textilprodukter som används. På så sätt får leverantörerna ansvaret för att optimera 
kostnaden för att leverera dessa tjänster, vilka annars skulle innebära extra driftskostnader och underleverantörskontrakt för den offentliga 
myndigheten. 
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Bilaga 1: Ämnen i den färdiga produkten som omfattas av begränsningar 
Grupp av ämnen Gällande begränsningar Koncentrationsgränser Provningsmetod 

1.1 
Azofärgämnen 

Gäller: 

Klädesplagg som 
innehåller akryl, 
bomull, polyamid 
och ull 

Azofärgämnen som kan spjälkas till 
aromatiska aminer som är kända för 
att vara cancerframkallande får inte 
användas (se listan i tillägg 2 till 
kommissionens beslut om 
fastställande av ekologiska kriterier 
för EU-miljömärket för 
textilprodukter17). Ett gränsvärde för 
arylaminer används vid provningen 
av den färdiga produkten. 

30 mg/kg för varje amin 

 

EN 14362-1 och 
3 eller 
motsvarande. 

1.2 Formaldehyd 

Gäller: 

Alla klädesplagg 
och 
inredningstextilier 
som innehåller 
naturfibrer 

 

Följande gränsvärden gäller för 
rester av formaldehyd på den färdiga 
produkten: 

 

 

EN ISO 14184-1 
eller 
motsvarande. 

- Produkter för spädbarn och 
barn under tre år 

16 ppm 

 

- Alla andra produkter 75 ppm 

 

Bättre värden för klädesplagg med 
hudkontakt kan dessutom efterfrågas 
som ett tilldelningskriterium18. 

 

Följande krav kan användas som ett 
utvidgat kriterium specifikt för 
inredningstextilier: 

- Utsläpp från den färdiga 
produkten 

0,1 mg/m3 EN 16516 och 
EN ISO 14184-1 
eller 
motsvarande. 

1.3 Hjälpämnen 

Gäller: 

Alla produkter 

Följande ämnen får inte förekomma i 
den färdiga produkten: 

- Nonylfenol 
- Oktylfenol 

100 mg/kg, totalsumma Extraktion med 
lösningsmedel 
och därefter 
HPLC/MS. 

Följande ämnen får inte förekomma i 
den färdiga produkten: 

- Nonylfenoletoxilater 
- Oktylfenoletoxilater 

100 mg/kg, totalsumma ISO 18254 

1.4 Beläggningar, 
laminat och 
membran 

Gäller: 

När dessa ingår i 
textilstrukturen 

 

Beläggningar, plastisoltryck, laminat. 
membran och tillbehör av plast får 
inte innehålla följande ftalater: 

- DEHP (di(2-etylhexyl)ftalat) 
- BBP (butylbensylftalat) 
- DBP (dibutylftalat) 
- DMEP (di(2-

metoxietyl)ftalat) 
- DIBP (diisobutylftalat) 
- DIHP (di(grenade C6-C8) 

Totalsumma 0,10 
viktprocent 

EN ISO 14389 
eller 
motsvarande. 

                                                        
17 Europeiska kommissionen, EU-miljömärket för produktgruppen textilier, 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 Det är möjligt att man behöver göra en avvägning gentemot kvalitet och hållbarhet för strykfria 
klädesplagg, i synnerhet när plaggen utsätts för tvätt vid höga temperaturer. 
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alkylftalater) 
- DHNUP (di(grenade C7-

C11) alkylftalater) 
- DHP (di-n-hexylftalat) 

Bilaga 2: Ämnen i produktionsprocessen som omfattas av begränsningar 
Grupp av ämnen Gällande begränsningar Kontrollkrav 

2.1 Färgämnen 
och pigment 

 

Följande färgämnen och pigment får inte användas vid 
textilproduktion: 

Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, Basic 
Red 9, Direct Blue 6, Disperse Orange 11, Basic 
Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow 3, Pigment 
Red 104, Pigment Yellow 34 

Kontroll på plats där de 
färgämnen som används 
ska identifieras. 

 

2.2 Hjälpämnen 

 

Följande ämnen får inte användas vid 
textilproduktion: 

- Bis(hydrogenerad 
talgalkyl)dimetylammoniumklorid 
(DTDMAC) 

- Distearyldimetylammoniumklorid 
(DSDMAC) 

- Di(hårdtalg)dimetylammoniumklorid 
(DHTDMAC) 

- Etylendiamintetraacetat (EDTA) 
- Dietylentriaminpentaacetat (DTPA) 
- 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol 
- 1-metyl-2-pyrrolidon 
- Nitrilotriättiksyra (NTA). 

Kontroll på plats där de 
kemikalier som används 
som hjälpämnen ska 
identifieras. 

 

2.3 Blekning 

 

Klorbaserade blekmedel får inte användas för 
blekning av garn, tyger eller stickade paneler. 

 

Kontroll på plats där de 
blekmedel som används 
ska identifieras. 

 

2.4 Behandlingar 
för vatten-, fläck- 
och oljeavvisning 

 

Krav för kärnkriterium: 

Långkedjiga (≥ C5) perfluoralkylsulfonsyror eller -
sulfonater (PFSA) och (≥ C7) 
perfluoralkylkarboxylsyror eller -karboxylater (PFCA) 
får inte användas. 

Krav för utvidgat kriterium: 

Fluorerade vatten-, fläck- och oljeavvisande 
behandlingar får inte användas, såvida inte dessa 
funktioner krävs i kombination. 

Därutöver måste, för både kärnkriteriet och det 
utvidgade kriteriet, klädesplagget eller klädesplaggen 
hållbarhetsprovas (se kriterium 3.1). 

