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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, helt eller delvis kan integreras i myndighetens anbudsdokument med minimal redigering. Innan en 
anbudsinfordran offentliggörs bör myndigheterna kontrollera det tillgängliga utbudet av de varor, tjänster och entreprenader som de planerar att 
upphandla på den marknad där de är verksamma. I det här dokumentet anges EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för 
produktgruppen ”städtjänster inomhus”. I en åtföljande teknisk rapport finns en närmare förklaring 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. Det finns två typer av 
kriterier: 

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

• Utvidgade kriterier, som tar hänsyn till fler aspekter eller ställer 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. 
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1.1 Definition och tillämpningsområde 
 

I produktgruppen ”städtjänster inomhus” ingår följande: 

• Miljövänliga städrutiner för professionella städtjänster inomhus som utförs i exempelvis kontorsutrymmen, sanitära utrymmen – t.ex. 
toaletter och rum med tvättställ – samt andra offentligt tillgängliga utrymmen. 

• Rengöring av glasytor som är åtkomliga utan användning av särskild utrustning eller särskilda maskiner. 

I produktgruppen ”städtjänster inomhus” ingår inte följande: 

• Desinficering och hygienisering samt städning som innefattar användning av biocidprodukter som omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 

• Städning av produktionsanläggningar. 

 

Produktgruppen innefattar även miljökriterier för rengöringsmedel (se punkt 3.2.1), rengöringsartiklar av textil (t.ex. trasor och moppar – se punkt 
3.2.2) och andra produkter som ofta tillhandahålls av städföretag (handtvål, textilhanddukar och mjukpappersprodukter – se punkt 3.2.4). I vissa fall 
köper den upphandlande myndigheten in dessa produkter direkt i stället för genom de kontrakterade städtjänsterna. I sådana fall ska den upphandlande 
myndigheten hänvisa till de relevanta miljökriterierna för de produkter de köper in. 

 

Nedanstående tekniska definitioner tillhandahålls för att underlätta tillämpningen av kriterierna (se den tekniska rapporten för närmare detaljer och 
ytterligare tekniska definitioner). 

Med städrutin avses professionella städtjänster som tillhandahålls minst en gång i månaden, med undantag för rengöring av glasytor som 
anses vara en städrutin även om den utförs mer sällan (t.ex. var tredje månad). 
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1.2 Generell kommentar om kontroll av kriterier 
 

För en del av kriterierna utgörs den föreslagna kontrollen av inlämning av testrapporter. Relevanta testmetoder anges för varje kriterium. Det är upp till 
den upphandlande myndigheten att avgöra i vilket skede i processen sådana testresultat ska tillhandahållas. Generellt sett är det knappast nödvändigt att 
begära att alla anbudsgivare ska lämna in testresultat redan från start. För att minska arbetsbelastningen för både anbudsgivare och myndigheter kan en 
egen försäkran anses vara tillräcklig när anbuden lämnas in. Därefter finns det olika alternativ för om och när sådana tester kan krävas, enligt följande: 

 

a) I upphandlingsstadiet: 

För engångskontrakt kan anbudsgivaren med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ombes att tillhandahålla ett sådant bevis. Om beviset 
bedöms vara tillräckligt kan kontraktet tilldelas. Om beviset bedöms vara otillräckligt eller inte uppfyller kraven gäller följande: 

i) Gäller kontrollen en teknisk specifikation ska bevis begäras in från den anbudsgivare som kommit på andra plats och som därefter ska 
övervägas för tilldelning av kontraktet. 

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 testrapport visar endast att en provprodukt har testats utifrån vissa krav, inte de produkter som faktiskt levereras enligt kontraktet. För 
ramavtal kan situationen se annorlunda ut. Detta scenario tas upp i närmare detalj under nästa punkt som gäller kontraktets fullgörande och i de 
ytterligare förklaringarna nedan. 

 

b) Under kontraktets fullgörande: 

Testresultat 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 huruvida uppgifter är korrekta. Detta är särskilt viktigt för ramavtal som inte föreskriver någon inledande 
beställning. 
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Det rekommenderas att man uttryckligen inför klausuler om fullgörande av kontrakt. Av dessa klausuler bör det framgå att den upphandlande 
myndigheten har rätt att göra slumpvisa kontrolltest när som helst under kontraktets giltighetstid. Om resultaten från sådana test visar att de 
levererade produkterna inte uppfyller kriterierna ska den upphandlande myndigheten ha rätt att besluta om påföljder och ha möjlighet att häva 
kontraktet. Vissa upphandlande myndigheter inkluderar villkor som anger att om kontrolltesten visar att produkten uppfyller kraven ska 
myndigheten stå för testkostnaderna. Om kraven inte uppfylls ska i stället leverantören stå för kostnaderna. 

För ramavtal ska tidpunkten då bevis begärs in vara beroende av kontraktets specifika upplägg, enligt följande: 

i) För ramavtal med en enda leverantör där de enskilda produkter som ska levereras specificeras i samband med att ramavtalet tilldelas och 
det bara är en fråga om hur många enheter som behövs, 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 
produkter som uppfyller ramavtalets minimikrav på prestanda. För efterföljande avropskontrakt (eller beställningar), som tilldelas efter 
ett konkurrensförfarande mellan de på förhand utvalda leverantörerna, gäller i princip samma överväganden som under punkterna a och 
b ovan, om överensstämmelse med ytterligare krav behöver bevisas under konkurrensförfarandet. Om konkurrensförfarandet endast 
avgörs på grundval av pris bör en kontroll under kontraktets genomförandefas övervägas. 

Det är även viktigt att betona att anbudsgivare har möjlighet att lämna en verifiering som baseras på att produkterna tilldelats EU-miljömärket 
eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som uppfyller samma specificerade krav. Sådana produkter ska anses uppfylla 
de relevanta kriterierna och verifiering ska begäras in på samma sätt som har angetts för testresultat. 

