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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. Om en upphandlande myndighet avser att använda de kriterier som föreslås i detta dokument måste 
den göra detta på ett sätt som säkerställer överensstämmelse med kraven i EU:s lagstiftning om offentlig upphandling (se till exempel artiklarna 42, 43, 
67.2 och 68 i direktiv 2014/24/EU och liknande bestämmelser i annan EU-lagstiftning om offentlig upphandling). Praktisk information kring detta 
finns även i Att köpa grönt! En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2016), som kan laddas ner på webbadressen 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 
I detta dokument anges EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av underhåll av offentliga platser. 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 
 
Produktgruppen ”underhåll av offentliga platser” omfattar följande offentliga platser: 

- Gator, vägar, avenyer och boulevarder.  
- Cykelvägar.  
- Fotgängarområden, däribland trottoarer, gångtunnlar, trappor, torg etc. 
- Anlagda trädgårdar och parker. 
- Fontäner, sjöar och dammar. 

 
I produktgruppen ”underhåll av offentliga platser” ingår inte följande: 

- Naturliga parker och skogar. 
- Hamnar, kanaler, kustlinjer etc. 

 
I produktgruppen ”underhåll av offentliga platser” ingår inte följande verksamheter: 

- Ersättning av överbyggnader och stadsmöbler. 
- Reparation eller ersättning av bevattningssystem, fontäner, gatuskyltar, stadsmöbler och mekanisk utrustning (t.ex. grindar). 
- Underhåll av avloppssystem. 
- Målning och ommålning. 

 
Produktgruppen ”underhåll av offentliga platser” omfattar följande kategorier såväl som deras relevanta koder enligt den gemensamma terminologin 
vid offentlig upphandling (CPV). CPV-koderna ligger till grund för ett klassificeringssystem för offentlig upphandling som syftar till att standardisera 
de referenser som upphandlande myndigheter och enheter använder för att beskriva upphandlingskontrakt. Följande kategorier och deras relevanta 
CPV-koder ingår i produktgruppen ”underhåll av offentliga platser”: 
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Kategori 1: ”Inköp av rengöringsmedel för utomhusbruk och tjänster för renhållning utomhus”: 
- ”Rengöringsmedel för utomhusbruk” omfattar följande: 

o Allrengöringsmedel.   
o Ämnen och material för vinterväghållning (röjning av snö och is), CPV-kod 44113910-7.  
o Vägsalt, CPV-kod 34927100-2. 
o Varor/tillbehör/mekaniska delar, t.ex. borstar, rullar etc. 

-  ”Tjänster för renhållning utomhus” omfattar följande: Tjänsterna definieras enligt nedanstående förteckning och omfattas av följande CPV-
koder: 
o Gaturenhållning och gatsopning motsvarande CPV-kod 90610000:  

 Mekanisk och manuell sopning av trottoarer, cykelvägar, vägar (asfalt, vägbädd) och sidoområden (vägrenar, trottoarkanter, 
grönytor).  

o Rengöring av avfallsbehållare motsvarande CPV-kod 90918000: 
 Borttagning av skräp från marken. 
 Insamling och sortering av skräp från avfallsbehållare. 

o Mekanisk och manuell vattenspolning motsvarande CPV-kod 42924730, apparater för tryckvattenrening och 42924740-8, 
högtryckstvättaggregat: 
 Rengöring av fasader/ytor. 

o Klottersanering motsvarande CPV-kod 90690000: 
 Klottersanering. 

o Snöröjning motsvarande CPV-kod 90620000 och isröjning motsvarande 90630000: 
 Borttagning av snö och is från trottoarer, cykelvägar och gator. 

o Rengöring av fontäner, sjöar och dammar. 
o Renhållning efter naturliga väderhändelser (som stormar eller kraftiga regn-/snöfall). 

 
Kategori 2: ”Inköp av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster”: 

- ”Trädgårdsprodukter” omfattar följande: 
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o Jordförbättringsmedel. 
o Prydnadsväxter. 
o Bevattningssystem. 
o Ogräsmedel och bekämpningsmedel. 

- ”Trädgårdstjänster” omfattar följande: Tjänsterna definieras enligt nedanstående förteckning och omfattas av följande CPV-koder: 

o Beskärning av träd motsvarande CPV-kod 77341000. 
o Klippning av häckar motsvarande CPV-kod 77342000.  
o Plantering och ersättning av växter och träd: motsvarande CPV-kod 77330000, Arrangering av blomsteruppsättningar; 03121100, 

Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar; 03440000, Skogsprodukter; 03441000, Prydnadsväxter, gräs, mossor eller lavar; 
03451000, Växter; 03451100, Fröplantor; 03451200, Blomlökar; 03451300, Buskar; 03452000, Träd; 77314100, Anläggning av 
gräsmattor; 77315000, Sådd. 

o Gödsling. 
o Ogräsbekämpning och användning av bekämpningsmedel: delvis motsvarande CPV-kod 77312000, Ogräsröjning. 
o Ersättning av gräsmattor. 
o Manuell och automatiserad bevattning. 

 
Kategori 3 ”Inköp av maskiner och maskintjänster”: 

- ”Trädgårdsprodukter” enligt definitionen i förordning (EU) 2016/1628 om mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på 
väg, maskindirektivet 2006/42/EG och direktiv 2000/14/EG om omgivningsbuller (bilaga I, punkt 46). ”Maskiner” omfattar följande: 

o Gräsklippare (inbegripet gångmanövrerade gräsklippare och åkgräsklippare).  
o Rivare.  
o Motorsågar. 
o Röjsågar. 
o Grästrimmare/kantskärare. 
o Häckklippare. 



 

7 

 

o Sekatörer och liknande handmanövrerade verktyg. 
o Lövuppsamlare och lövblåsare. 
o Jordfräsar. 
o Gångmanövrerade maskindrivna jordfräsar. 
o Flismaskiner (enligt den definition som gäller trädgårdsutrustning i bullerdirektivet 2000/14/EG). 
o Självgående eller kompakta sopmaskiner. 
o Spridare. 
o Självgående snöslungor. 

 

- ”Maskintjänster” omfattar följande: Tjänsterna definieras som tjänster som kräver användning av maskiner (enligt definitionen i kriterierna för 
miljöanpassad offentlig upphandling) för underhåll av offentliga platser. Underhållsverksamheten omfattar följande: 

o Trädgårdstjänster. 
o Tjänster för renhållning utomhus. 

 
Kategori 4: ”Inköp av fordon och tjänsteflotta”: 

- ”Fordon” omfattar enligt definition följande:  
o Tunga motorfordon, dvs. fordon i kategorierna N2 och N3, enligt definitionen i direktiv 2007/46/EG. 
o Specialfordon och andra fordon för särskilda ändamål enligt definitionen i direktiv 2007/46/EG. 
o Fordon för gaturenhållning (fordonsmonterade sopmaskiner). 
o Tillämpningsområdet för fordon omfattar inte kompakta sopmaskiner och spridare, vilka betraktas som mobila maskiner som inte är 

avsedda att användas för transporter på väg. 
 

- ”Fordonstjänster som utförs av en tjänsteflotta”: För utkontraktering av tjänster som omfattar användning av fordon har kriterier 
rekommenderats för den tjänsteflotta som anlitas för att utföra tjänsten. 
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Kategori 5: ”Gemensamma kriterier för tjänstekategorier”: 

- Dessa kriterier har definierats för att säkerställa att tjänsteleverantörerna och deras personal är kompetenta och främjar de bästa operativa 
metoderna i genomförandet av miljöskyddsåtgärder.  

 (Se den tekniska rapporten för närmare information och tekniska definitioner.) 
 

1.2 Generell kommentar om kontroll av kriterier 
 
För ett fåtal kriterier utgörs den föreslagna kontrollen av inlämning av testrapporter. De relevanta testmetoderna 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 
bevismedlet 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. 
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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. 
Det rekommenderas att klausuler om fullgörande av kontrakt anges uttryckligen. Av dessa klausuler bör det framgå att den upphandlande 
myndigheten har rätt att göra slumpvisa kontrolltest när som helst under kontraktets giltighetstid. Om resultatet av sådana tester visar att de 
levererade produkterna inte uppfyller kriterierna har den upphandlande myndigheten rätt att tillämpa påföljder och avsluta 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 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, räcker det 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. 
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Observera även att upphandlande myndigheter, i enlighet med artikel 44.2 i direktiv 2014/24/EU, ska 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 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 testrapport som upprättats av ett specifikt organ för bedömning av överensstämmelse som är ansvarigt för utförandet av testerna, ska 
upphandlande myndigheter även godta intyg eller testrapporter från andra likvärdiga organ för bedömning av överensstämmelse. 
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2 VIKTIGA MILJÖEFFEKTER AV RENGÖRINGSMEDEL OCH TJÄNSTER FÖR RENHÅLLNING UTOMHUS 
 
De största miljöeffekterna av rengöringsmedel för utomhusbruk och tjänster för renhållning utomhus ur ett livscykelperspektiv sammanfattas i 
tabellerna nedan baserat på tillgängliga vetenskapliga bevis (se den tekniska rapporten för närmare information). I samma tabell presenteras också 
strategier enligt EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för att begränsa eller minska dessa effekter. 

1. Rengöringsmedel för utomhusbruk och tjänster för renhållning utomhus 

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). 

• Korrosion på fysiska konstruktioner och fordon som 
kan hänföras till användningen av 
rengöringsmaterial.  

 • Kräv nyckelkompetenser och tillämpning av viktiga 
miljöledningsåtgärder och miljöledningsrutiner hos 
tjänsteleverantören. 

• Kräv adekvat och regelbunden utbildning av tjänsteleverantörens 
personal. 

• Kräv användning av rengöringsmedel med reducerad 
miljöpåverkan. 

• Uppmuntra inköp av koncentrerade rengöringsmedel. 
• Kräv leverans av förbrukningsvaror med reducerad 

miljöpåverkan. 
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Effekternas ordningsföljd avspeglar inte nödvändigtvis deras betydelse. 

Närmare information om underhåll av offentliga platser, bl.a. information om relevant lagstiftning, standarder och tekniska källor som används som 
bevis, finns i den tekniska rapporten. 
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2.1 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV RENGÖRINGSMEDEL OCH 
RENHÅLLNINGSTJÄNSTER (KATEGORI 1) 

 

2.1.1 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV RENGÖRINGSMEDEL  
 

2.1.1.1 Syfte 
SYFTE 

Inköp av rengöringsmedel för utomhusbruk och tjänster för renhållning utomhus med reducerad miljöpåverkan. 
 

2.1.1.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier för inköp av rengöringsmedel för utomhusbruk 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISK SPECIFIKATION 

TS1. Användning av rengöringsmedel för utomhusbruk med låg 
miljöpåverkan 
1. De rengöringsmedel som används får inte vara klassificerade eller 
märkta som akut toxiska, specifikt organtoxiska, luftvägs- eller 
hudsensibiliserande, cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska, eller skadliga för miljön, eller brandfarliga i 
enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, såsom framgår av tabell 1 
nedan: 
Tabell 1 

Akut toxicitet (Acute Acute Tox. 1, Acute Tox. 2 

TS1. Användning av rengöringsmedel för utomhusbruk med låg 
miljöpåverkan 
1. Alla rengöringsmedel i den totala årliga inköpsvolymen ska uppfylla 
kriterium 4 om otillåtna eller begränsade ämnen för tilldelning av EU-
miljömärket för rengöringsmedel för hårda ytorb. 
2. Rengöringsmedel ska tillhandahållas med de rekommenderade 
doseringssystemen (t.ex. pump, graderad cylinder) i tillämpliga fall. 
Doseringssystemets tekniska datablad ska innehålla information om dos 
och doseringsanordning.  
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Tox.) Acute Tox. 3 
Specifik organtoxicitet 
– upprepad exponering 
(STOT RE)   
Specifik organtoxicitet 
– enstaka exponering 
(STOT SE)   

STOT RE 1 eller 2 
 
 
 
STOT SE 1, 2 eller 3 

Cancerogenitet (Carc.) Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 
Mutagenitet i 
könsceller (Muta.) 

Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Reproduktionstoxicitet 
(Repr.) 

Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Farligt för 
vattenmiljön (Aquatic) 

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 eller 2  

Luftvägssensibilisering 
(Resp. Sens.) 

Resp. Sens. 1, 1A eller 1B 

Hudsensibilisering 
(Skin Sens.) 

Skin Sens. 1, 1A eller 1B 

 
 
2. Rengöringsmedel ska tillhandahållas med de rekommenderade 
doseringssystemen (t.ex. pump, graderad cylinder) i tillämpliga fall. 
Doseringssystemets tekniska datablad ska innehålla information om dos 
och doseringsanordning.  
 

 
Kontroll: 
1. Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förklaring om överensstämmelse 
med detta kriterium med stöd av säkerhetsdatabladen. Produkter som har 
tilldelats ett relevant ISO-miljömärke av typ I som omfattar samma krav 
anses uppfylla kriteriet.  
2. Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förklaring om överensstämmelse 
med detta kriterium med stöd av de tekniska databladen. 
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Kontroll: 
1. Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förklaring om överensstämmelse 
med detta kriterium med stöd av säkerhetsdatabladen. Produkter som har 
tilldelats ett relevant ISO-miljömärke av typ I som omfattar samma krav 
anses uppfylla kriteriet. 
2. Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förklaring om överensstämmelse 
med detta kriterium med stöd av de tekniska databladen.  

Förklarande anmärkningar: TS1. Användning av rengöringsmedel med låg miljöpåverkan 
b)EUT L 180, 12.7.2017, s. 45. Kommissionens beslut (EU) 2017/1217 av den 23 juni 2017 om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för 
rengöringsmedel för hårda ytor. Beslutet finns på följande webbadress:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=EN
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TS2. Produkter för halkbekämpning och snöröjning (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
1. Produkter för halkbekämpning och snöröjning ska innehålla mindre än 1 % kloridjoner (Cl–).  
2. Produkter för halkbekämpning och snöröjning får inte vara klassificerade eller märkta som akut toxiska, frätande på metaller, specifikt 
organtoxiska, luftvägs- eller hudsensibiliserande, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, eller skadliga för miljön, i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, såsom framgår av tabell 2. 
 