Kontroll på plats där de 
impregneringsmedel som 
används för 
appreteringen ska 
identifieras. 

 

2.5 Vattentäta 
membran 

 

Fluorpolymermembran och -laminat som används för 
utomhuskläder får inte tillverkas med användning av 
perfluoroktansyra (PFOA) eller några fluorerade 
ytaktiva ämnen med längre kedjor. 

 

Kontroll på plats hos 
membran-
/laminatleverantören 
eller dokumentation från 
en tillsynsmyndighet. 
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2.6 
Flamskyddsmedel 

 

Krav för kärnkriterium: 

Följande flamskyddsmedel får inte användas: 

- HBCDD – Hexabromcyklododekan 
- DecaBDE – Dekabromdifenyleter 
- TEPA – Tris(1-aziridinyl)fosfinoxid 
- TRIS – Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 
- TCEP – Tris(2,kloretyl)fosfat 
- Paraffin, C10-C13, klorerat (SCCP) 

Krav för utvidgat kriterium: 

När brandskydd krävs måste tyget provas för att 
säkerställa att det har en hög hållbarhet (se kriterium 
3.1). 

Kontroll på plats där de 
flamskyddsmedel som 
används ska identifieras. 
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Bilaga 3: Hållbarhetsprov 

3.1 Riktlinjer för hållbarhetskrav för textilier 
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Prov som gäller för alla produkter         

Handdukar och sänglinne         

Uniformer och snyggare 
arbetskläder         

Slitstarka arbetskläder och 
personlig skyddsutrustning för 
fältarbete 

        

Funktionella ytterkläder, dvs. 
jackor, byxor, personlig 
skyddsutrustning 

        

 
3.2 Referensvärden och provningsmetoder 
Krav för kärnkriterium 
 
Hållbarhetsstandard Referensvärden Provningsmetod/-metoder 
3.1 Måttförändring Vävda tyger 

- Bomull och bomullsblandning +/− 
3,0 % 

- Ullblandning +/− 2,0 % 
- Syntetfibrer +/− 2,0 % 
- Sänglinne och handdukar +/− 8,0 % 
 

EN ISO 6330 (hushållstvätt) 
eller motsvarande, eller ISO 
15797 (industritvätt) eller 
motsvarande i kombination 
med EN ISO 5077 eller 
motsvarande efter tre tvättar. 

3.2 Färgbeständighet 
vid tvätt 

3–4 i fråga om färgförändringar och 
missfärgning. 
 

ISO 15797 eller motsvarande 
(när detta är tillämpligt) i 
kombination med ISO 105 
C06 eller motsvarande. 

3.3 Färgbeständighet 
mot svett 

3–4 i fråga om färgförändringar och 
missfärgning, 4 för mörkare färger 
(standarddjup > 1/1). 

ISO 15797 eller motsvarande 
(när detta är tillämpligt) i 
kombination med ISO 105 E04 
(sur och alkalisk, jämförelse 
med tyger tillverkade av flera 
fibrer) eller motsvarande. 

3.4 Färgbeständighet 
mot våtnötning 

Nivå 2–3. ISO 15797 eller motsvarande 
(när detta är tillämpligt) i 
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kombination med ISO 105 
X12 eller motsvarande. 

3.5 Dragstyrka < 50 % bomull N/(g/m2) 2,0 
50 % bomull N/(g/m2) 1,8 
Minimikrav 400 N 

EN ISO 13934 (remsmetod) 
eller motsvarande. 

3.6 Sömstyrka 100 N vid sömbristning 
 

EN ISO 13935 (remsmetod) 
eller motsvarande. 
 

Krav för utvidgat kriterium 
 
Hållbarhetsstandard Referensvärden Provningsmetod/-metoder 
3.7 Avvisning av 
vatten, smuts och 
fläckar 

Kvarvarande funktionalitet efter 
antingen 20 tvättcykler i 
hushållstvätt vid 40 °C eller 10 
tvättcykler i industritvätt vid 75 °C: 
 
- Vattenavvisning: 80 av 90 
- Oljeavvisning: 3,5 av 4,0 
- Fläckavvisning: 3,0 av 5,0 
 
Tvättemperaturerna vid 
industritvätt kan sänkas till 60 °C 
för klädesplagg med tejpade 
sömmar. 
 

ISO 6330 (hushållstvätt) eller 
motsvarande eller ISO 15797 
(industritvätt) eller 
motsvarande i kombination 
med: 
 
- Vattenavvisande behandling: 

ISO 4920 eller motsvarande. 
- Oljeavvisande behandling: ISO 

14419 eller motsvarande. 
- Fläckavvisande behandling: 

ISO 22958 eller motsvarande. 
 

3.8 Flamskydd Tvättbara produkter måste bibehålla 
sin funktionalitet efter 50 
tvättcykler (utvidgat kriterium). 
 
Icke-tvättbara produkter måste 
bibehålla sin funktionalitet efter ett 
blötläggningsprov. 
 

ISO 6330 (hushållstvätt) eller 
motsvarande, eller om det är 
relevant för kontraktskraven 
EN ISO 10528 (industritvätt) 
eller motsvarande i 
kombination med EN ISO 
12138 eller motsvarande. 
 
När textilprodukten är icke-
tvättbar och/eller icke-avtagbar 
måste den provningsmetod 
som beskrivs i avsnitt 4 i BS 
5651 eller motsvarande 
användas19. 
 

 

                                                        
19 Denna provningsmetod är baserad på beskrivningen i British Standard 5651: Metod för rengörings- 

och blötningsförfaranden för bedömning av effekterna av rengöring och blötning på antändligheten 
hos tyger och sammanfogade tyger. 