Observera också att enligt artikel 44.2 i direktiv 2014/24/EU ska upphandlande myndigheter godta andra lämpliga bevismedel. Detta kan 
innefatta teknisk dokumentation från tillverkaren om den ekonomiska aktören inte har haft tillgång till testrapporter 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 bevisar att entreprenaden, varorna eller tjänsterna uppfyller kraven eller kriterierna i de 
tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för kontraktets fullgörande. Om hänvisning görs till ett intyg eller en 
testrapport som har upprättats av ett specifikt organ för bedömning av överensstämmelse i fråga om testernas utförande, ska upphandlande 
myndigheter även godta intyg eller testrapporter från andra likvärdiga organ för bedömning av överensstämmelse. 
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2 VIKTIGA MILJÖEFFEKTER 
 

På grundval av tillgängliga vetenskapliga belägg sammanfattas de viktigaste miljöeffekterna av städtjänster inomhus ur ett livscykelperspektiv i 
tabellen nedan (se den tekniska rapporten för närmare detaljer). I samma tabell presenteras också strategier enligt EU:s kriterier för miljöanpassad 
offentlig upphandling för att begränsa eller minska dessa effekter. 

Viktiga miljöeffekter under produktens livscykel  Strategi enligt EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 

• Innehåll i rengöringsmedel, råvaruanvändning, 
tillverkning och sluthantering (vid livscykelns slut) 
av rengöringsmedel och rengöringsartiklar för 
engångsbruk. 

• Energi- och vattenförbrukning vid användning av 
rengöringsmedel och eldriven utrustning. 

• Hantering av avloppsvatten i samband med 
användning av rengöringsmedel. 

• Generering av avfall (fast och flytande). 

 • Kräv nyckelkompetenser och tillämpning av viktiga 
miljöledningsåtgärder och -rutiner hos tjänsteleverantören. 

• Kräv adekvat och regelbunden utbildning av tjänsteleverantörens 
personal. 

• Kräv användning av rengöringsmedel med reducerad 
miljöpåverkan. 

• Uppmuntra inköp av koncentrerade rengöringsmedel. 
• Kräv användning av rengöringsartiklar med reducerad 

miljöpåverkan (bl.a. mikrofiberprodukter). 
• Kräv användning av energieffektiv eldriven städutrustning (bl.a. 

dammsugare). 
• Kräv leverans av förbrukningsvaror med reducerad 

miljöpåverkan. 
Effekternas ordningsföljd avspeglar inte nödvändigtvis deras betydelse. 

Närmare detaljer om städtjänster inomhus – bl.a. information om relevant lagstiftning, standarder och tekniska källor som används som bevis – finns i 
den tekniska rapporten. 



 

7 

 

3 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV STÄDTJÄNSTER INOMHUS 
 

3.1 Område och urvalskriterier (SC) 
 

OMRÅDE 

Upphandling av städtjänster med reducerad miljöpåverkan 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

URVALSKRITERIER (SC) 
SC1 Anbudsgivarens kompetens 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Anbudsgivaren ska ha relevant kompetens och erfarenhet i fråga om att tillhandahålla miljövänliga städtjänster inomhus, vilket åtminstone ska 
omfatta följande: 

• Användning av rengöringsmedel som tilldelats EU-miljömärket för rengöringsmedel för hårda ytor eller ett annat relevant EN ISO 14024-
miljömärke av typ I som är erkänt på nationell eller regional nivå i medlemsstaterna, för minst 50 % av städuppgifterna i ett kontrakt. 

• Personalutbildning av interna eller externa utbildare, som omfattar miljöaspekter som rätt dosering och utspädningsgrader för 
rengöringsmedel, hantering av avloppsvatten och avfallssortering. 

 
Kontroll: 
Bevis i form av information och referenser i relevanta entreprenadkontrakt från de senaste fem åren där ovanstående punkter ingick. Detta ska 
styrkas med dokumentation av personalutbildning där de ämnen som täcks anges. 

Företag som tilldelats EU-miljömärket för städtjänster inomhus eller ett annat relevant EN ISO 14024-miljömärke av typ I som är erkänt på 
nationell eller regional nivå i medlemsstaterna ska anses uppfylla kraven. 
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3.2 Tekniska specifikationer (TS) och tilldelningskriterier (AC) 
 

3.2.1 Rengöringsmedel 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
TS1.1 Användning av miljömärkta rengöringsmedel 

Alternativ A (lättare att kontrollera under kontraktets fullgörande) 
Följande typer av rengöringsmedel [förteckning över rengöringsmedel 
som upprättas av den upphandlande myndigheten – exempelvis 
allrengöringsmedel, sanitetsrengöringsmedel] som ska användas för att 
utföra uppgifter som omfattas av kontraktet måste uppfylla kriterierna 1 
och 4 för tilldelning av EU-miljömärket för rengöringsmedel för hårda 
ytor1 beträffande toxicitet för vattenlevande organismer respektive 
otillåtna eller begränsade ämnen. 
 
Alternativ B (svårare att kontrollera under kontraktets fullgörande) 
Minst A %a) av inköpsvolymen av alla rengöringsmedel som ska 
användas för att utföra uppgifter som omfattas av kontraktet måste 
uppfylla kriterium 1 (om toxicitet för vattenlevande organismer) och 
kriterium 4 (om tillåtna eller begränsade ämnen) för tilldelning av EU-

TS1.1 Användning av miljömärkta rengöringsmedel 

Alla rengöringsmedel som ska användas för att utföra uppgifter som 
omfattas av kontraktet måste uppfylla kriterierna 1 och 4 för tilldelning 
av EU-miljömärket för rengöringsmedel för hårda ytor1 beträffande 
toxicitet för vattenlevande organismer respektive otillåtna eller 
begränsade ämnen. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de 
rengöringsmedel som kommer att användas för att genomföra kontraktet 
och dokumentation som styrker att de överensstämmer med kraven. 
Produkter som tilldelats EU-miljömärket för rengöringsmedel för hårda 
ytor1 ska anses uppfylla kraven. 