Tabell 2 

Akut toxicitet Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering  
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  

STOT RE 1 eller 2 
STOT SE 1, 2 eller 3 

Cancerogenitet  Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Mutagenitet i könsceller  Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Reproduktionstoxicitet  Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Farligt för vattenmiljön  Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 eller 2, Aquatic Chronic 3 

Luftvägssensibilisering Resp. Sens. 1, 1A eller 1B 

Hudsensibilisering Skin Sens. 1, 1A eller 1B 
 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla uppgifter (säkerhetsdatablad och mängd) om de produkter som ska levereras i samband med fullgörandet av 
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kontraktet. Produkter som har tilldelats ett ISO-miljömärke av typ I som omfattar dessa specifika krav anses uppfylla kriteriet. 

Förklarande anmärkningar: TS2. Produkter för halkbekämpning och snöröjning 
Den upphandlande myndigheten ska säkerställa att de produkter för halkbekämpning och snöröjning som ska levereras är lämpliga för underhåll av 
offentliga platser (t.ex. vägar, trottoarer, infarter och andra kommunala områden). Produkter för halkbekämpning och snöröjning som är särskilt 
utformade för andra användningsområden, t.ex. på landningsbanor på flygplatser, omfattas inte av TS2. 

TILLDELNINGSKRITERIER (AC) 

AC1. Komposterbara soppåsar  
Anmärkning: Detta kriterium ska tillämpas om biologiskt avfall samlas in separat och bearbetas av industriella komposteringsanläggningar som tar 
emot komposterbara påsar. 
 
Poäng ska tilldelas till soppåsar som används för att samla in biologiskt avfall som är komposterbara enligt standarderna EN 14995:2007, EN 
13432:2000 eller likvärdig standard. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivarna ska kunna styrka tredjepartscertifiering i enlighet med EN 14995:2007, EN 13432:2000 eller likvärdig standard. 
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2.1.2 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV RENHÅLLNING 
 

2.1.2.1 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier för inköp av tjänster för renhållning utomhus 
Viktigt: De gemensamma kriterierna för tjänstekategorierna (avsnitt 6) gäller även för denna kategori 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISK SPECIFIKATION 

TS3. Rengöringsmedel och produkter för halkbekämpning och 
snöröjning som används vid tillhandahållande av 
renhållningstjänster  
 
1. De rengöringsmedel som används för att tillhandahålla 
renhållningstjänsterna måste uppfylla kraven i de relevanta tekniska 
specifikationerna (TS1) enligt kärnkriterierna. 
2. De produkter för halkbekämpning och snöröjning som används för att 
tillhandahålla renhållningstjänsterna måste uppfylla kraven i de relevanta 
tekniska specifikationerna (TS2) enligt kärnkriterierna. 
 
Kontroll: 
Se kontrollen av de relevanta tekniska specifikationerna. 

TS3. Rengöringsmedel och produkter för halkbekämpning och 
snöröjning som används vid tillhandahållande av 
renhållningstjänster  
 
1. De rengöringsmedel som används för att tillhandahålla 
renhållningstjänsterna måste uppfylla kraven i de relevanta tekniska 
specifikationerna (TS1) enligt de utvidgade kriterierna. 
2. De produkter för halkbekämpning och snöröjning som används för att 
tillhandahålla renhållningstjänsterna måste uppfylla kraven i de relevanta 
tekniska specifikationerna (TS2) enligt de utvidgade kriterierna. 
 
Kontroll: 
Se kontrollen av de relevanta tekniska specifikationerna. 
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 TS4. Verksamheter för halkbekämpning och snöröjning (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Anbudsgivarna ska ha skriftliga förfaranden för halkbekämpning och snöröjning, vilka ska genomföras genom att kombinera följande tekniker: 

− Mekanisk snöröjning (kombinationer av skottning, borstning, plogning och skrapning). 
− Halkbekämpning.  
− Förvätning (baserat på en justering av den variabla tillämpningstakten).   

Kontroll: 
Anbudsgivarna ska lämna in skriftliga förfaranden och en plan för halkbekämpning och snöröjning (i enlighet med de tillämpliga delarna av de 
gemensamma kriterierna för tjänstekategorierna TS1. Miljöledningsåtgärder), däribland vilken utrustning och vilka produkter som kommer att 
användas i samband med fullgörandet av kontraktet. 

TS5. Minskning av PM10-partiklar (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
− Anbudsgivarna ska ha skriftliga förfaranden för åtgärder för minskning av PM10-partiklar, vilka ska genomföras med användning av 

följande bästa praxis (eller andra relevanta åtgärder): Halkbekämpning genom sandning (sandning med våtsiktat och slitstarkt stenmaterial). 
− Dammbindande metoder (dammbindande lösningar, spridningstekniker). 
− Gaturenhållningsmetoder (mekaniska sopmaskiner och sugmaskiner, rengöringsmaskiner, kombinationer). 

 
Kontroll: 
Anbudsgivarna ska lämna in skriftliga förfaranden och en renhållningsplan för minskning av PM10-partiklar (i enlighet med de tillämpliga delarna 
av de gemensamma kriterierna för tjänstekategorierna TS1. Miljöledningsåtgärder), däribland vilken utrustning och vilka produkter som kommer att 
användas i samband med fullgörandet av kontraktet.  
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2.1.2.2 Klausuler om fullgörande av kontrakt 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

CPC1. Ogräsbekämpning  
Utöver de krav som fastställts genom lokala föreskrifter för deras 
användning får kemiska ogräsmedel inte användas 
 

− 4 dagar före eller efter att området sopas, och 
− i händelse av (eller vid hög sannolikhet för) nederbörd eller 

dagg, för att förhindra att ogräsmedlen sköljs av från växterna. 

 
Ogräsmedel ska även användas i enlighet med den senaste validerade 
versionen av metoden för hållbar ogräsbekämpning på trottoarer1. 
 
Register över ogräsmedel, användningsmängder och 
användningsscheman ska upprättas och göras tillgängliga för den 
upphandlande myndigheten för kontrolländamål. Den upphandlande 
myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande 
efterlevnad. 
 

CPC1. Ogräsbekämpning  
Ogräsbekämpning ska utföras genom tillämpning av icke-kemiska 
behandlingsmetoder (bortsett från ekologisk vinäger), t.ex. värmebaserad, 
mekanisk eller biologisk behandling.  
 
 
 
 
 
 
 
Register över icke-kemiska behandlingsmetoder och användningsscheman 
ska upprättas och göras tillgängliga för den upphandlande myndigheten för 
kontrolländamål. Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om 
påföljder vid bristande efterlevnad.  

Förklarande anmärkningar: CPC1. Ogräsbekämpning  
Anmärkning om hållbar ogräsbekämpning på trottoarer 
Ogräsmedlen ska användas i enlighet med den senaste validerade versionen av metoden för hållbar ogräsbekämpning på trottoarer, vilken framgår 
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av följande länk: http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm 

CPC2. Metoder för klottersanering (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Anmärkning: Detta kriterium är endast tillämpligt om klottersaneringen sker på andra ytor än byggnadsfasader och kräver användning av en 
högtryckstvätt. 
Entreprenören får använda en högtryckstvätt (och rengöringslösningar vid behov) för att ta bort klotter från andra ytor än byggnadsfasader under 
förutsättning att ett separationssystem finns tillgängligt för att samla upp och bearbeta det smutsiga vattnet. Det kan till exempel röra sig om ett 
vattenåtervinningssystem som samlar in det använda vattnet, filtrerar det och återanvänder det. 
 
Entreprenören ska dokumentera information om volymen och metoden för bortskaffande av det använda vattnet och smutsen från klottersaneringen 
för att styrka överensstämmelsen med ovanstående krav. Register över klottersaneringen, inklusive operativa villkor och använda produkter, ska 
upprättas och göras tillgängliga för den upphandlande myndigheten för kontrolländamål.  
Förklarande anmärkningar: CPC2. Metoder för klottersanering   
Den upphandlande myndigheten får välja vilken metod för klottersanering som är lämpligast för den yta som ska rengöras. Följande metoder för 
klottersanering rekommenderas i allmänhet för olika typer av ytor:  
a. Murverk – använd ett blästringssystem för sanering. 
b. Trä – måla över. 
c. Icke porösa underlag – använd kemiska borttagningsmedel.  
d. Glas, klotter eller etsning – använd kemiska borttagningsmedel. 
e. Gatuskyltar – använd milda kemiska borttagningsmedel (effektiviteten beror emellertid på typen av klotter). 
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3 VIKTIGA MILJÖEFFEKTER AV TRÄDGÅRDSPRODUKTER OCH TRÄDGÅRDSTJÄNSTER 
 
De största miljöeffekterna av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster ur ett livscykelperspektiv sammanfattas i tabellerna nedan baserat på tillgängliga 
vetenskapliga bevis (se den tekniska rapporten för närmare information). I samma tabell presenteras också strategier enligt EU:s kriterier för 
miljöanpassad offentlig upphandling för att begränsa eller minska dessa effekter. 

1. Trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster 

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

• Mark- och vattenföroreningar, eutrofiering, 
bioackumulering och biomagnifikation av farliga 
ämnen med negativa och även toxiska effekter på 
miljön på grund av olämplig användning av 
växtskyddsmedel. 

• Överanvändning av resurser som inte är förnybara, 
t.ex. torv i jordförbättringsmedel. 

• Hög dricksvattenförbrukning. 

• Stor mängd organiskt avfall. 

• Stor mängd förpackningsavfall. 
 

 • Använd kompost från källsorterat avfall som 
jordförbättringsmedel och gödningsmedel som har genomgått 
strikta kvalitetskontroller. 

• Undvik att använda torv som jordförbättringsmedel. 
• Begränsa användningen av växtskyddsmedel och tillämpa 

alternativa tekniker för bekämpning av skadegörarea. 
• Kräv att icke drickbart vatten används (om det är möjligt), och 

installera och använd effektiva bevattningssystem. 
• Tillämpa olika åtgärder för att minska behovet av vatten, t.ex. 

marktäckning, växtarrangemang efter vattenbehov eller plantering 
av anpassade/inhemska prydnadsväxter. 

• Upphandla om möjligt företrädesvis ekologiskt odlade och 
inhemska prydnadsväxter. 

• Tillämpa förebyggande åtgärder för att reglera användningen av 
torv och hantera invasiva främmande arter. 
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• Se till att det finns källsortering och ekologisk avfallshantering för 
kompostering och marktäckning. 

• Upphandla produkter som levereras i komposterbara, biologiskt 
nedbrytbara eller återanvändningsbara förpackningar. 

• Ge personalen lämplig utbildning. 
 

Effekternas ordningsföljd avspeglar inte nödvändigtvis deras betydelse. 

aDe alternativa tekniker som definieras i den tekniska bakgrundsrapporten omfattar en rad olika icke-kemiska produkter och/eller metoder som används 
för bekämpning av skadegörare och som är mindre miljöpåverkande än kemiskt baserade alternativ. Det kan röra sig om ekologiska ogräsmedel eller 
mekaniska (borstning, sopning, gräsklippning, manuell ogräsrensning) eller värmebaserade (bränning, varmvattenbehandling) metoder för 
ogräsbekämpning.  

Närmare information om underhåll av offentliga platser, bl.a. information om relevant lagstiftning, standarder och tekniska källor som används som 
bevis, finns i den tekniska rapporten. 
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3.1 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV TRÄDGÅRDSPRODUKTER 
OCH TRÄDGÅRDSTJÄNSTER (KATEGORI 2) 

 

3.1.1 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV TRÄDGÅRDSPRODUKTER  
 

3.1.1.1 Syfte 
SYFTE 

Inköp av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster med minskad användning av resurser och minimal miljöpåverkan. 
 

3.1.1.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier för inköp av trädgårdsprodukter 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISK SPECIFIKATION 

TS1. Prydnadsväxter 
Anmärkning: För att minska förbrukningen av vatten och gödselmedel 
bör de prydnadsväxter som köps in vara av arter som är lämpliga för de 
lokala växtförhållandena (t.ex. markens surhet, genomsnittlig nederbörd, 
temperaturvariation under året etc.). En förteckning över växtarter som 
anses vara lämpliga för de lokala växtförhållandena ska tillhandahållas 
av den lokala myndigheten. 
 
De inköpta prydnadsväxterna ska vara 

1. X %a ekologiska, dvs. odlade enligt de krav som fastställs i 

TS1. Prydnadsväxter 
Anmärkning: För att minska förbrukningen av vatten och gödselmedel 
bör de prydnadsväxter som köps in vara av arter som är lämpliga för de 
lokala växtförhållandena (t.ex. markens surhet, genomsnittlig 
nederbörd, temperaturvariation under året etc.). En förteckning över 
växtarter som anses vara lämpliga för de lokala växtförhållandena ska 
tillhandahållas av den lokala myndigheten. 
 
 De inköpta prydnadsväxterna ska vara 

1. Z %a ekologiska, dvs. odlade enligt de krav som fastställs i 
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förordning (EG) nr 834/2007, eller motsvarande, och/eller 
2. Y %a odlade med integrerad bekämpning (IPM), dvs. odlade 

enligt de principer för IPM som definieras i FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations IPM-program eller i EU-direktiv 
2009/128/EG. 

  
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla information (namn och mängd) om de 
prydnadsväxter som ska levereras under fullgörandet av kontraktet, 
särskilt när det gäller produkter som uppfyller kraven för IPM eller 
ekologisk odling. 
Register över dokumenterade transaktioner som gör att det går att 
kontrollera enskilda växter eller partier av växter och spåra dem tillbaka 
till certifieringstillfället ska godtas. Detta omfattar ett giltigt intyg för 
ekologisk odling eller IPM-odlingb. 
 

förordning (EG) nr 834/2007, eller motsvarande, och/eller 
2. W %a odlade med integrerad bekämpning (IPM), dvs. odlade 

enligt de principer för IPM som definieras i FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations IPM-program eller i EU-direktiv 
2009/128/EG. 

  
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla information (namn och mängd) om de 
prydnadsväxter som ska levereras under fullgörandet av kontraktet, 
särskilt när det gäller produkter som uppfyller kraven för IPM eller 
ekologisk odling. 
Register över dokumenterade transaktioner som gör att det går att 
kontrollera enskilda växter eller partier av växter och spåra dem tillbaka 
till certifieringstillfället ska godtas. Detta omfattar ett giltigt intyg för 
ekologisk odling eller IPM-odlingb. 

Förklarande anmärkningar: TS1. Prydnadsväxter 
 
Den upphandlande myndigheten ska ange hur andelen av inköpet kommer att beräknas, antingen utifrån antal eller värde. Myndigheten kan även 
kräva att samtliga växter av vissa arter ska vara ekologiska för att underlätta kontrollen. Om det inte finns några ekologiska prydnadsväxter på den 
nationella/regionala marknaden kan den upphandlande myndigheten fastställa andelen ekologiska växter till noll. 
a) X % och Y % / W % och Y % är tröskelvärden som definieras av upphandlaren. 
b) I skrivande stund har principerna för IPM införts som ett krav i certifieringssystemet MPS-GAP och blomster- och växtsystemet GLOBALG.A.P., 
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och de kan därför anses ge tillräcklig säkerhet för IPM-odling. 
 
MPS-GAP är en grundläggande certifiering av god jordbrukspraxis som syftar till att säkerställa säkra arbetsvillkor och förbättrad säkerhet för 
miljön. MPS-GAP-intyget har utformats för företag som levererar till detaljhandlare och består av ett antal produktionskrav avseende spårbarhet, 
hållbarhet, säkerhet och hygien. Certifieringssystemet är anpassat till GLOBALG.A.P. och uppfyller därmed kraven för hållbarhetsinitiativet för 
prydnadsväxtodling (floriculture sustainability initiative, FSI). 
GLOBALG.A.P. är en världsomspännande frivillig standard för certifiering av jordbruksprodukter över hela världen. G.A.P. står för god 
jordbrukspraxis (good agricultural practice). 
Förenta staternas program för ekologisk odling eller motsvarande rättsliga skyldigheter som fastställts av EU:s handelspartner anses motsvara 
EU:s program för ekologisk odling (se bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer). Kommissionens genomförandeförordning (EU) 
2019/39 av den 10 januari 2019 är en ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008. 

 TS2. Behållare och förpackningar för växter 
Växter ska levereras i behållare (eller backar eller lådor när det gäller 
små växter) som har en av följande egenskaper (i prioriterad ordning): 

− Återanvändbara (anbudsgivaren ska ha inrättat ett retursystem). 
− Materialåtervinningsbara (om det finns kommunala 

insamlingsanläggningar för materialåtervinning). 
− Komposterbara enligt standarden EN 14995:2007 eller EN 

13432:2000 om det finns kommunala 
komposteringsanläggningar som tar emot sådana föremål. 
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Kontroll: 
Om behållarna kan återanvändas ska anbudsgivaren tillhandahålla en 
beskrivning av retursystemet. Anbudsgivaren ska även tillhandahålla en 
kopia av ett undertecknat avtal med plantskolan, om denna inte drivs av 
anbudsgivaren. 
Om behållarna kan materialåtervinnas ska en förklaring om 
överensstämmelse med detta kriterium tillhandahållas. 
Om behållarna kan komposteras ska anbudsgivaren tillhandahålla 
provningsrapporter som visar att sammansättningen av material 
uppfyller kraven i standarden EN 14995:2007, standarden EN 
13432:2000 eller likvärdig standard. 

TS3. Invasiva främmande arter (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Anmärkning:  Växtarter som är inhemska i området bör väljas i första hand. Om främmande arter planteras måste det säkerställas att de inte blir 
invasiva. Hänsyn ska tas till lokala eller nationella bestämmelser om kontroll av invasiva främmande arter och EU:s politik för invasiva främmande 
arter (förordning (EU) nr 1143/2014). 
 
De prydnadsväxter som köps in ska vara inhemska. Om främmande arter planteras måste det säkerställas att de inte blir invasiva. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla information om (namnet på) de prydnadsväxter som ska levereras. 

Förklarande anmärkningar: TS3. Invasiva främmande arter 
Experter ska rådfrågas om vägledning för att fastställa att växtarterna är inhemska eller, om de är främmande, säkerställa att de inte blir invasiva 
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om det finns begränsad information om de aktuella arterna. Dessutom måste det fastställas att växtarterna passar de lokala förhållandena 
(jordmån, hydrologi, nederbörd, dränering, solljus etc.). Lokala eller nationella förteckningar över invasiva växtarter, såväl som förteckningen över 
invasiva främmande arter av unionsbetydelse i förordning (EU) nr 1143/2014, ska användas som underlag. 

TS4. Organiska beståndsdelar i jordförbättringsmedel och 
marktäckningsmaterial  
 
Följande material är inte tillåtna som organiska beståndsdelar i 
slutprodukter: 

− Torv. 
− Material som helt eller delvis härrör från den organiska 

fraktionen av blandat kommunalt hushållsavfall separerat 
genom mekanisk, fysikalisk-kemisk, biologisk och/eller 
manuell behandling. 

− Material som helt eller delvis härrör från slam från rening av 
kommunalt avloppsvatten och slam från pappersindustrin. 

− Material som helt eller delvis härrör från animaliska 
biprodukter i kategori 1 enligt förordning (EG) nr 1069/2009. 

 
Kontroll: 
Anbudsgivarna ska lämna detaljerade uppgifter om produktens 
sammansättning, det organiska materialets ursprung och en förklaring 
om att ovanstående krav uppfylls. 

TS4. Organiska beståndsdelar i jordförbättringsmedel och 
marktäckningsmaterial  
 
Följande material är tillåtna som organiska beståndsdelar i slutprodukter: 

− Material som härrör från materialåtervinning av biologiskt avfall 
från separat insamling, som definieras i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG. 

− Material som framställts av animaliska biprodukter i kategorierna 2 
och 3 i enlighet med artikel 32 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1069/2009 och tekniska standarder som 
fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 142/2011. 

− Material som härrör från fekalier, halm och annat naturligt, icke-
farligt material från jordbruk eller skogsbruk enligt definitionen i 
artikel 2.1 f i direktiv 2008/98/EG. 

− Material som härrör från andra biprodukter av biomassa som inte 
nämns ovan, i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 
2008/98/EG, med förbehåll för bestämmelserna i punkterna 2 och 3 
nedan. 

− Material som härrör från materialåtervinning eller återvinning av 
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Produkter som har tilldelats EU:s miljömärke för odlingssubstrat, 
jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial i enlighet med 
kommissionens beslut (EU) 2015/20991 eller ett annat relevant 
miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses 
uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, 
t.ex. teknisk dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport 
från ett oberoende organ. 

annat biomassaavfall som inte nämns ovan, med förbehåll för 
bestämmelserna i punkterna 2 och 3 nedan. 

2) Följande material är inte tillåtna som organiska beståndsdelar i 
slutprodukter: 

− Torv. 
− Material som helt eller delvis härrör från den organiska fraktionen 

av blandat kommunalt hushållsavfall separerat genom mekanisk, 
fysikalisk-kemisk, biologisk och/eller manuell behandling. 

− Material som helt eller delvis härrör från slam från rening av 
kommunalt avloppsvatten och slam från pappersindustrin. 

− Material som helt eller delvis härrör från animaliska biprodukter i 
kategori 1 enligt förordning (EG) nr 1069/2009. 

− Material som helt eller delvis härrör från slam av andra typer än de 
som är tillåtna enligt punkt 3 nedan. 

 
3) Material som härrör från materialåtervinning eller återvinning av slam är 
endast tillåtna om slammet uppfyller följande krav: 
a) Slammet identifieras som någon av följande avfallstyper enligt den 
europeiska avfallsförteckningen, som fastställs genom kommissionens 
beslut 2000/532/EG:  

− 020305 – slam från avloppsbehandling på produktionsstället och 
från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, 
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ätliga oljor, kakao, kaffe, te och tobak; tillverkning av konserver; 
tillverkning av jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av 
melass. 

− 020403 – slam från avloppsbehandling på produktionsstället vid 
sockertillverkning. 

− 020502 – slam från avloppsbehandling på produktionsstället vid 
tillverkning av mejeriprodukter. 

− 020603 – slam från avloppsbehandling på produktionsstället från 
bagerier och konfektyrfabriker. 

− 020705 – slam från avloppsbehandling på produktionsstället vid 
produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker (utom kaffe, te 
och kakao). 

b) Slammet är källsorterat, vilket innebär att det inte har skett någon 
blandning med avfall eller slam som inte kommer från en specifik 
produktionsprocess. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivarna ska lämna detaljerade uppgifter om produktens 
sammansättning, det organiska materialets ursprung och en förklaring om 
att ovanstående krav har uppfyllts. 
Produkter som har tilldelats EU:s miljömärke för odlingssubstrat, 
jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial i enlighet med 
kommissionens beslut (EU) 2015/2099 eller ett annat relevant miljömärke 
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av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven.  
Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport från ett 
oberoende organ. 

Förklarande anmärkningar: TS4. Organiska beståndsdelar i jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial  
1) Kommissionens beslut (EU) 2015/2099 förväntas genomgå en revidering i framtiden. När beslutet har reviderats kommer den nya versionen att 
offentliggöras, och upphandlande myndigheter förväntas hänvisa till beslutet vid användning av detta kriterium. 
Den tekniska specifikationen om organiska beståndsdelar i jordförbättringsmedel har anpassats till de begrepp som används i ramdirektivet om 
avfall. Dessa begrepp används för att ange den rättsliga statusen för olika material, dvs. avfall, biprodukter, material från jordbruk etc., vilket har 
rättsliga konsekvenser för deras bearbetning och bortskaffande. Nedanstående förteckning innehåller definitioner och exempel som kan vara till 
hjälp vid tillämpningen av dessa begrepp: 
 

• Med ”material som härrör (från en viss verksamhet)” avses att beståndsdelarna ska vara resultatet av stabiliserings- och 
konditioneringsbehandling av avfallet, de animaliska biprodukterna etc. Dessa behandlingar kan vara anaerob nedbrytning, kompostering, 
pyrolys eller kombinationer av olika behandlingar. 

• Med ”materialåtervinning av biologiskt avfall från separat insamling, som definieras i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG” avses kompostering eller anaerob nedbrytning av biologiskt nedbrytbart avfall från trädgårdar och parker samt livsmedels- 
och köksavfall från hushåll, restauranger, catering- och detaljhandelslokaler som samlats in separat. 

• Med ”animaliska biprodukter i kategorierna 2 och 3 i enlighet med artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1069/2009 och tekniska standarder som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 142/2011” avses hela kroppar eller delar av djur, 
produkter av animaliskt ursprung etc. som inte är avsedda att användas som livsmedel och som får behandlas genom kompostering och 
anaerob nedbrytning. 

• Med ”fekalier, halm och annat naturligt, icke-farligt material från jordbruk eller skogsbruk enligt definitionen i artikel 2.1 f i direktiv 
2008/98/EG” avses rester från jordbruk och skogsbruk som inte har rättslig status som avfall eller biprodukt. De utgör inte någon miljö- 
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eller hälsorisk och återanvänds i regel inom samma jordbruks- eller skogsbruksverksamhet. 
• Med ”organisk fraktion av blandat kommunalt hushållsavfall separerat genom mekanisk, fysikalisk-kemisk, biologisk och/eller manuell 

behandling” avses biologiskt avfall som inte har samlats in separat. 
• Med ”animaliska biprodukter i kategori 1 enligt förordning (EG) nr 1069/2009” avses avfall som utgör hälso- och miljörisker på grund av 

sjukdomar och föroreningar och som kräver särskilda behandlingar. 

TS5. Farliga ämnen (tungmetaller) i jordförbättringsmedel 
 
Innehållet av följande kemiska ämnen i slutprodukten eller de 
ingående beståndsdelarna får inte överstiga de värden som anges 
nedan, beräknade som andel av produktens torrvikt. 
 

Tabell 3 

 

Kemiskt ämne mg/kg 
(torrvikt) 

Kadmium (Cd) 1,5 
Krom totalt (Cr) 100 
Koppar (Cu) 200 
Kvicksilver (Hg) 1 
Nickel (Ni) 50 
Bly (Pb) 120 
Zink (Zn) 600 

TS5. Farliga ämnen (tungmetaller) i jordförbättringsmedel 
 
Innehållet av följande kemiska ämnen i slutprodukten eller de ingående 
beståndsdelarna får inte överstiga de värden som anges nedan, beräknade 
som andel av produktens torrvikt. 
 

Tabell 3 

 

Kemiskt ämne mg/kg 
(torrvikt) 

Kadmium (Cd) 1 
Krom totalt (Cr) 100 
Koppar (Cu) 100 
Kvicksilver (Hg) 1 
Nickel (Ni) 50 
Bly (Pb) 100 
Zink (Zn) 300 
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Kontroll: 
Anbudsgivare ska tillhandahålla relevanta provningsrapporter (EN 
13650 eller likvärdig standard, EN 16175 eller likvärdig standard för 
Hg) som styrker att ovanstående kriterium har uppfyllts. 
Produkter som har tilldelats EU:s miljömärke för odlingssubstrat, 
jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial i enlighet med 
kommissionens beslut (EU) 2015/2099 eller ett annat relevant 
miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses 
uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, 
t.ex. teknisk dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport 
från ett oberoende organ. 

Kontroll: 
Anbudsgivare ska tillhandahålla relevanta provningsrapporter (EN 13650 
eller likvärdig standard, EN 16175 eller likvärdig standard för Hg) som 
styrker att ovanstående kriterium har uppfyllts. 
Produkter som har tilldelats EU:s miljömärke för odlingssubstrat, 
jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial i enlighet med 
kommissionens beslut (EU) 2015/2099 eller ett annat relevant miljömärke 
av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. 
Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport från ett 
oberoende organ. 

 TS6. Fysiska föroreningar i jordförbättringsmedel 
Innehållet av glas, metall och plast med kornstorlek > 2 mm (summan av 
varje andel) i slutprodukten får inte överstiga 0,5 %, uppmätt som andel av 
torrvikten. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivare ska tillhandahålla relevanta provningsrapporter (CEN/TS 
16202 eller likvärdig standard) som styrker att ovanstående kriterium 
uppfylls. 
Produkter som har tilldelats EU:s miljömärke för odlingssubstrat, 
jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial i enlighet med 
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kommissionens beslut (EU) 2015/2099 eller ett annat relevant miljömärke 
av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. 
Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport från ett 
oberoende organ. 