                                                           
1 Kommissionens beslut (EU) 2017/1217 av den 23 juni 2017 om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för rengöringsmedel för hårda ytor (EUT L 180, 12.7.2017 s. 45). Kriterierna finns här: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217. 
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miljömärket för rengöringsmedel för hårda ytor1. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de 
rengöringsmedel som kommer att användas för att genomföra kontraktet 
och dokumentation som styrker att de överensstämmer med kraven. 
Produkter som tilldelats EU-miljömärket för rengöringsmedel för hårda 
ytor1 ska anses uppfylla kraven. 
 TS1.2 Användning av koncentrerade outspädda rengöringsmedel 

Alternativ A (lättare att kontrollera under kontraktets fullgörande) 
Följande typer av rengöringsmedel [förteckning över rengöringsmedel 
som upprättas av den upphandlande myndigheten – exempelvis 
allrengöringsmedel, sanitetsrengöringsmedel] som ska användas för att 
utföra uppgifter som omfattas av kontraktet ska ha en minsta 
utspädningsgrad på 1:80. 
 
Alternativ B (svårare att kontrollera under kontraktets fullgörande) 
Minst B %a) av inköpsvolymen av alla rengöringsmedel som ska 
användas för att utföra uppgifter som omfattas av kontraktet ska ha en 
minsta utspädningsgrad på 1:80. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de 
rengöringsmedel som kommer att användas för att genomföra kontraktet 
och dokumentation som styrker att de överensstämmer med kraven. 
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För varje produkt ska dokumentation om utspädningsgraden lämnas 
(säkerhetsdatablad, användarinstruktioner eller annan relevant 
information). Om en produkt kan användas i flera olika 
utspädningsgrader anges den utspädningsgrad som är vanligast enligt de 
interna instruktionerna till personalen. För produkter som är färdiga att 
använda anges utspädningsgraden ett. 

TILLDELNINGSKRITERIER 
AC1.1 Användning av miljömärkta rengöringsmedel 

Endast tillämpligt i samband med TS 1.1 – alternativ B 
Poäng tilldelas proportionellt till anbud där mer än A %a) av 
inköpsvolymen av alla rengöringsmedel som ska användas för att utföra 
uppgifter som omfattas av kontraktet uppfyller kriterierna 1 och 4 för 
tilldelning av EU-miljömärket för rengöringsmedel för hårda ytor1 
beträffande toxicitet för vattenlevande organismer respektive otillåtna 
eller begränsade ämnen. 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de 
rengöringsmedel som kommer att användas för att genomföra kontraktet 
och dokumentation som styrker att de överensstämmer med kraven. 
Produkter som tilldelats EU-miljömärket för rengöringsmedel för hårda 
ytor1 ska anses uppfylla kraven. 

 

AC1.2 Användning av koncentrerade outspädda rengöringsmedel 

Poäng tilldelas anbuden i proportion till hur stor andel av inköpsvolymen 
av alla rengöringsmedel, som ska användas för att utföra uppgifter som 
omfattas av kontraktet, som har en minsta utspädningsgrad på 1:80. 
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Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de 
rengöringsmedel som kommer att användas för att genomföra kontraktet 
och dokumentation som styrker att de överensstämmer med kraven. 

För varje produkt ska dokumentation om utspädningsgraden lämnas 
(säkerhetsdatablad, användarinstruktioner eller annan relevant 
information). Om en produkt kan användas i flera olika 
utspädningsgrader anges den utspädningsgrad som är vanligast enligt de 
interna instruktionerna till personalen. För produkter som är färdiga att 
använda anges utspädningsgraden ett. 

Förklarande anmärkningar 
Rekommenderade värden för (A %) – användning av miljömärkta rengöringsmedel 

50–70 % av inköpsvolymen av alla rengöringsmedel som ska användas för att genomföra kontraktet uppfyller de kriterier om toxicitet för 
vattenlevande organismer och om tillåtna eller begränsade ämnen som gäller för tilldelning av EU-miljömärket för rengöringsmedel för hårda ytor. 

Rekommenderade värden för (B %) – användning av koncentrerade outspädda produkter 

30–50 % av inköpsvolymen av alla rengöringsmedel som ska användas för att genomföra kontraktet har en minsta utspädningsgrad på 1:80. 

Anmärkning: Undantag kan göras om myndigheten har särskilda krav beträffande städning och de rengöringsmedel som krävs är av sådan art att de 
inte kan uppfylla kriterierna. Undantag från kraven kan medges om det kan styrkas att det inte finns några produkter på marknaden som uppfyller 
kraven. 

a) A och B motsvarar det tröskelvärde som anges av upphandlaren (TS och AC). Rekommendationer angående dessa värden finns i de förklarande anmärkningarna. 
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3.2.2 Rengöringsartiklar av textil 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS2.1 Användning av mikrofiberprodukter 

Minst C %b) av alla rengöringsartiklar av textil (t.ex. trasor och moppar) 
som ska användas för att utföra uppgifter som omfattas av kontraktet ska 
vara av mikrofiber. 
I produktens tekniska datablad ska det finnas skötselinstruktioner med 
information om hur produkten ska användas och tvättas. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de 
rengöringsartiklar av textil som ska användas för att genomföra 
kontraktet, med specificering av vilka produkter som är av mikrofiber 
och vilkas tekniska datablad innehåller skötselinstruktioner. 

TS2.1 Användning av mikrofiberprodukter och miljömärkta 
rengöringsartiklar 

Alla rengöringsartiklar av textil (t.ex. trasor och moppar) som ska 
användas för att utföra uppgifter som omfattas av kontraktet ska vara av 
mikrofiber eller uppfylla de krav som fastställs för EU-miljömärket för 
textilprodukter.2 
I produktens tekniska datablad ska det finnas skötselinstruktioner med 
information om hur produkten ska användas och tvättas. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de 
rengöringsartiklar av textil som ska användas för att genomföra 
kontraktet, med specificering av vilka produkter som är av mikrofiber 
eller har tilldelats EU-miljömärket för textilprodukter2 och vilkas 
tekniska datablad innehåller skötselinstruktioner. 