 TS7. Produktprestanda hos jordförbättringsmedel 
 
a) Produkterna får inte ha negativa effekter på växters grobarhet och 
tillväxt. 
b) Slutproduktens halt av organiskt material bestämd som 
glödgningsförlust ska vara minst 15 viktprocent (torrvikt). 
c) Slutproduktens torrsubstanshalt ska vara minst 25 procent av 
färskvikten. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivare ska tillhandahålla relevanta provningsrapporter (a: EN 
16086-1 eller likvärdig standard, b: EN 13039 eller likvärdig standard, c: 
EN 13040 eller likvärdig standard) som styrker att ovanstående kriterium 
har uppfyllts. 
Produkter som har tilldelats EU:s miljömärke för odlingssubstrat, 
jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial i enlighet med 
kommissionens beslut (EU) 2015/2099 eller ett annat relevant miljömärke 
av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. 
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Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport från ett 
oberoende organ. 

 TS8. Primära patogener i jordförbättringsmedel 
Innehållet av primära patogener i slutprodukten får inte överstiga följande 
nivåer: 
a) Salmonella spp.: frånvarande i 25 g färskvikt. 
b) E. coli: <1 000 CFU/g färskvikt (CFU: kolonibildande enheter). 
 
Kontroll: 
Anbudsgivare ska tillhandahålla relevanta provningsrapporter (a: ISO 6579 
eller likvärdig standard, b: CEN/TR 16193) som styrker att ovanstående 
kriterium har uppfyllts. 
Produkter som har tilldelats EU:s miljömärke för odlingssubstrat, 
jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial i enlighet med 
kommissionens beslut (EU) 2015/2099 eller ett annat relevant miljömärke 
av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. 
Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport från ett 
oberoende organ. 
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TS9. Automatisk bevattning (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier)  
Anmärkning: Den upphandlande myndigheten ska tillhandahålla riktlinjer baserade på de vattenresurser som är tillgängliga i det klimat och på den 
plats som bevattningssystemet är avsett för. 
Automatiska bevattningssystem ska gå att ställa in enligt detaljerade parametrar som gör att 

− olika bevattningszoner kan definieras, 
− volymen av vatten kan regleras för varje zon, 
− tidsperioder för bevattning kan programmeras för varje zon, 
− markens fuktighetsnivå kan mätas och bevattningen kan stängas av automatiskt i zoner där markens fuktighet är tillräckligt hög (enligt den 

upphandlande myndighetens definition), till exempel efter regn. 

Kontroll: 
Anbudsgivarna ska lämna lämplig dokumentation som visar att dessa kriterier uppfylls. 

TILLDELNINGSKRITERIER  
AC1. Ytterligare prydnadsväxter (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Poäng ska tilldelas proportionellt för varje förbättring på 10 % jämfört med den lägsta tekniska specifikationen för IPM-certifierade eller ekologiska 
prydnadsväxter (det bör fastställas i vilken utsträckning fler poäng ska tilldelas för förbättringar avseende ekologiska växter, vilka ska ge fler poäng 
än IPM). 
 
Kontroll: 
Se TS1 ovan. 
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3.1.2 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV TRÄDGÅRDSTJÄNSTER 
 

3.1.2.1 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier för inköp av trädgårdstjänster 
Viktigt: De gemensamma kriterierna för tjänstekategorierna (avsnitt 6) gäller även för denna kategori 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISK SPECIFIKATION 

TS10. Prydnadsväxter och jordförbättringsmedel som används för 
tillhandahållande av trädgårdstjänster 

• De prydnadsväxter som levereras för att tillhandahålla 
trädgårdstjänsterna måste uppfylla kraven i de relevanta tekniska 
specifikationerna (TS1 till TS3) enligt kärnkriterierna. 

• De jordförbättringsmedel som används för att tillhandahålla 
trädgårdstjänsterna måste uppfylla kraven i de relevanta tekniska 
specifikationerna (TS4 och TS5) enligt kärnkriterierna. 

Kontroll: 
Se kontrollen av de relevanta tekniska specifikationerna. 

TS10. Prydnadsväxter och jordförbättringsmedel som används för 
tillhandahållande av trädgårdstjänster 

• De prydnadsväxter som levereras för att tillhandahålla 
trädgårdstjänsterna måste uppfylla kraven i de relevanta tekniska 
specifikationerna (TS1 till TS3) enligt de utvidgade kriterierna. 

• De jordförbättringsmedel som används för att tillhandahålla 
trädgårdstjänsterna måste uppfylla kraven i de relevanta tekniska 
specifikationerna (TS4 till TS9) enligt de utvidgade kriterierna. 

Kontroll: 
Se kontrollen av de relevanta tekniska specifikationerna. 

TS11. Bekämpning av skadegörare och hantering av invasiva 
främmande arter 
 
Anbudsgivaren ska lämna in en årlig plan för fytosanitär behandling.  
(Detta kan kombineras med ett tilldelningskriterium för utvärdering av 

TS11. Bekämpning av skadegörare och hantering av invasiva 
främmande arter 
 
Anbudsgivaren ska lämna in en årlig plan för fytosanitär behandling, 
som endast får omfatta icke-kemiska behandlingsmetoder som 
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kvaliteten i en sådan plan.) 
 
Denna plan ska ta hänsyn till lokala eller nationella bestämmelser om 
kontroll av invasiva främmande arter och EU:s politik för invasiva 
främmande arter (förordning (EU) nr 1143/2014). Planen ska uppfylla 
bestämmelserna i EU:s direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av 
bekämpningsmedel och de lokala reglerna för användning av kemikalier. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla planen för fytosanitär behandling. 

värmebaserade, mekaniska eller biologiska behandlingar.  
(Detta kan kombineras med ett tilldelningskriterium för utvärdering av 
kvaliteten i en sådan plan.)  
 
Denna plan ska ta hänsyn till lokala eller nationella bestämmelser om 
kontroll av invasiva främmande arter och EU:s politik för invasiva 
främmande arter (förordning (EU) nr 1143/2014).  
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla planen för fytosanitär behandling. 

 
3.1.2.2 Klausuler om fullgörande av kontrakt 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

CPC1. Bevattningsmetoder (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Anmärkning: Den upphandlande myndigheten ska specificera användningen av lokala vattenkällor (som en kombination av regnvatten, grundvatten 
och filtrerat gråvatten) baserat på tillgången till infrastruktur så att entreprenören kan uppfylla denna klausul om fullgörande av kontraktet. 
 
Bevattningsmetoderna ska uppfylla följande krav: 

− Regnvatten, återvunnet eller återcirkulerat vatten eller fritt grundvatten ska användas om det är tekniskt möjligt. 
− Användning av dricksvatten ska minimeras. 
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− Marktäckning ska tillämpas för att undvika avdunstning i de områden som specificerats av den upphandlande myndigheten. 
− Automatiska bevattningssystem ska användas enligt den upphandlande myndighetens krav, och volymen av vatten som tillförs ska motsvara 

växternas behov. I detta fall är entreprenören ansvarig för det nämnda bevattningssystemets underhåll. 
− Vattnet ska tillföras i rotzonen om det är möjligt. 
− Bevattning av ytan under den varmaste delen av dagen när avdunstningen är som störst ska undvikas, särskilt under sommaren. 

 
Register över bevattningsmetoder ska upprättas och göras tillgängliga för den upphandlande myndigheten för kontrolländamål. Den upphandlande 
myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad. 

CPC2. Avfallshantering (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Avfall som produceras i samband med trädgårdstjänster ska samlas in separat och hanteras enligt följande (den upphandlande myndigheten kan/bör 
begränsa hanteringsalternativen beroende på de lokala förhållandena): 

• Allt organiskt avfall (torra löv, beskärningsavfall, gräs) måste komposteras på plats, på företagets anläggning eller genom entreprenadavtal 
med ett avfallshanteringsföretag.  

• Organiskt träavfall från grenar etc. måste köras i en kompostkvarn på plats eller på företagets anläggning och användas för marktäckning på 
överenskomna områden. 

 Förpackningsavfall ska separeras i befintliga avfallsfraktioner och transporteras av licensierade avfallsoperatörer till en 
återvinningscentral som godkänts av de lokala myndigheterna för att hantera och bearbeta de olika avfallsfraktionerna (papper, plast 
och övrigt avfall – tillgängliga avfallsströmmar ska infogas). Förpackningsavfall från farliga ämnen, t.ex. växtskyddsmedel, måste 
tas om hand på ett säkert sätt och lämnas in på godkända insamlingspunkter eller till en auktoriserad avfallshanterare för ytterligare 
behandling.  

 
Register över hanteringen av avfall som produceras i samband med trädgårdsverksamhet ska upprättas och göras tillgängliga för den upphandlande 
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myndigheten för kontrolländamål. Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad. 
 

CPC3. Bekämpning av skadegörare och hantering av invasiva främmande arter (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Entreprenören ska utföra tjänsten enligt planen för fytosanitär behandling i enlighet med direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av 
bekämpningsmedel. 
 
Förekomst av växter eller djur som misstänks vara invasiva ska rapporteras till den upphandlande myndigheten, och lämpliga kontrollåtgärder ska 
definieras genom en gemensam överenskommelse. 
 
Register över växtskyddsåtgärder för bekämpning av skadegörare och hantering av invasiva främmande arter, däribland vilka särskilda tekniker och 
produkter som använts, ska upprättas av yrkesmässiga användare enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och göras tillgängliga för den upphandlande 
myndigheten för kontrolländamål.  
 
Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad.  

CPC4. Trädgårdsskötsel och stärkande av den biologiska mångfalden (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Anmärkning: Den upphandlande myndigheten ska ge entreprenören information om vilka åtgärder som ska genomföras för att stärka den 
biologiska mångfalden.*   
 
Entreprenören ska utföra trädgårdsskötseln i syfte att stärka den biologiska mångfalden, vilket kan omfatta en kombination av följande: 
 

− Att säkerställa att inga arter överstiger X % av alla prydnadsväxter eller prydnadsträd som planteras. 
− Att utveckla en spontant naturlig flora och fauna.** 
− Att genomföra de bästa åtgärderna för landskapsplanering och skogsbruk.+ 
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Register över de växtarter som införts och vilka åtgärder för landskapsplanering och skogsbruk som genomförts ska upprättas och göras tillgängliga 
för den upphandlande myndigheten för kontrolländamål. Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad. 
 

Förklarande anmärkningar: CPC4. Trädgårdsskötsel och stärkande av den biologiska mångfalden 
Den upphandlande myndigheten ska ange en maximal andel av varje prydnadsväxt och prydnadsträd som inte får överskridas av någon växtart. 
Rekommenderat värde X=15 %. 
 
*Experter ska rådfrågas för att kontrollera om de planterade växtarterna är inhemska eller, om de är främmande, säkerställa att de inte blir 
invasiva. Lokala eller nationella förteckningar över invasiva växtarter, såväl som förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i 
förordning (EU) nr 1143/2014, ska användas som underlag. 
 
**Om det är möjligt bör följande metoder genomföras för att gynna utvecklingen av spontant naturlig flora och fauna: 

- Att använda nektarrika inhemska växter som kan ge fördelar för djurlivet.  
- Att endast använda ekologiska metoder för bekämpning av skadegörare.  
- Att lämna kvar stående döda träd och högstubbar på platser där de kan erbjuda livsmiljöer för djur. 
- Att förbättra livsbetingelserna för de önskade inhemska arterna.  
- Att markera några av de mest synliga områdena med informationsskyltar som förklarar syftet med åtgärderna. 

 
+Åtgärder för landskapsplanering och skogsbruk bör ta hänsyn till växternas naturliga växtcykler och livsbetingelserna för den lokala faunan 
genom att säkerställa att 

- naturliga gräsområden klipps och underhålls som ”ängsmarker”, 
- beskärning utförs utanför fortplantningssäsongen, 
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− livsmiljöerna inte isoleras, så att kontinuiteten mellan de naturliga systemen bibehålls där så är möjligt. 
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4 VIKTIGA MILJÖEFFEKTER AV MASKINER OCH MASKINTJÄNSTER  
 
De största miljöeffekterna av maskiner och maskintjänster ur ett livscykelperspektiv sammanfattas i tabellerna nedan baserat på tillgängliga 
vetenskapliga bevis (se den tekniska rapporten för närmare information). I samma tabell presenteras också strategier enligt EU:s kriterier för 
miljöanpassad offentlig upphandling för att begränsa eller minska dessa effekter. 

1. Maskiner och maskintjänster 

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

• Utsläpp av gasformiga och partikelformiga 
föroreningar. 

• Ekotoxisk påverkan på grund av förlust av 
smörjmedel och bortskaffande av använda oljor och 
smörjmedel.  

• Påverkan på människors hälsa till följd av 
bulleremissioner.  

• Bortskaffande av uttjänta maskiner. 

• Bortskaffande av batterier med tungmetaller. 
 

 • Kräv att de strängaste föreskrifterna efterlevs med avseende på 
begränsning av avgasutsläpp från motorer och luftförorenande 
utsläpp. 

• Använd batteridrivna maskiner med låga bullernivåer för att 
eliminera uppkomsten av luftförorenande utsläpp och minimera 
bulleremissionerna. 

• Använd biologiskt nedbrytbara och inte potentiellt 
bioackumulerande smörjmedel eller regenererade oljor till 
maskinerna. 

• Ge personalen lämplig utbildning så att de hanterar maskinerna på 
ett optimalt sätt för att minska förbrukningen av bränsle och 
energi.   

• Kräv att batterier med mycket lågt innehåll av tungmetaller 
används. 
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Effekternas ordningsföljd avspeglar inte nödvändigtvis deras betydelse. 

Närmare information om vägtransport – bl.a. information om relevant lagstiftning, standarder och tekniska källor som används som bevis – finns i den 
tekniska rapporten.
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4.1 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV MASKINER OCH 

MASKINTJÄNSTER (KATEGORI 3) 
 

4.1.1 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV MASKINER  
4.1.1.1 Syfte 

SYFTE 

Inköp av maskiner och maskintjänster med låg miljöpåverkan. 
 

4.1.1.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier för inköp av maskiner  
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
TS1. Avgasutsläpp från motorer 
 
Avgasutsläppen från de mobila maskinernas motorer måste uppfylla 
minst en av följande rättsakter: 
 

i. Euro 6 – Förordning (EG) nr 715/2007. 
ii. Euro VI – Förordning (EG) nr 595/2009. 
iii. Steg V – Förordning (EU) 2016/1628. 

 
Anbudet bör innehålla dokumentation om fall där motorerna i de 
mobila maskinerna inte uppfyller kraven för steg V eller högre, men 

TS1. Avgasutsläpp från motorer 
 
Maskinerna ska kunna användas med nollutsläpp. 
 
 
Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kopia av 
typgodkännandeintyget för maskinens motor. 
 



 

46 

 

där teknisk efterbehandling* har gjort att samma standard har 
uppnåtts. 
 
Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla en 
motorprovningsrapport eller ett typgodkännandeintyg som styrker att 
motorernas utsläppsvärden uppfyller detta kriterium. 
Provningsrapporten ska ha utfärdats av ett oberoende organ som 
uppfyller kraven i EN-ISO/IEC 17025. Typgodkännandeintyget ska 
innehålla en uppgift om motorns typgodkännandenummer. 

TS2. Fördelning av spridningsmaterial 
 
Modellen av spridningsmaskin måste uppfylla kraven för fördelning av spridningsmaterial enligt EN 15597-2, vilka omfattar följande parametrar: 
 

i. Dosering. 
ii. Igångsättning av spridningsmaskin. 

iii. Fördelning i sidled. 
 

Kontroll:  
Anbudsgivaren ska lämna in en provningsrapport enligt standarden EN 15597-2 som visar att resultaten av provningen av 

i. doseringen,  
ii. igångsättningen av spridningsmaskinen, 
iii. fördelningen i sidled (dynamisk provning), 

styrker att ”spridningsmaskinen är godkänd”. 
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Provningen måste utföras av ett oberoende laboratorium. 
TS3. Batteriets laddningsbarhet och kvalitet (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Batteriet måste uppfylla de prestandakrav som anges nedan: 

1. EN 61951-2 – Nickelmetallhydridbatterier.  
2. EN 61960 – Litiumjonbatterier. 

 
Kontroll:  
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en provningsrapport som styrker batteriets kvalitet och prestanda enligt EN 61951-2 för 
nickelmetallhydridbatterier eller EN 61960 för litiumjonbatterier. Provningsrapporter som styrker batteriets kvalitet och prestanda enligt likvärdiga 
standarder anses uppfylla kraven. Provningsrapporten måste vara utfärdad av ett oberoende provningslaboratorium som uppfyller kraven för 
behörighet för provning och kalibrering enligt EN ISO/IEC 17025.  
TS4. Smörjmedel för maskiner (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Anmärkning: Detta kriterium är endast tillämpligt om de relevanta smörjmedlen ingår vid tidpunkten för inköpet. 
 
1. Hydraulvätskor, växellådsoljor, motorsågsoljor, tvåtaktsoljor och fetter som används till maskiner för underhåll av offentliga platser får inte 
omfattas av hälso- eller miljörelaterade faroangivelser vid tidpunkten för ansökan (lägsta klassificeringsgränsen i förordning (EG) nr 1272/2008). 
Den sammanlagda masskoncentrationen för de ämnen som ingår i hydraulvätskorna och fetterna som är både biologiskt icke-nedbrytbara och 
bioackumulerande får inte överstiga 0,1 % (viktprocent). 
 
Kontroll:  
Anbudsgivaren ska tillhandahålla de tekniska databladen för de relevanta smörjmedel som ska levereras. Produkter som uppfyller EU:s miljömärke 
eller motsvarande miljömärke typ 1 och som uppfyller ovanstående krav ska anses vara överensstämmande. 
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2. När det gäller fyrtaktssmörjmedel ska maskinens smörjmedel vara smörjoljor med låg viskositet (LVL) eller omraffinerade smörjoljor, med en 
minsta andel av omraffinerade basoljor på 25 %, såvida inte maskintillverkaren rekommenderar en annan typ av smörjmedel. Smörjoljor med låg 
viskositet är smörjoljor som motsvarar SAE-grad nr 0W30 eller 5W30 eller motsvarande. 
 
Kontroll:  
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förklaring om överensstämmelse med detta kriterium med stöd av säkerhetsdatabladen för alla produkter som 
levereras under fullgörandet av kontraktet. 
TS5. Instruktioner för drift och underhåll (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Maskinerna ska levereras med tekniska specifikationer och användarinformation som är relevant för drift av maskinerna med minskad bränsle- och 
energiförbrukning och för underhåll i syfte att förlänga deras livslängd. 
 
Kontroll:  
Anbudsgivaren ska tillhandahålla användarinstruktioner med information om drift och underhåll av maskinerna. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC1. Nollutsläpp  
Poäng ska tilldelas maskiner med kapacitet för nollutsläpp, vilket 
innebär att maskinerna kan drivas utan något direkt avgasutsläpp från 
motorerna. 
 
Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kopia av 
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typgodkännandeintyget för maskinens motor. 

Förklarande anmärkningar: AC1. Nollutsläpp 
*Motorer som uppfyller en utsläppsnivå som föregår steg V, i enlighet med de undantag och övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 10.7 i 
direktiv 97/68/EG, artiklarna 34.7, 34.8 eller 58.5–58.11 i förordning (EU) 2016/1628, och artiklarna 11.4 och 14 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2015/96 eller artikel 13.3–13.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/985, får vara installerade om ett DPF-system 
som är godkänt enligt ett av följande intyg har eftermonterats och om de har en gravimetrisk separationseffektivitet på minst 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO. 
− Uneces föreskrifter R 132, minskningsnivå 01, klass I eller II.  
− FAD e.V. Siegel (status februari 2015 eller nyare). 
− VERT:s filterförteckning (status september 2016 eller nyare). 
− BAFU:s filterförteckning. 

AC2. Batteriernas innehåll av tungmetaller (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Poäng tilldelas för tillhandahållande av batteridrivna maskiner som drivs med laddningsbara batterier med lägre koncentration av tungmetaller än de 
som anges nedan: 

1. Kvicksilver < 0,1 ppm 
2. Kadmium < 1,0 ppm 
3. Bly < 5 ppm 

Kontroll: 
Se TS3. 
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4.1.2 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV MASKINTJÄNSTER  
4.1.2.1 Syfte 

SYFTE 
Inköp av tjänster för underhåll av offentliga platser med låg miljöpåverkan genom användning av maskiner som definieras i förordning (EU) 
2016/1628.  

 

4.1.2.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier 
(Dessa kriterier gäller endast om operatörerna äger eller leasar tjänsteflottan.) 

Viktigt: De gemensamma kriterierna för tjänstekategorierna (avsnitt 6) gäller även för denna kategori 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
TS6. Avgasutsläpp från maskinernas motorer 
 Anmärkning: Detta kriterium är inte tillämpligt för kompakta 
sopmaskiner och spridare. 
 
Mobila maskiner som används för att utföra tjänsterna måste uppfylla 
följande krav:   

1. Maskinerna måste uppfylla minst steg V.  
2. Maskinerna måste kunna köras med nollutsläpp. 
− 2019: 25 % av maskinerna ska kunna köras med nollutsläpp. 
− 2020: 35 % av maskinerna ska kunna köras med nollutsläpp.  
− 2021: 45 % av maskinerna ska kunna köras med nollutsläpp.  
− 2022: 55 % av maskinerna ska kunna köras med nollutsläpp. 

TS6. Avgasutsläpp från maskinernas motorer 
Anmärkning: Detta kriterium är inte tillämpligt för kompakta 
sopmaskiner och spridare. 
 
Mobila maskiner som används för att utföra tjänsterna måste uppfylla 
följande krav:   

1. Maskinerna måste uppfylla minst steg V.  
2. Maskinerna måste kunna köras med nollutsläpp. 
− 2019: 50 % av maskinerna ska kunna köras med nollutsläpp. 
− 2020: 60 % av maskinerna ska kunna köras med nollutsläpp.  
− 2021: 70 % av maskinerna ska kunna köras med nollutsläpp.  
− 2022: 80 % av maskinerna ska kunna köras med nollutsläpp.  
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Kontroll: 
Samma som TS1 tillsammans med förteckningen över de maskiner som 
är avsedda att användas för underhåll av offentliga utrymmen, deras 
intyg om överensstämmelse och kopior av typgodkännandeintygen för 
maskinernas motorer. 

 
Kontroll: 
Samma som TS1 tillsammans med förteckningen över de maskiner som 
är avsedda att användas för underhåll av offentliga utrymmen, deras 
intyg om överensstämmelse och kopior av typgodkännandeintygen för 
maskinernas motorer. 
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TS7.  Prestanda avseende luftförorenande utsläpp  
Anmärkning: Detta kriterium är endast tillämpligt för kompakta 
sopmaskiner och spridare. 
 
Prestandan avseende luftförorenande utsläpp hos de sopmaskiner och 
spridare som används för att utföra tjänsten måste uppfylla följande krav:  
 

1. Maskinerna måste uppfylla minst steg IV.  
 

2. Maskinerna måste uppfylla steg V eller Euro 6/VI. 
− 2019: 30 % av sopmaskinerna och spridarna måste uppfylla steg 

V eller Euro 6/VI. 
− 2020: 40 % av sopmaskinerna och spridarna måste uppfylla steg 

V eller Euro 6/VI. 
− 2021: 50 % av sopmaskinerna och spridarna måste uppfylla steg 

V eller Euro 6/VI. 
− 2022: 60 % av sopmaskinerna och spridarna måste uppfylla steg 

V eller Euro 6/VI. 
 

3. Maskinerna måste kunna köras med nollutsläpp. 
− 2019: 20 % av sopmaskinerna och spridarna ska kunna köras 

med nollutsläpp. 
− 2020: 25 % av sopmaskinerna och spridarna ska kunna köras 

TS7.  Prestanda avseende luftförorenande utsläpp  
Anmärkning: Detta kriterium är endast tillämpligt för kompakta 
sopmaskiner och spridare. 
 
Prestandan avseende luftförorenande utsläpp hos de sopmaskiner och 
spridare som används för att utföra tjänsten måste uppfylla följande 
krav:  
 

1. Maskinerna måste uppfylla minst steg IV. 
 

2. Maskinerna måste uppfylla steg V eller Euro 6/VI.  
− 2019: 50 % av sopmaskinerna och spridarna måste uppfylla steg 

V eller Euro 6/VI. 
− 2020: 60 % av sopmaskinerna och spridarna måste uppfylla steg 

V eller Euro 6/VI. 
− 2021: 70 % av sopmaskinerna och spridarna måste uppfylla steg 

V eller Euro 6/VI. 
− 2022: 80 % av sopmaskinerna och spridarna måste uppfylla steg 

V eller Euro 6/VI. 
 

3. Maskinerna måste kunna köras med nollutsläpp. 
− 2019: 50 % av sopmaskinerna och spridarna ska kunna köras 

med nollutsläpp. 
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med nollutsläpp. 
− 2021: 30 % av sopmaskinerna och spridarna ska kunna köras 

med nollutsläpp. 
− 2022: 35 % av sopmaskinerna och spridarna ska kunna köras 

med nollutsläpp. 
 
Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 
utfärdas. 
 
Anbudet bör innehålla dokumentation om fall där sopmaskinerna och 
spridarna inte uppfyller kraven för steg IV eller högre, men där teknisk 
efterbehandling* har gjort att samma standard har uppnåtts. 
Kontroll: 
Samma som TS1 tillsammans med förteckningen över de maskiner som 
är avsedda att användas för underhåll av offentliga utrymmen, deras 
intyg om överensstämmelse och kopior av typgodkännandeintygen för 
maskinernas motorer. För fordon som har uppnått den ovannämnda 
standarden efter en teknisk uppgradering ska åtgärderna dokumenteras 
och anges i anbudet, och detta ska intygas av en oberoende tredje part 
som uppfyller kraven i EN-ISO/IEC 17025. 

− 2020: 60 % av sopmaskinerna och spridarna ska kunna köras 
med nollutsläpp. 

− 2021: 70 % av sopmaskinerna och spridarna ska kunna köras 
med nollutsläpp. 

− 2022: 80 % av sopmaskinerna och spridarna ska kunna köras 
med nollutsläpp. 

 
Anbudet bör innehålla dokumentation om fall där sopmaskinerna och 
spridarna inte uppfyller kraven för steg IV eller högre, men där teknisk 
efterbehandling* har gjort att samma standard har uppnåtts. 
 
 
Kontroll: 
Samma som TS1 tillsammans med förteckningen över de maskiner som 
är avsedda att användas för underhåll av offentliga utrymmen, deras 
intyg om överensstämmelse och kopior av typgodkännandeintygen för 
maskinernas motorer. 

Förklarande anmärkningar: TS7. Prestanda avseende luftförorenande utsläpp 
*Motorer som uppfyller en utsläppsnivå som föregår steg V, i enlighet med de undantag och övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 10.7 i 
direktiv 97/68/EG, artiklarna 34.7, 34.8 eller 58.5–58.11 i förordning (EU) 2016/1628, och artiklarna 11.4 och 14 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2015/96 eller artikel 13.3–13.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/985, får vara installerade om ett DPF-system 
som är godkänt enligt ett av följande intyg har eftermonterats och om de har en gravimetrisk separationseffektivitet på minst 90 %: 
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− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO. 
− Uneces föreskrifter R 132, minskningsnivå 01, klass I eller II.  
− FAD e.V. Siegel (status februari 2015 eller nyare). 
− VERT:s filterförteckning (status september 2016 eller nyare). 
− BAFU:s filterförteckning. 

 TS8. Maskinbatteriets laddningsbarhet och kvalitet  
Alla maskiner måste vara utrustade med batterisystem som uppfyller den 
tekniska specifikationen TS3.  
 
Kontroll: 
Samma som TS3 tillsammans med förteckningen och det tekniska 
databladet för den maskinflotta som ska användas för att tillhandahålla 
tjänsten. 