 TS2.2 Användning av miljömärkta rengöringsartiklar 

Minst D %b) av alla rengöringsartiklar av textil (t.ex. trasor och moppar) 

                                                           
2 Kommissionens beslut av den 5 juni 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för EU-miljömärket för textilprodukter (EUT L 174, 13.6.2014, s. 45). Kriterierna finns här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350. 
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som ska användas för att utföra uppgifter som omfattas av kontraktet ska 
uppfylla de tekniska krav som fastställs för EU-miljömärket för 
textilprodukter2. 
I produktens tekniska datablad ska det finnas skötselinstruktioner med 
information om hur produkten ska användas och tvättas. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de 
rengöringsartiklar av textil som kommer att användas för att genomföra 
kontraktet och dokumentation som styrker att de överensstämmer med 
kraven. 
Produkter som har tilldelats EU-miljömärket för textilprodukter2 eller 
motsvarande och vilkas tekniska datablad innehåller skötselinstruktioner 
ska anses uppfylla kraven. 

TILLDELNINGSKRITERIER 
AC2.1 Användning av mikrofiberprodukter 

Poäng tilldelas proportionellt till anbud där mer än C %b) av alla 
rengöringsartiklar av textil (t.ex. trasor och moppar) som ska användas 
för att utföra uppgifter som omfattas av kontraktet ska vara av 
mikrofiber. 
I produktens tekniska datablad ska det finnas skötselinstruktioner med 
information om hur produkten ska användas och tvättas. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de 

 



 

14 

 

rengöringsartiklar av textil som ska användas för att genomföra 
kontraktet, med specificering av vilka produkter som är av mikrofiber 
och vilkas tekniska datablad innehåller skötselinstruktioner. 
 
 
 
AC2.2 Användning av miljömärkta rengöringsartiklar 

Poäng tilldelas proportionellt till anbud där en viss andel av alla 
rengöringsartiklar av textil (t.ex. trasor och moppar) som ska användas 
för att utföra uppgifter som omfattas av kontraktet uppfyller de tekniska 
krav som fastställs för EU-miljömärket för textilprodukter2. 
I produktens tekniska datablad ska det finnas skötselinstruktioner med 
information om hur produkten ska användas och tvättas. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de 
rengöringsartiklar av textil som kommer att användas för att genomföra 
kontraktet och dokumentation som styrker att de överensstämmer med 
kraven. 
Produkter som har tilldelats EU-miljömärket för textilprodukter2 och 
vilkas tekniska datablad innehåller skötselinstruktioner ska anses 
uppfylla kraven. 

AC2.2 Användning av miljömärkta rengöringsartiklar 

Poäng tilldelas proportionellt till anbud där mer än D %1) av alla 
rengöringsartiklar av textil (t.ex. trasor och moppar) som ska användas 
för att utföra uppgifter som omfattas av kontraktet uppfyller de tekniska 
krav som fastställs för EU-miljömärket för textilprodukter2. 
I produktens tekniska datablad ska det finnas skötselinstruktioner med 
information om hur produkten ska användas och tvättas. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de 
rengöringsartiklar av textil som kommer att användas för att genomföra 
kontraktet och dokumentation som styrker att de överensstämmer med 
kraven. 
Produkter som har tilldelats EU-miljömärket för textilprodukter2 och 
vilkas tekniska datablad innehåller skötselinstruktioner ska anses 
uppfylla kraven. 

Förklarande anmärkningar 
Rekommenderade värden för (C %) – användning av mikrofiberprodukter 
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50–75 % av alla rengöringsartiklar av textil (t.ex. trasor och moppar) som ska användas för att utföra uppgifter som omfattas av kontraktet ska vara 
av mikrofiber. 

 

Rekommenderade värden för (D %) – användning av miljömärkta rengöringsartiklar 

20–50 % av alla rengöringsartiklar av textil (t.ex. trasor och moppar) som ska användas för att genomföra kontraktet ska uppfylla de krav som 
fastställs för EU-miljömärket för textilprodukter. 

 

Anmärkning: Den upphandlande myndigheten måste ange huruvida andelen kommer att bedömas utifrån textilartiklarnas antal eller deras värde. 

Undantag kan göras om myndigheten har särskilda krav beträffande städning. 

Undantag från kraven kan medges om det kan styrkas att det inte finns några produkter på marknaden som uppfyller kraven. 

b) C och D motsvarar det tröskelvärde som anges av upphandlaren (TS och AC). Rekommendationer angående dessa värden finns i de förklarande anmärkningarna. 

 

3.2.3 Miljöledningsåtgärder och miljöledningsrutiner 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
TS3 Miljöledningsåtgärder och miljöledningsrutiner 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

 

Anbudsgivaren ska ha operativa rutiner som kommer att tillämpas under kontraktets genomförande. Rutinerna ska omfatta följande: 
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1. Övervakning och registrering av de indikatorer som ska specificeras i anbudet. Övervakningen ska utföras under en representativ dag åtminstone 
var fjärde månad och ska innefatta följande indikatorer: 

• Mängd rengöringsmedel som används (med angivelse om miljömärkning och utspädningsgrad, i förekommande fall). 

• Vilka rengöringsartiklar som används (typ och om de är engångsartiklar eller inte). 
• Mängd vatten som används för städuppgifter och uppgift om var använt vatten hälls ut. 
• Eldriven utrustning som används (med angivelse av energiklass) och hur länge den används. 

• Mängd fast avfall som genereras genom städuppgifterna och hur detta sorteras. 

2. Minimering av miljöeffekterna av de indikatorer som övervakas och registreras enligt punkt 1, mot ett fastställt mål. Rutinerna ska särskilt 
inriktas mot att uppnå följande förändringar: 

• Minskad användning av rengöringsmedel, i så stor utsträckning som möjligt. 
• Ökad användning av miljömärkta rengöringsmedel. 
• Minskad användning av engångsartiklar för städning. 

• Minskad vattenförbrukning. 
• Förbättrad energieffektivitet hos den eldrivna utrustning som används. 

• Minskad mängd fast avfall som genereras genom städuppgifterna och ökad sortering/återvinning av detta avfall. 

3. Utvärdering av genomförandet av punkterna 1 och 2 genom registrering av eventuella förändringar av indikatorerna och genomförandet av 
rutinerna. 

4. Vid avvikelser, genomförande av de åtgärder som krävs för att korrigera avvikelserna och om möjligt förebygga att de upprepas i framtiden. 

5. Utarbetande av en årlig rapport om förändringar av indikatorerna. 

 

Kontroll: 
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Anbudsgivaren ska lämna en skriftlig beskrivning av sina rutiner för följande moment: 
1. Övervakning och registrering av de indikatorer som anges i punkt 1 ovan minst varannan månad, med en beskrivning av de åtgärder som ska 
vidtas för att minimera miljöeffekterna av indikatorerna i punkt 1 ovan och i enlighet med kriterierna i punkt 2. 
2. Säkerställande av att de operativa rutinerna följs. 
3. Korrigering av de avvikelser som framkommit under utvärderingen och om möjligt undvikande av framtida upprepningar. 
Miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001 eller registrerade enligt EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas)3, samt 
tjänster som tilldelats EU-miljömärket för städtjänster inomhus ska anses uppfylla kriteriet om de uppfyller rapporteringskraven och målet att 
minimera miljöeffekterna. 

TILLDELNINGSKRITERIER 
AC3 Miljöledningssystem 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

 

Poäng tilldelas i förhållande till kvaliteten på det miljöledningssystem som anbudsgivaren utfäster sig att inrätta för genomförandet av kontraktet. 

Följande moment bör ingå vid utvärderingen: 

 

a) Identifiering av betydande direkta och indirekta miljöaspekter (på grundval av deras miljöeffekter) och identifiering av adekvata åtgärder för 
att minimera effekterna. 

b) Ett detaljerat handlingsprogram som säkerställer att de identifierade åtgärderna tillämpas på ett adekvat sätt på de tjänster som tillhandahålls. 
I handlingsprogrammet ska även mål fastställas för miljöprestandan när det gäller de identifierade miljöaspekterna (t.ex. minskad 
användning av rengöringsmedel). 

c) En intern utvärderingsprocess som ska äga rum varje år och medge kontroll av organisationens prestanda i förhållande till de mål som 

                                                           
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG (EUT L 342, 

22.12.2009, s. 1). 
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fastställs i handlingsprogrammet. Resultaten från utvärderingen ska användas av organisationens ledning för att fortlöpande förbättra 
prestandan genom uppdatering av miljöhandlingsprogrammet (mål och åtgärder). 

d) En tredjepartsutvärdering som utförs av ett organ för bedömning av överensstämmelse, dvs. ett organ som i överensstämmelse med EU-
lagstiftning eller internationell standard är ackrediterat eller licensierat för att genomföra en bedömning av överensstämmelsen hos 
miljöledningssystem. 

e) Kapacitet att tillhandahålla material eller dokumentation som kontrollerats av en tredjepart och som styrker att det inte finns något som visar 
att de lagstadgade miljökraven inte efterföljs. 

f) Ett åtagande om att fortlöpande förbättra miljöprestandan hos identifierade miljöaspekter, särskilt genom regelbunden övervakning och 
offentlig rapportering av organisationens miljöprestanda. Miljöprestandan ska utvärderas på grundval av generiska och sektorspecifika 
indikatorer med fokus på väsentliga miljöaspekter. Miljöindikatorerna ska säkerställa att informationen är relevant och jämförbar och göra 
det möjligt för organisationen att jämföra sin miljöprestanda både över tid mellan olika rapporteringsperioder och med miljöprestandan hos 
andra organisationer eller riktmärken inom branschen. 

g) Obligatoriskt offentliggörande av en miljöredovisning åtminstone vart fjärde år. Miljöredovisningen ska valideras av en utomstående 
miljökontrollant och innefatta beskrivningar av följande egenskaper hos organisationen: 

• Organisationens struktur och verksamhet. 
• Miljöpolicy och miljöledningssystem. 
• Miljöaspekter och miljöpåverkan. 
• Miljöprogram, inbegripet åtgärder och mål. 
• Miljöprestanda och efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav. 

h) Ett aktivt arbetstagarinflytande, både genom att enskilda anställda och deras företrädare deltar och genom den information de får. Detta 
innefattar att de anställda görs delaktiga i processen för en fortlöpande förbättring av organisationens miljöprestanda genom att delta i alla 
steg i miljöledningssystemet. 

 
Kontroll: 

Anbudsgivaren ska lämna en beskrivning av de åtgärder som kommer att vidtas för att uppfylla ovannämnda krav. 

Miljöledningssystem som certifierats enligt standarden ISO 14001 ska anses uppfylla kraven i leden a, b, c och d. Miljöledningssystem som är 
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registrerade enligt Emas ska anses uppfylla kraven i alla led ovan. 

 

 

 

 

3.2.4 Förbrukningsvaror 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
(följande kriterier är bara tillämpliga i de fall den upphandlande myndigheten begär att förbrukningsvaror ska levereras inom ramen för 

kontraktet) 

TS4.1 Handtvål 

Minst E %c) av den totala inköpsvolymen av handtvål som anbudsgivaren ska leverera till den upphandlande myndigheten inom ramen för 
kontraktet ska uppfylla de tekniska kraven för tilldelning av EU-miljömärket till kosmetiska produkter som sköljs bort4. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de handtvålar som kommer att levereras till den upphandlande myndigheten enligt kontraktet 
och dokumentation som styrker att de överensstämmer med kraven. Produkter som tilldelats EU-miljömärket till kosmetiska produkter som sköljs 
bort4 ska anses uppfylla kraven. 
TS4.2 Textilhanddukar 

Minst F %c) av alla textilhanddukar på rulle, räknat på antalet rullar, som anbudsgivaren ska leverera till den upphandlande myndigheten inom 

                                                           
4 Kommissionens beslut 2014/893/EU av den 9 december 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till kosmetiska produkter som sköljs bort (EUT L 354, 11.12.2014, s. 47). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0893. 
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ramen för kontraktet ska uppfylla de tekniska kraven för EU-miljömärket för textilprodukter2. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de produkter som kommer att levereras till den upphandlande myndigheten enligt kontraktet 
och dokumentation som styrker att de överensstämmer med kraven. Produkter som tilldelats EU-miljömärket för textilprodukter2 ska anses uppfylla 
kraven. 
TS4.3 Mjukpappersprodukter 

Alla mjukpappersvaror som anbudsgivaren ska leverera till den upphandlande myndigheten inom ramen för kontraktet ska uppfylla kraven för [ett 
EN ISO 14024-miljömärke av typ I som ska bestämmas av den upphandlande myndigheten]5. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla dels en förteckning över de produkter som kommer att levereras till den upphandlande myndigheten enligt 
kontraktet, dels dokumentation som styrker att produkterna uppfyller kraven. 