TILLDELNINGSKRITERIER 
AC3. Avgasutsläpp från maskinernas motorer (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Poäng ska tilldelas proportionellt till anbudsgivaren baserat på hur stor andel av maskinflottan som överstiger kraven i TS6. 
 
Kontroll: 
Se TS6 ovan. 
 

 

AC4. Förbättrad prestanda avseende luftförorenande utsläpp (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
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Poäng ska tilldelas proportionellt mot varje förbättring räknat i procent jämfört med den lägsta tekniska specifikation som krävs enligt TS7. 
Kontroll: 
Se TS7 ovan. 

AC5. Fördelning av spridningsmaterial  
 
Anbudsgivare som erbjuder en tjänsteflotta ska tilldelas poäng proportionellt mot andelen av spridare som är godkända enligt EN 15597-2.  
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska visa upp förteckningen över fordon i tjänsteflottan och deras provningsrapporter som utfärdats av ett oberoende laboratorium 
enligt EN 15597-2. 
 AC6. Batteriernas innehåll av tungmetaller 

Anbud om erbjudande av en tjänsteflotta ska tilldelas poäng i 
proportion till andelen maskiner som är utrustade med batterisystem 
som uppfyller AC2 om koncentrationen av tungmetaller i maskinernas 
batterier. 
 
Kontroll: 
Samma som AC2 tillsammans med förteckningen och det tekniska 
databladet för den maskinflotta som ska användas för att tillhandahålla 
tjänsten. 
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4.1.2.3 Klausuler om fullgörande av kontrakt 
(Detta gäller endast om operatörerna äger eller leasar tjänsteflottan.) 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

CPC1. Avgasutsläpp från maskinernas motorer (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Anmärkning: Detta kriterium ska endast tillämpas om ersättningsmaskinerna uppfyller de operativa behoven enligt den upphandlande 
myndighetens definition och om det har avtalats med tjänsteleverantören. 
 
Om de maskiner som används för tjänsten ska ersättas under fullgörandet av kontraktet måste de ersättas med maskiner med nollutsläpp (om sådana 
produkter finns tillgängliga på marknaden). 
 
De årliga registren över maskinernas underhåll och deras ersättningsschema ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten för 
kontrolländamål. Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad. 

Förklarande anmärkningar: CPC1. Avgasutsläpp från maskinernas motorer 
 

• Ersättning av maskinerna rekommenderas om maskinerna närmar sig slutet av sin livslängd eller om en irreparabel skada har uppstått. 
•  Maskiner med nollutsläpp kan användas utan direkt avgasutsläpp från motorerna. 

CPC2. Smörjmedel för maskiner (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Entreprenören måste säkerställa att de hydraulvätskor, växellådsoljor, motorsågsoljor, tvåtaktsoljor och fetter som används i maskiner för underhåll 
av offentliga utrymmen uppfyller kraven i TS4 om smörjmedel för maskiner. 
 
Entreprenören ska föra register som ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten. Den upphandlande myndigheten får fastställa regler 
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om påföljder vid bristande efterlevnad. 
  
När det gäller fyrtaktssmörjmedel ska entreprenören ersätta de smörjmedel som används i maskiner för underhåll av offentliga utrymmen med 
smörjmedel som uppfyller kraven i TS4 om smörjmedel för fyrtaktsmotorer, såvida inte maskintillverkaren rekommenderar en annan typ av 
smörjmedel.   
 
Entreprenören ska föra register som ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten. Den upphandlande myndigheten får fastställa regler 
om påföljder vid bristande efterlevnad. 
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5 VIKTIGA MILJÖEFFEKTER AV FORDON OCH TJÄNSTEFLOTTOR 
 
De största miljöeffekterna av fordon och tjänsteflottor ur ett livscykelperspektiv sammanfattas i tabellerna nedan baserat på tillgängliga vetenskapliga 
bevis (se den tekniska rapporten för närmare information). I samma tabell presenteras också strategier enligt EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig 
upphandling för att begränsa eller minska dessa effekter. 

1. Fordon och tjänsteflotta 

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

• Utsläpp av växthusgaser och luftförorenande utsläpp 
från energiförbrukning under användningsfasen. 

• Utsläpp av växthusgaser och luftförorenande utsläpp 
som uppstår längs energibärares leveranskedjor. 

• Miljöeffekter som uppstår under tillverkning av 
batterier för elfordon. 

• Bulleremission från fordon och däck under 
användningsfasen. 
 

 • Kräv kriterier för typgodkännande avseende koldioxidutsläpp för 
lätta nyttofordon samt specifika tekniker för tunga motorfordon 
och fordon i kategori L. 

• Kräv kriterier baserade på luftförorenande utsläpp för lätta 
nyttofordon samt specifika tekniker för tunga motorfordon och 
fordon i kategori L. 

• Kräv kriterier för däcks rullmotstånd. 
• Kräv kriterier för elbilars och lätta motorfordons 

energieffektivitet. 
• Kräv kriterier för batterigarantier. 
• Kräv kriterier avseende bulleremissioner från fordon och däck. 
• Kräv nyckelkompetenser och tillämpning av viktiga 

miljöledningsåtgärder och miljöledningsrutiner hos 
tjänsteleverantörerna. 
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• Kräv adekvat och regelbunden utbildning av 
tjänsteleverantörernas personal. 

• Kräv kriterier för däck och smörjmedel i samband med underhåll. 
Effekternas ordningsföljd avspeglar inte nödvändigtvis deras betydelse. 

Närmare information om underhåll av offentliga platser, bl.a. information om relevant lagstiftning, standarder och tekniska källor som används som 
bevis, finns i den tekniska rapporten. 
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5.1 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV FORDONSFLOTTOR OCH 
FORDONSTJÄNSTER (KATEGORI 4) 

 

5.1.1 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV FORDONSFLOTTOR 
 

5.1.1.1 Syfte 
SYFTE 

Inköp av fordon i kategorierna N2 och N3, enligt definitionen i direktiv 2007/46/EG, specialfordon och andra fordon för särskilda ändamål enligt 
definitionen i direktiv 2007/46/EG (fordon för gaturenhållning, dvs. fordonsmonterade sopmaskiner), med låg miljöpåverkan. 
Anmärkning: Kompakta sopmaskiner och spridare betraktas som mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och 
omfattas därför av maskinkriterierna. 

 

5.1.1.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
TS1. Tekniska alternativ för att minska utsläpp av växthusgaser 
 
Anmärkning: Detta kriterium är tillämpligt på tunga motorfordon och 
fordon för särskilda ändamål. 

 
Fordonet ska vara utrustat med en av följande tekniker som medför en 
minskning av utsläppen av växthusgaser från källa till hjul: 

TS1. Tekniska alternativ för att minska utsläpp av växthusgaser 
 
Anmärkning: Detta kriterium är tillämpligt på tunga motorfordon och 
fordon för särskilda ändamål. 

 
Fordonet ska vara utrustat med en av följande tekniker som medför en 
minskning av utsläppen av växthusgaser från källa till hjul: 
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• Förbättrad aerodynamik: aktiv flödeskontroll (endast för lastbilar 
som används i regionala körcykler). 

• Förbättrad aerodynamik: strömlinjeformat 
bakparti/förlängningspaneler (endast för lastbilar som används i 
regionala körcykler). 

• Hybridfordon, både diesel och naturgas. 
• Fordon med endast eldrift. 
• Vätgasfordon med bränsleceller. 
• Naturgasdrivna dubbelbränslefordon från tillverkare av 

originalutrustning (OEM) med en gasenergiandel på minst 50 % 
över varmstartsdelen av WHTC-provningscykeln. 

• Naturgasfordon med högtrycksdirektinsprutning. 
• Laddhybrider: fordon utrustade med ett batteripaket som kan laddas 

via elnätet och ger energi för elektrisk framdrivning av kaross och 
utrustning. 

• Lastavkännande hydrauliskt system (för sopmaskiner): pumpens 
flödeskapacitet ska regleras genom lastavkänningstrycket.  

• Särskilda naturgasfordon enligt de villkor som anges i anmärkningen 
nedan. 
 

Anmärkning: Den upphandlande myndigheten får specificera särskilda 
naturgasfordon om de har tillförsel av förnybar metan som tillgodoser 
minst 15 % av bränslebehovet. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa 

• Fordon med endast eldrift. 
• Vätgasfordon med bränsleceller. 
• Naturgasdrivna dubbelbränslefordon från OEM-tillverkare med en 

gasenergiandel på minst 50 % över varmstartsdelen av den 
internationella harmoniserade transienta körcykeln (WHTC). 

• Naturgasfordon med högtrycksdirektinsprutning. 
• Laddhybrider: fordon utrustade med ett batteripaket som kan laddas 

via elnätet och ger energi för elektrisk framdrivning av kaross och 
utrustning. 

• Lastavkännande hydrauliskt system (för sopmaskiner): pumpens 
flödeskapacitet ska regleras genom lastavkänningstrycket.  

• Särskilda naturgasfordon enligt de villkor som anges i anmärkningen 
nedan. 
 

 
 
 
 
Anmärkning: Den upphandlande myndigheten får specificera särskilda 
naturgasfordon om de har tillförsel av förnybar metan som tillgodoser 
minst 15 % av bränslebehovet. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa 
tekniska eller bränsleteknologiska specifikationer anges. 
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tekniska eller bränsleteknologiska specifikationer anges.  
 

TS2. System för övervakning av däcktryck (TPMS) (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Anmärkning: Detta kriterium är inte tillämpligt för fordon för särskilda ändamål, dvs. fordonsmonterade sopmaskiner. 
 
Lätta nyttofordon och tunga motorfordon ska vara utrustade med system för övervakning av däcktryck (TPMS) eller sensorer som möjliggör 
övervakning på operatörens anläggning. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa uppgifter anges. 

TS3. Fordonsdäck – rullmotstånd (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Anmärkning: Detta kriterium är inte tillämpligt för fordon för särskilda ändamål, dvs. fordonsmonterade sopmaskiner. 
 
Fordonen ska vara utrustade med  
a) däck som uppfyller kriterierna för den högsta bränsleeffektivitetsklassen för rullmotstånd uttryckt i kg/ton, enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och 
andra väsentliga parametrar; detta krav ska inte förhindra den offentliga myndigheten att köpa däck med högsta klassificering för väggrepp på vått 
underlag om detta är motiverat av säkerhetsskäl, 
 
ELLER 
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b) regummerade däck. 
 
Anmärkning: Förordning (EG) nr 1222/2009 genomgår för närvarande en revidering, och som ett led i den processen har Europeiska 
kommissionen lagt fram förslaget COM(2018) 296. Detta kriterium kommer att behöva uppdateras enligt den nya lagstiftningen när den träder i 
kraft. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla däckets märkning enligt förordning (EG) nr 1222/2009 för däck i fall a eller meddelandet om godkännande enligt 
bilaga 1 till Unece-föreskrifter nr 109 för regummerade däck (fall b). 
 

TS4.  Prestanda avseende luftförorenande utsläpp (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
N3-fordon och N2-fordon med en referensvikt1) som överstiger 2 610 kg ska uppfylla Euro VI. 
N2-fordon med en referensvikt1) som inte överstiger 2 610 kg ska uppfylla TS2 Prestanda avseende luftförorenande utsläpp i EU:s kriterier för 
miljöanpassad offentlig upphandling avseende transportkriterier för personbilar och lätta nyttofordon (kategori 1). 
Fordonsmonterade sopmaskiner ska uppfylla Euro VI eller Euro 6, beroende på referensvikten för det fordon på vilka de är monterade. 
 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. För fordon som har uppnått den ovannämnda standarden efter en teknisk 
uppgradering ska åtgärderna dokumenteras och anges i anbudet och ska intygas av en oberoende tredje part. 
Förklarande anmärkningar: TS4.  Prestanda avseende luftförorenande utsläpp  
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1) Med ”referensvikt” avses fordonets vikt i körklart skick enligt vad som anges i intyget om överensstämmelse, minus förarens enhetsvikt på 75 kg 
och utökat med en enhetsvikt på 100 kg. 
 TS5. System för återcirkulation av vatten 

 
Om den upphandlande myndigheten kräver sopmaskiner som använder 
vatten för att minska spridningen av damm.  
 
Sopmaskiner ska vara utrustade med ett system för återcirkulation av 
vatten, dvs. ett system som återcirkulerar en del av vattnet för att minska 
spridningen av damm. Vattnet sprutas ut och samlas sedan in tillsammans 
med dammet av sopmaskinen. Maskinen filtrerar det smutsiga vattnet, 
som sedan återförs till vattentanken. 
 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla det tekniska datablad där systemet för 
återcirkulation av vatten beskrivs. 

 TS6. Däck-vägbane-buller 
(Ska inte användas om däck med högsta våtgreppsklass, snödäck eller 
dubbdäck krävs av säkerhetsskäl.) 
 
Anmärkning: Detta kriterium är inte tillämpligt på fordon för särskilda 
ändamål. 
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Tunga motorfordon ska vara utrustade med  
a) däck vars externa däck- och vägbanebuller är 3 dB lägre än den 

maximala gräns som fastställs i del C i bilaga II till förordning 
(EG) nr 661/2009; detta motsvarar den högsta kategorin (av totalt 
tre kategorier) i EU:s däckmärkning avseende klasser för externt 
däck- och vägbanebuller,  

ELLER 
b) regummerade däck. 

Anmärkning: Förordning (EG) nr 1222/2009 genomgår för närvarande 
en revidering, och som ett led i den processen har Europeiska 
kommissionen lagt fram förslaget COM(2018) 296. Detta kriterium 
kommer att behöva uppdateras enligt den nya lagstiftningen när den 
träder i kraft. 
 
Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla däckets märkning enligt 
förordning (EG) nr 1222/2009 för däck i fall a eller meddelandet om 
godkännande enligt bilaga 1 till Unece-föreskrifter nr 109 för 
regummerade däck (fall b). 

TILLDELNINGSKRITERIER 
 AC1. Luftkonditioneringsgaser 

Poäng ska tilldelas fordon som är utrustade med ett 
luftkonditioneringssystem med ett köldmedium vars faktor för global 
uppvärmningspotential (GWP-faktor) är under 150 som en 
koldioxidfaktor över en tidsrymd på 100 år. 
 