Förklarande anmärkningar 
Rekommenderade värden för (E %) – handtvål 

70 % av den totala inköpsvolymen av handtvål som anbudsgivaren ska leverera till den upphandlande myndigheten inom ramen för kontraktet ska 
uppfylla kraven för tilldelning av EU-miljömärket till kosmetiska produkter som sköljs bort4. 

Rekommenderade värden för (F %) – textilhanddukar 

50–75 % av alla textilhanddukar på rulle, räknat på antalet rullar, som anbudsgivaren ska leverera till den upphandlande myndigheten inom ramen 
för kontraktet ska uppfylla kraven för EU-miljömärket för textilprodukter2. 

 

                                                           
5 Kriterierna för EU-miljömärket för mjukpappersprodukter är för närvarande under översyn. Offentliggörandet av den reviderade versionen planeras till slutet av 2018. 
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Anmärkning: Den upphandlande myndigheten måste ange hur andelen ska bedömas, t.ex. utifrån volym eller värde. 

Undantag kan göras om myndigheten har särskilda krav beträffande städning. 

Undantag från kraven kan medges om det inte finns några produkter på marknaden som uppfyller kraven. 

c) E och F motsvarar det tröskelvärde som ska bestämmas av upphandlaren (TS och AC). Rekommendationer angående dessa värden finns i de förklarande anmärkningarna. 

 

3.2.5 Dammsugares energieffektivitet 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TILLDELNINGSKRITERIER 
AC4. Dammsugares energieffektivitet 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

 

Poäng tilldelas proportionellt till anbud där en viss andel av de dammsugare som ska användas för att utföra uppgifter som omfattas av kontraktet 
vid tidpunkten för inköpet uppfyller kraven för minst följande energieffektivitetsklasser i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 
nr 665/2013: 

• Klass A för dammsugare som köpts före den 1 september 2017. 
• Klass A+ för dammsugare som köpts efter den 1 september 2017. 

 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de dammsugare som kommer att användas för att genomföra kontraktet och dokumentation 
som styrker att dammsugarna överensstämmer med kraven. 
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3.3 Klausuler om fullgörande av kontrakt 
 

3.3.1 Rengöringsmedel och deras användning 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT (CPC) 
CPC1.1 Rengöringsmedel och rengöringsartiklar som används 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

 

Under hela kontraktets löptid ska kontraktsinnehavaren dokumentera och rapportera följande minst två gånger per år till den upphandlande 
myndigheten: 
1. Typ, utspädningsgrad och inköpsvolymer av rengöringsmedel som används för att leverera städtjänsterna, med uppgift om vilka produkter som 
uppfyller kraven i TS1.1, TS1.2, AC1.1 eller AC1.2, beroende på vad som är tillämpligt. 
2. Typ och kvantitet av rengöringsartiklar som används för att leverera städtjänsterna, med uppgift om vilka produkter som uppfyller kraven i 
TS2.1, TS2.2, AC2.1 eller AC2.2, beroende på vad som är tillämpligt. 

Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder för bristande efterlevnad. 

CPC1.2 Dosering av rengöringsmedel 
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(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

 

Kontraktsinnehavaren ska ge städpersonalen tillgång till lämplig doserings- och utspädningsutrustning för de rengöringsmedel som används (t.ex. 
automatiska doseringspumpar, mått, handpumpar, sprejflaskor) och till instruktioner för korrekt dosering och utspädning, antingen på städplatsen 
eller i kontraktsinnehavarens lokaler, beroende på vad som är lämpligt. 

Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder för bristande efterlevnad. 

 

3.3.2 Utbildning av personal 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 
CPC2 Utbildning av personal 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

 

Under hela kontraktets löptid ska kontraktsinnehavaren ha ett internt personalutbildningsprogram eller ge personalen möjlighet att delta i ett externt 
utbildningsprogram som omfattar de ämnen som anges nedan, i den mån de är relevanta för de uppgifter som utförs av den anställde inom ramen för 
kontraktet: 
 
Rengöringsmedel: 

– Personalen ska känna till rätt dosering av produkterna för varje städuppgift. 

– Personalen ska känna till rätt utspädningsgrad för outspädda rengöringsmedel och kunna använda lämplig doseringsutrustning. 

– Personalen ska känna till hur rengöringsmedel förvaras på rätt sätt. 
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– Utbildningen ska omfatta minimering av antalet rengöringsmedel för att minska risken för överanvändning och felanvändning av 
rengöringsmedel. 

Energisparande: 

– Personalen ska instrueras att använda ouppvärmt vatten för utspädning av produkter, om inte annat anges av produkttillverkaren. 

– I tillämpliga fall ska personalen kunna använda rätt tvättprogram och temperatur för både industriella tvättmaskiner och 
hushållstvättmaskiner. 

– I tillämpliga fall ska personalen instrueras att släcka belysningen när uppgifterna slutförts. 

Vattenbesparing: 

– Personalen ska instrueras att använda mikrofiberprodukter när så är lämpligt, för att minimera användningen av vatten och rengöringsmedel. 

Avfall: 

– Personalen ska instrueras att använda hållbara och återanvändbara rengöringsartiklar och minimera användningen av engångsartiklar (t.ex. 
handskar) vid städning, när detta inte strider mot kraven på personalens säkerhet och hygienkraven. 

– Personalen ska känna till hur man korrekt hanterar avfallsvatten. 

– Personalen ska ha särskild utbildning i sortering av avfall som genereras under städningen. Utbildningen ska innefatta hantering av fast 
avfall såväl i företagets lokaler som på städplatserna. 

Arbetsmiljö: 

– Personalen ska vara informerad om arbetsmiljö- och miljöfrågor i samband med städuppgifter och uppmuntras att använda bästa praxis. Detta ska 
innefatta information om följande: 

• Säkerhetsdatablad och hantering av kemikalier. 

• Ergonomi och tillämplig nationell arbetsmiljölagstiftning. 
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• Avtagande, rengöring och förvaring av flergångshandskar (i tillämpliga fall). 

• Trafiksäkerhet och ekokörning (gäller sökande som har egen personal som ansvarar för körning inom ramen för de städtjänster som 
tillhandahålls). 

 

Kontraktsinnehavaren ska se till att all ny personal (fast och tillfälligt anställd) som utför städuppgifter inom ramen för kontraktet får adekvat 
utbildning inom sex veckor från det att anställningen påbörjas. All personal som utför uppgifter som ingår i kontraktet ska få en uppdatering om alla 
aspekter som anges i detta kriterium minst en gång om året. Uppdateringen behöver inte vara en upprepning av den inledande grundutbildningen, 
men den ska omfatta alla angivna miljöfrågor och garantera att alla relevanta anställda är fullt medvetna om sitt ansvar. 

Kontraktsinnehavaren ska rapportera till den upphandlande myndigheten om den utbildning som genomförs. 

Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder för bristande efterlevnad. 

 

Förklarande anmärkningar 
Rekommenderade värden 

För fast och tillfälligt anställd personal med kontrakt som löper på mer än ett år: 16 timmars grundutbildning, åtta timmars årlig vidareutbildning. 

För tillfälligt anställd personal med kontrakt som inte löper på mer än ett år: åtta timmars grundutbildning. 

Utbildningens längd kan anpassas till anbudets behov och villkor. 

 

3.3.3 Miljöledningsåtgärder och miljöledningsrutiner 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 
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CPC3 Miljöledningsåtgärder och miljöledningsrutiner 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Under hela kontraktets löptid ska kontraktsinnehavaren dokumentera och rapportera följande: 
– Resultatet av övervakning av indikatorerna. 
– Resultatet av utvärderingen samt de korrigerande och förebyggande åtgärderna, i förekommande fall, i enlighet med de skriftliga förfaranden som 
används för att kontrollera TS3. 
 
Rapporterna ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten för kontrolländamål. 

Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder för bristande efterlevnad. 

 

3.3.4 Förbrukningsvaror 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 
(följande kriterier är bara tillämpliga i de fall den upphandlande myndigheten begär att förbrukningsvaror ska levereras inom ramen för 

kontraktet) 

CPC4 Förbrukningsvaror 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

 

Under hela kontraktets löptid ska kontraktsinnehavaren dokumentera och rapportera minst två gånger per år till den upphandlande myndigheten 
vilken typ av förbrukningsvaror som tillhandahålls inom ramen för TS4.1, TS4.2 och TS4.3, beroende på vad som är tillämpligt. 
Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder för bristande efterlevnad. 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Inköp av nya dammsugare 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

CPC5 Inköp av nya dammsugare 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

 

Alla nya dammsugare som köps in av kontraktsinnehavaren för att utföra uppgifter inom ramen för kontraktet ska uppfylla kriterierna för klass A+ 
eller högre i fråga om energieffektivitet enligt definitionen i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013, vid tidpunkten för inköpet. 

Kontraktsinnehavaren ska rapportera inköp av nya dammsugare till den upphandlande myndigheten. 

Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder för bristande efterlevnad. 

 



 

28 

 

4 LIVSCYKELKOSTNADER 
 

Beräkning av livscykelkostnader (LCC) är en metod för att bedöma de totala kostnaderna för den produktgrupp eller tjänst som granskas. Det innebär 
att alla inköpskostnader, den sammanlagda kostnaden för städningen och alla kostnader för omhändertagande av genererat avfall tas med i 
beräkningen. Syftet med en LCC-bedömning är att beräkna hela kostnaden för olika projektalternativ och välja det alternativ som innebär de lägsta 
totalkostnaderna för produkten och/eller tjänsten med bibehållen kvalitet och funktion hos produkten och/eller tjänsten. LCC-bedömningen bör göras 
tidigt i upphandlingsprocessen. 

LCC-bedömning kan användas i miljöanpassad offentlig upphandling för att fastställa den lägsta kostnaden vid utvärdering av anbuden. I själva verket 
kan LCC hjälpa myndigheterna att bedöma inte bara inköpskostnader för en produkt eller tjänst (t.ex. kostnader för råvaror och tillverkning) utan även 
andra kostnader som vanligtvis behöver identifieras och beräknas av inköparen (t.ex. underhållskostnader, löpande kostnader, kostnader för 
bortskaffande och återvinning). Denna typ av kostnader bör läggas till försäljningspriset för att ge en övergripande bedömning av livscykelkostnaderna 
för en produkt eller tjänst. 

LCC-bedömningen innefattar dessutom produktens eller tjänstens externa miljöeffekter, när det är möjligt att fastställa ett ekonomiskt värde på detta. 
LCC-bedömningen kan ge en tydligare bild av kostnaderna för en tjänst genom hela dess livscykel, inklusive exempelvis kostnaderna för 
förbrukningsvaror, rengöringsartiklar och maskiner och dessutom kostnaderna för att utföra tjänsten (t.ex. el- och vattenförbrukning under städningen) 
och arbetskostnader. 

I direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling fastställs de kostnader som ska beaktas i en ekonomisk analys av den upphandling som ska göras. 
Ytterligare information om detta finns i den tekniska rapporten. 