 

66 

 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska ange namn, formel och GWP-faktor för det 
köldmedium som används i luftkonditioneringssystemet. Om en 
blandning av gaser används (n antal gaser) ska GWP-faktorn beräknas 
enligt följande: 
GWP= Σ(Ämne X1 % × GWP(X1)) + (Ämne X2 % × GWP(X2)) + … 
(Ämne Xn % × GWP(Xn)) 
där % är varje ämnes viktandel med en tolerans på ± 1 %. 
Uppgifter om gasers GWP-faktorer finns i bilagorna I och II till 
förordning (EU) nr 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=celex%3A32014R0517).   

 AC2. Fordonsdäck – regummerade däck  
 
Poäng ska tilldelas fordon för särskilda ändamål som är utrustade med 
regummerade däck. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla meddelandet om godkännande enligt 
bilaga 1 till Unece-föreskrifter nr 109 för regummerade däck. 

AC3. Förbättrad prestanda avseende luftförorenande utsläpp 
 
N3-fordon och N2-fordon med en referensvikt1) som överstiger 2 610 kg 
och fordon för särskilda ändamål: Poäng ska tilldelas för följande 
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tekniker: 

• Naturgas. 

• Laddhybridfordon. 

• Ackumulatorfordon.  

• Vätgasfordon med bränsleceller. 
(Det bör fastställas i vilken utsträckning fler poäng ska tilldelas 
nollutsläppsfordon, dvs. laddhybrider, ackumulatorfordon och 
bränslecellsdrivna fordon. Nollutsläppsfordon ska ges fler poäng än 
naturgasfordon.) 
N2-fordon med en referensvikt som inte överstiger1) 2 610 kg: Formlerna 
i AC3 Förbättrad prestanda avseende luftförorenande utsläpp och AC4 
Nollutsläppskapacitet i EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig 
upphandling avseende transportkriterier för personbilar och lätta 
nyttofordon (kategori 1). 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. 
För fordon som har uppnått den ovannämnda standarden efter en teknisk 
uppgradering ska åtgärderna dokumenteras och anges i anbudet och ska 
intygas av en oberoende tredje part. 
Förklarande anmärkningar: AC3.  Förbättrad prestanda avseende luftförorenande utsläpp  
1) Med ”referensvikt” avses fordonets vikt i körklart skick enligt vad som anges i intyget om överensstämmelse, minus förarens enhetsvikt på 75 kg 
och utökat med en enhetsvikt på 100 kg. 
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AC4. System för återcirkulation av vatten 
 
Om den upphandlande myndigheten kräver sopmaskiner som använder 
vatten för att minska spridningen av damm. 
 
Poäng ska tilldelas sopmaskiner som är utrustade med ett system för 
återcirkulation av vatten, dvs. ett system som återcirkulerar en del av 
vattnet för att minska spridningen av damm. Vattnet sprids ut och samlas 
sedan in tillsammans med dammet av sopmaskinen. Maskinen filtrerar 
det smutsiga vattnet, som sedan återförs till vattentanken. 
 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla det tekniska datablad där systemet för 
återcirkulation av vatten beskrivs. 

 

 AC5. Buller från fordon 
Anmärkning: Detta kriterium är inte tillämpligt på fordon för särskilda 
ändamål. 
 
Poäng ska tilldelas fordon vars bulleremissioner överensstämmer med 
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fas 3-gränsvärdena i förordning (EU) nr 540/2014. Bulleremissionerna 
ska provas enligt bilaga II till förordning (EU) nr 540/2014. 
 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. 

 AC6. Sopmaskiner 
Poäng ska tilldelas sopmaskiner med lägre garanterad ljudeffektnivå i 
enlighet med direktiv 2000/14/EG. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kopia av CE-märkningen 
tillsammans med en uppgift om sopmaskinens garanterade ljudeffektnivå 
i enlighet med direktiv 2000/14/EG. 
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5.1.2 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV FORDONSTJÄNSTER  
5.1.2.1 Syfte 

SYFTE 
Inköp av tjänster för underhåll av offentliga platser med låg miljöpåverkan med användning av fordon i kategorierna N2 och N3, enligt definitionen 
i direktiv 2007/46/EG, specialfordon och andra fordon för särskilda ändamål enligt definitionen i direktiv 2007/46/EG (fordon för gaturenhållning, 
dvs. fordonsmonterade sopmaskiner), med låg miljöpåverkan. 
Anmärkning: Kompakta sopmaskiner och spridare betraktas som mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och 
omfattas därför av maskinkriterierna. 

 

5.1.2.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier 
(Dessa kriterier gäller endast om operatörerna äger eller leasar tjänsteflottan.) 

Viktigt: De gemensamma kriterierna för tjänstekategorierna (avsnitt 6) gäller även för denna kategori 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
TS1. Utsläpp av växthusgaser 
 
För tunga motorfordon och fordon för särskilda ändamål: 
 
Flottan ska bestå av följande andelar av fordon som är utrustade med en 
av de tillåtna tekniker som fastställs i kärnkriteriet TS1 Tekniska 
förbättringsalternativ för att minska utsläpp av växthusgaser från 
fordon: 
• 2019: 20 % 
• 2020: 28 % 

TS1. Utsläpp av växthusgaser 
 
För tunga motorfordon och fordon för särskilda ändamål: 
 
Flottan ska bestå av följande andelar av fordon som är utrustade med en 
av de tillåtna tekniker som fastställs i kärnkriteriet TS1 Tekniska 
förbättringsalternativ för att minska utsläpp av växthusgaser från fordon: 
• 2019: 32 % 
• 2020: 40 % 
• 2021: 48 % 
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• 2021: 36 % 
• 2022: 44 % 
 
För fordon i kategori L:  
Flottan ska bestå av följande andelar av elektriska fordon: 
• 2019: 25 % 
• 2020: 35 % 
• 2021: 45 % 
• 2022: 55 % 
 
För lätta nyttofordon: 
• 12 % av den flotta som ska användas under fullgörandet av 

kontraktet ska uppfylla kärnkriteriet TS1 Koldioxidutsläpp för 
kategorin ”Inköp, leasing eller hyra av lätta nyttofordon” i EU:s 
kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för vägtransport. 

 
Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 
utfärdas. 

 
 
Kontroll: Samma som TS1 för fordon (avsnitt 5.1.1.2) tillsammans med 
förteckningen och de tekniska databladen eller intygen om 
överensstämmelse för hela flottan. 

• 2022: 56 % 
 
För fordon i kategori L:  
Flottan ska bestå av följande andelar av elektriska fordon: 
• 2019: 40 % 
• 2020: 50 % 
• 2021: 60 % 
• 2022: 70 % 
 
För lätta nyttofordon: 
• 12 % av den flotta som ska användas under fullgörandet av kontraktet 

ska uppfylla det utvidgade kriteriet TS1 Koldioxidutsläpp för 
kategorin ”Inköp, leasing eller hyra av lätta nyttofordon” i EU:s 
kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för transport. 

• 25 % av den flotta som ska användas under fullgörandet av kontraktet 
ska uppfylla kärnkriteriet TS1 Koldioxidutsläpp för kategorin ”Inköp, 
leasing eller hyra av lätta nyttofordon” i EU:s kriterier för 
miljöanpassad offentlig upphandling för vägtransport.  

 
Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 
utfärdas. 
Kontroll: Samma som TS1 (avsnitt 5.1.1.2) för fordon tillsammans med 
förteckningen och de tekniska databladen eller intygen om 
överensstämmelse för hela flottan. 
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TS2. Cykelbaserad logistik (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 (I städer med lämplig urban infrastruktur). 
 
Anbudsgivaren ska erbjuda en tjänsteflotta som omfattar användningen av cyklar och cykelsläp, däribland cyklar med hjälpmotorer/eldrivna cyklar, 
för att minimera användningen av motordrivna fordon enligt de åtgärder för att minimera miljöproblem som fastställs i TS1 Miljöledningsmetoder 
inom ramen för de gemensamma kriterierna för tjänstekategorier. 
 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla specifikationer för tjänsteflottan och en beskrivning av det sätt på vilket cyklar och cykelsläp kommer att 
användas för att minimera användningen av motordrivna fordon. 

TS3. Fordonsdäck – rullmotstånd (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Anmärkning: Detta kriterium är inte tillämpligt för fordon för särskilda ändamål, dvs. fordonsmonterade sopmaskiner. 
 
Alla fordon ska vara utrustade med däck som uppfyller TS3 om fordonsdäck enligt definitionen i avsnitt 5.1.1.2. 
Kontroll: 
Samma som TS3 om fordonsdäck enligt definitionen i avsnitt 5.1.1.2, tillsammans med förteckningen och de tekniska databladen för hela flottan. 
TS4. System för övervakning av däcktryck (TPMS) (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Anmärkning: Detta kriterium är inte tillämpligt för fordon för särskilda ändamål, dvs. fordonsmonterade sopmaskiner. 
 
Alla lätta nyttofordon och tunga motorfordon ska vara utrustade med system som uppfyller TS2 om TPMS enligt definitionen i avsnitt 5.1.1.2.  
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Kontroll: 
Samma som TS2 om TPMS enligt definitionen i avsnitt 5.1.1.2, tillsammans med förteckningen och de tekniska databladen för hela flottan. 

TS5. Bränslen (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Anmärkning: Detta kriterium är endast tillämpligt om den upphandlande myndigheten anger naturgasfordon som en tillåten teknik och om 
anbudsgivarna erbjuder särskilda naturgasfordon som uppfyller TS1 för fordon (se avsnitt 5.1.1.2). Den upphandlande myndigheten får fastställa 
högre procentandelar för försörjning av förnybar energi enligt tillgänglig försörjning på dess nationella eller regionala marknader. 
 
Minst 15 % av metanförsörjningen ska utgöras av förnybart metan. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla det eller de kontrakt som har ingåtts med leverantören/leverantörerna samt en beskrivning av och tekniska 
specifikationer för produktionen och det berörda bränsleförsörjningssystemet. 
TS6. Luftförorenande utsläpp 
(Dessa kriterier gäller endast om operatören äger eller leasar 
tjänsteflottan.) 
 
Alla tunga motorfordon som används för att utföra tjänsten ska minst 
uppfylla Euro V. 
2019: 48 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 
2020: 56 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 
2021: 64 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 
2022: 72 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

TS6. Luftförorenande utsläpp 
(Dessa kriterier gäller endast om operatören äger eller leasar 
tjänsteflottan.) 
 
TS6.1. Alla tunga motorfordon som används för att utföra tjänsten ska 
minst uppfylla Euro V. 
2019: 68 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 
2020: 76 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 
2021: 84 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 
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Anbudet bör innehålla dokumentation om fall där fordonen inte 
uppfyller kraven för Euro V eller högre, men där teknisk 
efterbehandling har gjort att samma standard har uppnåtts. 
 
Alla lätta motorfordon som används för att utföra tjänsten ska minst 
uppfylla Euro 5. 
2019: 50 % av de lätta motorfordonen måste uppfylla Euro 6. 
2020: 60 % av de lätta motorfordonen måste uppfylla Euro 6. 
2021: 70 % av de lätta motorfordonen måste uppfylla Euro 6. 
2022: 80 % av de lätta motorfordonen måste uppfylla Euro 6. 
 
Alla fordon i kategori L som används för att utföra tjänsten ska minst 
uppfylla Euro 3. 
2019: 50 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 
2020: 60 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 
2021: 70 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 
2022: 80 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 
 
Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 
utfärdas. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där 
utsläppsstandarderna anges. För fordon som har uppnått den 

2022: 92 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 
 
Anbudet bör innehålla dokumentation om fall där fordonen inte uppfyller 
kraven för Euro V eller högre, men där teknisk efterbehandling har gjort 
att samma standard har uppnåtts. 
Alla lätta motorfordon som används för att utföra tjänsten ska minst 
uppfylla Euro 5. 
2018: 60 % av de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 6. 
2019: 70 % av de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 6. 
2020: 80 % av de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 6. 
2021: 90 % av de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 6. 
2022: 100 % av de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 6. 
 
2019: 15 % av de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 6d-TEMP eller 
Euro 6d-standarden. 
2020: 20 % av de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 6d-TEMP eller 
Euro 6d-standarden. 
2021: 25 % av de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 6d-TEMP eller 
Euro 6d-standarden. 
2022: 35 % av de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 6d-TEMP eller 
Euro 6d-standarden. 
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ovannämnda standarden efter en teknisk uppgradering ska åtgärderna 
dokumenteras och anges i anbudet och ska intygas av en oberoende 
tredje part. 

 
Alla fordon i kategori L som används för att utföra tjänsten ska minst 
uppfylla Euro 3. 
2019: 70 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 
2020: 80 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 
2021: 90 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 
2022: 100 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 
 
Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 
utfärdas. 
 
TS6.2. I tätortsområden med luftkvalitetsproblem:  
Lätta motorfordon och fordon i kategori L ska kunna köras med 
nollutsläpp. 
Om det inte finns någon laddningsinfrastruktur tillgänglig, eller om den 
förväntade användarprofilen kräver lång räckvidd: Fordonen får 
åtminstone vara nollutsläppsfordon, vilket innebär lätta nyttofordon som 
kan köras under en sträcka på 40 km utan utsläpp.  
 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla tekniska faktablad för fordonen där 
utsläppsstandarderna anges och i förekommande fall det 
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partnerskapsavtal som ingåtts med det urbana konsolideringscentret. 
 
 
 
 

TILLDELNINGSKRITERIER  
(Dessa kriterier gäller endast om operatören äger eller leasar tjänsteflottan.) 

AC1. Utsläpp av växthusgaser (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Poäng ska tilldelas till den flotta som ska användas enligt kontraktet där andelen fordon (%) är större än den andel som anges i TS1 Utsläpp av 
växthusgaser, i proportion till det antal som överstiger TS1. 
 
Kontroll: 
Se TS1 ovan. 

AC2. Luftförorenande utsläpp (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier, gäller inte om nollutsläpp krävs för samtliga fordon enligt 
den tekniska specifikationen TS6.2) 
 
Poäng ska tilldelas anbud som erbjuder  
a) en högre procentandel än den som anges i TS6 (se ovan), ELLER 
b) lätta motorfordon och fordon i kategori L som har bättre utsläppsprestanda än Euro 6/4, ELLER  
c) tunga motorfordon som drivs med naturgas och nollutsläppsfordon, dvs. med en minimiräckvidd på 40 km utan utsläpp för personbilar och 
lätta nyttofordon, och laddhybrider, ackumulatorfordon samt bränslecellsdrivna fordon för bussar 
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för den flotta som ska användas enligt kontraktet, i förhållande till det antal som överstiger TS6 (se ovan). (Det bör fastställas i vilken utsträckning 
poäng ska tilldelas för högre andelar, bättre prestanda och fordon med nollutsläpp. Nollutsläppsfordon ska ges fler poäng än naturgasfordon.)  
Kontroll: 
Se TS2 ovan. 
AC4. Återcirkulation av vatten  
 
Om den upphandlande myndigheten kräver sopmaskiner som använder vatten för att minska spridningen av damm. 
 
Anbud som omfattar en tjänsteflotta ska tilldelas poäng proportionellt mot andelen av fordon som är utrustade med ett system för återcirkulation av 
vatten. 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska lämna in en förteckning över fordonen i tjänsteflottan och deras tekniska datablad. 
 AC5. Bulleremissioner 

 
Poäng ska tilldelas de anbud som erbjuder en tjänsteflotta som enbart 
består av fordon som uppfyller AC5 om bulleremissioner från fordon 
enligt avsnitt 5.1.1.2. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska lämna in en förteckning över fordonen i tjänsteflottan 
och deras intyg om överensstämmelse. 

 
5.1.2.3 Klausuler om fullgörande av kontrakt 
(Detta gäller endast om operatörerna äger eller leasar tjänsteflottan.) 
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Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 
 CPC1. Smörjoljor med låg viskositet  

Om inte fordonstillverkaren rekommenderar en annan typ av smörjolja 
ska entreprenören byta ut smörjoljorna för de fordon som används för att 
tillhandahålla tjänsten mot motorsmörjolja med låg viskositet. 
Smörjoljor med låg viskositet är smörjoljor som motsvarar SAE-grad 
nr 0W30 eller 5W30 eller motsvarande.  
Entreprenören ska föra register som ska vara tillgängliga för den 
upphandlande myndigheten. Den upphandlande myndigheten får 
fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad. 
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CPC2. Fordonsdäck – rullmotstånd (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Entreprenören ska ersätta uttjänta däck på de fordon som används för att tillhandahålla tjänsten med  

a) nya däck som uppfyller kriterierna för den högsta bränsleeffektivitetsklassen för rullmotstånd uttryckt i kg/ton, enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller 
drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar; denna klausul om fullgörande av kontrakt får inte förhindra användningen av däck i 
den högsta våtgreppsklassen om detta är motiverat av säkerhetsskäl, 
ELLER 

b) regummerade däck. 
Entreprenören ska föra register som ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten. Den upphandlande myndigheten får fastställa regler 
om påföljder vid bristande efterlevnad. 

CPC3. Däck-vägbane-buller 
Anmärkning: Denna klausul om fullgörande av kontrakt är inte tillämplig på regummerade däck. 
 
Entreprenören ska ersätta uttjänta däck på de fordon som används för att tillhandahålla tjänsten med nya däck vars externa däck- och vägbanebuller 
är 3 dB lägre än den maximala gräns som fastställs i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 661/2009. Detta motsvarar den högsta kategorin (av 
totalt tre kategorier) i EU:s däckmärkning avseende klasser för externt däck- och vägbanebuller.  
Däckens externa däck- och vägbanebuller ska provas enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1222/2009. 
Entreprenören ska föra register som ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten. Den upphandlande myndigheten får fastställa regler 
om påföljder vid bristande efterlevnad. 
 
Förklarande anmärkningar om inköp av underhållstjänster  
Den upphandlande myndigheten får ta med dessa kriterier i sin inbjudan att lämna anbud för fordonsunderhållstjänster. Dessa kriterier omfattar 
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dock endast en liten del av underhållsverksamheten och kan inte anses utgöra EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för 
fordonsunderhållstjänster. 

Förklarande anmärkningar om centrala statliga myndigheters inköp av däck 
 
I artikel 6 i energieffektivitetsdirektivet (direktiv 2012/27/EU) och i bilaga III till samma direktiv, som ska ha införlivats i de nationella 
lagstiftningarna senast i juni 2014, anges specifika skyldigheter för myndigheter att upphandla viss energieffektiv utrustning. Detta innefattar en 
skyldighet att endast köpa sådana däck som 
”uppfyller kriterierna för den högsta klassificeringen för drivmedelseffektivitet, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar; detta krav ska inte 
förhindra offentliga organ att köpa däck med högsta klassificering för väggrepp på vått underlag eller klassificering för externt däck- och 
vägbanebuller av säkerhetsskäl eller för allmänhälsan”. 
Denna skyldighet är begränsad till statliga myndigheter och gäller för inköp som ligger över de tröskelvärden som anges i upphandlingsdirektiven. 
Dessutom ska kraven vara förenliga med faktorerna kostnadseffektivitet, ekonomisk genomförbarhet, hållbarhet i vidare bemärkelse, teknisk 
lämplighet och tillräcklig konkurrens. Dessa faktorer kan variera mellan olika myndigheter och marknader. Närmare vägledning om tolkningen av 
denna aspekt av artikel 6 och bilaga III till energieffektivitetsdirektivet vad gäller centrala statliga myndigheters upphandling av energieffektiva 
produkter, tjänster och byggnader finns i kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet, Genomförande av direktivet om 
energieffektivitet – vägledning från kommissionen (COM(2013) 762 final). 
Förordning (EG) nr 1222/2009 genomgår för närvarande en revidering, och som ett led i den processen har Europeiska kommissionen lagt fram 
förslaget COM(2018) 296. Denna CPC kommer att behöva uppdateras enligt den nya lagstiftningen när den träder i kraft. 
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6 GEMENSAMMA KRITERIER FÖR TJÄNSTEKATEGORIER  
 

6.1 SYFTE OCH URVALSKRITERIER 
 

SYFTE 
Inköp av tjänster med låg miljöpåverkan för underhåll av offentliga platser, däribland 

- ”renhållningstjänster”, 
- ”trädgårdstjänster”. 

 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

URVALSKRITERIER 
SC1. Anbudsgivarens kvalifikationer (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Anbudsgivaren ska ha relevant kompetens och erfarenhet i fråga om att tillhandahålla miljövänliga underhållstjänster, vilket åtminstone ska omfatta 
följande: 

- Användning av produkter som tilldelats EU-miljömärket eller ett annat relevant EN ISO 14024-miljömärke av typ I som är officiellt erkänt 
på nationell eller regional nivå i medlemsstaterna för renhållningsuppgifterna i ett kontrakt. 

- Intern eller extern personalutbildning som omfattar miljöaspekter som rätt dosering och utspädningsgrader för produkterna, hantering av 
avloppsvatten och avfallssortering. 

- Identifiering, utvärdering och genomförande av de bästa tillgängliga teknikerna och åtgärderna (om de är tillämpliga för den specifika tjänst 
som tillhandahålls) i syfte att 

• minimera förbrukningen av vatten och energi,  
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• minimera utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar,  
• minimera genereringen av avfall, 
• optimera hanteringen av avfall, 
• minimera användningen av bekämpningsmedel, inklusive ogräsmedel, 
• minimera användningen av gödselmedel,  
• minimera användningen av rengöringsmedel, 
• minimera användningen av produkter för halkbekämpning, 
• skydda och främja den biologiska mångfalden. 

 
- Övervakning och rapportering av förfaranden för de miljöaspekter som anges ovan. 

 
Kontroll: 
Anbudsgivarna ska lägga fram bevis i form av information och referenser i relevanta kontrakt som fullgjorts under de senaste fem åren där 
ovanstående punkter ingick. Detta ska styrkas med dokumentation av personalutbildning där de ämnen som täcks anges. 

 

6.2 TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH TILLDELNINGSKRITERIER 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
TS1. Miljöledningsåtgärder (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Anbudsgivarna ska ha skriftliga förfaranden för följande: 
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1. Övervakning, registrering och genomförande av åtgärder för att 
− minimera energiförbrukningen, 
− minimera utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar, 
− minimera vattenförbrukningen, 
− minimera förbrukningen av produkter (t.ex. rengöringsmedel, mineraliska och organiska gödningsmedel, bekämpningsmedel, produkter för 

halkbekämpning), 
− minimera genereringen av avfall, 
− stärka den biologiska mångfalden. 

 
2. Underhåll av fordon och maskiner i enlighet med tillverkarens rekommendationer. 
 
3. Utvärdering av genomförandet av planen och de operativa förfarandena genom att spåra utvecklingen av indikatorerna1 och tillämpningen av 
åtgärderna och förfarandena i praktiken. 
 
4. Genomförande av nödvändiga åtgärder för att korrigera avvikelser från planen och om möjligt förebygga dessa i framtiden. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kopia av de ovannämnda skriftliga förfarandena. 
 
Miljöledningssystem som är certifierade enligt EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) eller ISO 14001 ska anses uppfylla kraven 
om de omfattar de miljömål som ingår i de tekniska specifikationerna och om deras tillämpningsområde omfattar de tjänster som utgör föremålet för 
inbjudan att lämna anbud. Anbudsgivaren ska tillhandahålla miljöpolicyn med åtagandet att uppnå dessa mål tillsammans med det intyg som har 
utfärdats av certifieringsorganet där tillämpningsområdet beskrivs. 
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Anmärkning: Den upphandlande myndigheten får tilldela poäng till de anbud vars miljöledningsåtgärder erbjuder betydande förbättringar. 

Förklarande anmärkningar: TS1. Miljöledningsåtgärder 
1Det rekommenderas att de indikatorer som används för att övervaka miljöaspekterna baseras på den funktionella enheten ”underhållsområde i 
m2” (t.ex. antalet liter vatten som förbrukas per m2, antalet liter av förbrukningsvaror per m2). Den lägsta övervakningsfrekvens som 
rekommenderas är en gång per säsong (fyra gånger per år) under representativa veckor. Med ”representativ vecka” avses en vecka där 
verksamhetsnivån ungefär motsvarar genomsnittet för varje säsong. 
När det gäller biologisk mångfald kan det vara svårt att välja indikatorer som kan användas för att övervaka denna miljöaspekt. En målbaserad 
indikator hade varit idealisk. Ett mål kan till exempel vara att öka populationen av tättingar, och indikatorn hade i så fall varit förändringarna i 
fåglarnas antal. Detta måste beräknas genom insamling av prover, vilket kan vara för kostsamt. I sådana fall rekommenderas att indikatorer 
fastställs för de åtgärder som utförs för att uppnå målet: antalet bebodda fågelholkar, ökningen av trädskiktets slutenhet, den ekologiska 
konnektiviteten etc. 
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6.3 KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT  
 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 
CPC1. Personalutbildning (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. 
 
För tillhandahållande av trädgårdstjänster: 

− Personalen måste få utbildning om metoder för trädgårdsskötsel med mindre miljöpåverkan, och dessa måste tillämpas när tjänsten utförs. 
Detta bör åtminstone omfatta metoder för besparing av vatten och energi, minimering, hantering och källsortering av avfall, skydd av 
biologisk mångfald, användning av produkter som baseras på förnybara råmaterial, hantering och förvaltning av kemiska produkter samt 
säker och laglig användning av bekämpningsmedel, inklusive ogräsmedel.  

− Utbildningen om kritiska tillämpningar, inbegripet användningen av kemikalier, måste genomföras innan personalen får tillstånd att utföra 
den typen av arbete. 

Entreprenören ska tillhandahålla en utbildningsplan när kontraktet har tilldelats. 
 
För tillhandahållande av renhållningstjänster: 

− Personalen måste få utbildning om metoder för renhållning med mindre miljöpåverkan, och dessa måste tillämpas när tjänsten utförs. Detta 
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bör omfatta metoder för besparing av vatten och energi, minimering av avfall, minskning av PM10-partiklar, minimering av 
förbrukningsvaror och säker användning av kemikalier. 

− Utbildningen om kritiska tillämpningar, inbegripet användningen av kemikalier, måste genomföras innan personalen får tillstånd att utföra 
den typen av arbete. 

 
Entreprenören ska tillhandahålla en utbildningsplan när kontraktet har tilldelats. 
 
För handhavande av maskiner och fordon: 

− Alla personer som handhar de maskiner och fordon som används för att utföra tjänsten måste ha tillräcklig utbildning för att tillhandahålla 
den kontrakterade tjänsten på ett miljövänligt sätt genom effektiv användning av maskinerna och fordonen. 

− Alla personer som handhar maskiner och fordon och som deltar i utförandet av tjänsten under kontraktets löptid ska regelbundet få 
information om sina arbetsresultat när det gäller bränsleeffektivitet (minst en gång i månaden). 

De årliga personalutbildningsregistren ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten för kontrolländamål. Den upphandlande 
myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad. 

Förklarande anmärkningar: CPC1. Personalutbildning  
* Personal som har fått relevant utbildning genom ett formellt utbildningssystem får undantas från detta krav.  
Rekommenderade värden 
För fast och tillfälligt anställd personal med anställningsavtal som överstiger 1 år: 16 timmar grundutbildning, 8 timmar årlig vidareutbildning. 
För tillfälligt anställd personal med anställningsavtal som inte överstiger 1 år: 8 timmar grundutbildning. 
Utbildningens längd kan anpassas till anbudets behov och villkor. 
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CPC2. Miljöledningsåtgärder (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Under hela kontraktets löptid ska tjänsteleverantören dokumentera och rapportera 

− resultatet av övervakningen av indikatorerna,  
− underhållsverksamheten, och 
− resultaten av utvärderingen samt korrigerande och förebyggande åtgärder i förekommande fall, 

enligt de skriftliga förfaranden som anges för att kontrollera miljöledningsåtgärderna i TS1. 
Rapporterna ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten för kontrolländamål. 
Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad och bonusar för överskridande av de mål som fastställs 
genom förfarandena för att optimera miljöaspekterna. 
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