Med hjälp av miljöanpassad upphandling kan de offentliga myndigheterna ge industrin äkta incitament för utveckling av miljövänligare teknik. 
Effekterna bli särskilt påtagliga inom vissa tjänstesektorer, eftersom offentliga upphandlare står för en stor del av marknaden (t.ex. energieffektiva 
byggnader, kollektivtrafik, fastighetsnära tjänster). Om kostnaderna för hela kontraktets livscykel beaktas kan miljöanpassad offentlig upphandling 
leda till att pengar sparas samtidigt som de negativa miljöeffekterna minskas. Genom kloka upphandlingar kan man hushålla med material och energi, 
minska avfall och föroreningar och uppmuntra hållbara beteendemönster. 
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De specifika marknads- och kostnadsanalyser som gjorts beträffande städtjänster inomhus har lett till följande slutsatser (närmare detaljer finns i den 
tekniska rapporten): 

Begränsad tillgång till uppgifter och granularitet – Det är ont om LCC-uppgifter och inga detaljerade datakällor har kunnat identifieras på 
leverantörsnivå för denna analys. De LCC-uppgifter som identifierats var nationella aggregerade uppgifter från ett mindre antal EU-medlemsstater 
(ytterligare information finns i den tekniska rapporten). Ingen av de studier som granskats innehöll någon detaljerad LCC-analys för en leverantör av 
städtjänster, men de gav god insikt i branschens kostnadsstruktur. De nationella uppgifter som lämnades medgav jämförelser mellan konventionella 
och miljöanpassade versioner av städtjänster. De variabler som beaktats i dessa studier är begränsade till rengöringsmedel och vissa rengöringsartiklar 
(t.ex. moppar och trasor). Andra aspekter av städtjänster betraktas som konstanta (t.ex. löner och eldriven städutrustning) och varierar inte mellan 
konventionella och miljöanpassade varianter. Inga offentliga studier som på ett mer omfattande sätt täcker olika typer av miljöanpassade åtgärder har 
kunnat identifieras. En källa gav detaljerade uppgifter om kostnader för en leverantör av städtjänster, men uppgifterna omfattade inte någon jämförelse 
mellan miljöanpassade och konventionella tjänster och källan var baserad i USA. Generellt sett är det svårt att få tag i källuppgifter för en LCC-
bedömning, på grund av att de enskilda städtjänstleverantörernas ekonomiska uppgifter är konfidentiella. 

Personalkostnader är den största kostnaden – Arbetskostnaderna står för den största delen av kostnaderna för städtjänster. Detta innebär två viktiga 
saker för miljöanpassning av produkter och rutiner: 1) Alla förändringar av andra kostnader än lönekostnader kommer att bli obetydliga i samband med 
städtjänster, och 2) miljöanpassade produkter och rutiner som kan minska personalkostnader (t.ex. genom att minska tidsåtgången för städning) 
kommer sannolikt att leda till de största kostnadsbesparingarna. 

Kostnaden för miljöanpassade rengöringsmedel är liten i branschens övergripande kostnadsstruktur – De källor som granskats har visat att 
miljöanpassade städtjänster är ekonomiskt fördelaktiga. Eftersom personalkostnaderna är den enskilt största utgiftsposten innebär investering i 
miljöanpassade rengöringsmedel och rutiner sannolikt inte någon större kostnadsökning. 

De totala kostnaderna för miljöanpassade produkter varierar mellan länderna – De studier som granskats (se den tekniska rapporten för närmare 
detaljer) visar att priset för miljöanpassade rengöringsmedel inte behöver vara högre än för konventionella produkter, även om priset varierar från land 
till land. Intressenterna framhöll också att pris och tillgång på miljöanpassade produkter (både rengöringsmedel och rengöringsartiklar) varierar mycket 
från land till land. Variationerna mellan länderna kan vara stora, och man bör inte dra några generella slutsatser om priser och tillgänglighet. 

Vinsterna med att använda miljöanpassad städutrustning och miljöanpassade rutiner är många – De studier om mikrofiberprodukter som 
granskats (se den tekniska rapporten för närmare detaljer) illustrerar hur invecklat det kan vara att göra en LCC-bedömning av städtjänster: kostnaden 



 

30 

 

för mikrofibertrasor är högre än för konventionella bomullstrasor, men användningen av mikrofiber ökar effektiviteten betydligt genom att minska 
såväl tidsåtgången som användningen av rengöringsmedel och de negativa hälsoeffekterna för personalen, vilket kan leda till en avsevärd 
kostnadsminskning. Andra typer av miljöanpassade rutiner i städbranschen, som bättre personalutbildning, kan ge många liknande fördelar och leda till 
betydande kostnadsminskningar. 

 

4.1 Kostnader för den föreslagna uppsättningen kriterier 
 

Nya föreslagna kriterier för 
miljöanpassad offentlig upphandling 

Väsentliga skillnader mellan miljöanpassat och 
konventionellt 

Uppskattad betydelse för 
städtjänsternas livscykelkostnader 

Utbildning av personal. 
Väsentlig påverkan på livscykelkostnaden, men svårt att 
kvantifiera på ett övergripande sätt. 

Cirka 1 %. 

Miljöledningsåtgärder och 
miljöledningsrutiner 

Startkostnaderna (utformning av miljöledningssystem) är 
rimliga men genomförandekostnaderna kan bli betydande 
och förhållandet mellan kostnad och nytta är okänt. 

Startkostnaderna är <1 % av 
livscykelkostnaderna, 
genomförandekostnaderna kan bli 
betydande. 

Användning av rengöringsmedel med 
mindre miljöpåverkan. 

Miljöanpassade produkter kan vara väsentligt dyrare. Mellan 1 % och 3 %. 

Användning av koncentrerade outspädda 
rengöringsmedel. 

Outspädda produkter är i det långa loppet billigare än 
produkter som är färdiga att använda. 

En minskning på omkring 1–3 %. 

Användning av mikrofiberprodukter. 
Mikrofiberprodukter är dyrare men innebär betydligt lägre 
livscykelkostnader. 

En minskning med 9 % (kostnad 
+1 %, personaltid -10 %). 

Användning av rengöringsartiklar med 
mindre miljöpåverkan. 

Marknadsuppgifterna är inte tillräckliga för att slutsatser ska 
kunna dras.  

Mindre än 1–2 %. 
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Dammsugares energieffektivitet. 
Marknadsuppgifterna är inte tillräckliga för att slutsatser ska 
kunna dras.  

Omkring 2 %.  

(Se den tekniska rapporten för närmare detaljer.) 

 


