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Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster 
 
Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. I det här dokumentet anges de kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling som har tagits 
fram för trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster. I den åtföljande tekniska bakgrundsrapporten finns närmare detaljer om hur kriterierna har valts och 
hänvisningar till ytterligare information. 
 
För varje produkt- eller tjänstegrupp anges två uppsättningar kriterier: 

• Kärnkriterier, som är lämpliga att användas av alla upphandlande myndigheter i medlemsstaterna och som gäller viktiga miljöeffekter. För att tillämpa 
kärnkriterier behövs bara ett minimum av tilläggskontroller. Likaså blir kostnadsökningarna minimala.  

• De övergripande kriterierna är avsedda för upphandlare som söker de bästa produkterna på marknaden. För dem kan det krävas mera kontroller eller 
uppstå en viss kostnadsökning jämfört med andra produkter som har samma funktionalitet. 

 
 
1. Definition och omfattning 
 
Räckvidd 
 
Dessa kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling omfattar upphandling av produkter och tjänster för underhåll av offentliga grönområden, dvs. 
trädgårdsprodukter, trädgårdsmaskiner och trädgårdstjänster för underhåll av offentliga grönområden. För aspekter som hör samman med trädgårdsmöbler 
finns viss information i kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling av möbler och åtföljande bakgrundsrapporter1. Vissa miljöaspekter av 
trädgårdstjänster faller utanför räckvidden för dessa rekommendationer, t.ex. användningen av tunga och lätta fordon och arbetskläder. Dessa aspekter täcks in 
av andra produktgrupper, nämligen transport (för fordon) och textilprodukter (arbetskläder). Se också respektive kriterier för miljöanpassad offentlig 
upphandling1. 
 
Trädgårdstjänster kan utföras direkt av den upphandlande myndighetens egen personal eller av ett tjänsteföretag. I dokumentet anges därför kriterier både för 
direkt upphandling av de viktigaste produkter och element som används vid trädgårdsskötsel (växtarter, markförbättringsmedel, trädgårdsmaterial och 
trädgårdsredskap, maskiner (gräsklippare, kompostkvarnar etc.) och bevattningssystem) och för upphandling av trädgårdstjänster där det anges 
ytterligare specifikationer rörande transport och andra klausuler om hur kontraktet ska fullgöras.  
 
Trädgårdsprodukter 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Kriterierna rekommenderas för de viktigaste produkterna och redskapen som används inom trädgårdsskötsel. Dessa är 
• jordförbättringsmedel (medel som periodiskt tillförs jorden för att förbättra bördigheten och som innehåller kompost, gödsel och 

marktäckningsmaterial av organiskt ursprung), 
• prydnadsväxter (växter som inte är inhemska), 
• bevattningssystem, 
• trädgårdsmaskiner, 
• smörjoljor, 
• ogräsmedel och bekämpningsmedel, 
• invaderande växtarter. 

 
Kriterierna gäller för trädgårdsmaskiner med bränslemotorer, elmotorer, laddningsbara batterier eller handdrivna maskiner, av följande slag: 

• Gräsklippare (inklusive trädgårdstraktorer) och harvar. 
• Röjsågar. 
• Motorsågar. 
• Grästrimmare. 
• Trimmare och häcktrimmare. 
• Lövuppsamlare och lövblåsare.  
• Automatiska skäror. 
• Automatiska fräsar. 
• Jordfräsar. 
• Kompostkvarnar. 

 
För att definiera specifikationerna har man använt kriterierna för befintliga miljömärken. Även om det bitvis är svårt att prioritera vissa kriterier eftersom de är 
sammankopplade, har åtskillnad gjorts mellan kärnkriterier och övergripande kriterier. 
 
För bevattningssystem har dock ingen åtskillnad gjorts mellan kärnkriterier och övergripande kriterier eftersom nästan alla kriterier måste uppfyllas när det 
gäller installation av vatteneffektiva bevattningssystem. Det är därför svårt att göra åtskillnad mellan de olika nivåerna. Eftersom det inte är svårt för 
anbudsgivarna att styrka att de uppfyller kriterierna eller för de upphandlande myndigheterna att kontrollera detta, ansågs det också onödigt att göra åtskillnad 
mellan nivåerna. 
 
Trädgårdstjänster 
 
För trädgårdstjänster som läggs ut på entreprenad har man rekommenderat kriterier för både produkter och metoder som används för tjänsten.  
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Utöver tekniska specifikationer och urvalskriterier finns rekommendationer om ett antal kontraktsklausuler som inte kan bedömas under själva 
anbudsförfarandet. Det krävs därför en särskild övervakning under kontraktets löptid. 
 
 
2. Viktiga miljöeffekter 
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Viktiga miljöeffekter  Upphandlingsstrategi 

• Förorening av mark och vatten, 
övergödning2, bioackumulering och 
biomagnifiering3 av farliga ämnen med 
skadlig och till och med giftig påverkan 
på miljön till följd av olämplig 
användning av växtskydds- och 
gödningsmedel och användning av 
giftiga smörjoljor. 

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

• Hög dricksvattenförbrukning. 
• Stor mängd organiskt avfall. 
• Stor mängd förpackningsavfall. 
• Buller och luftföroreningar från 

trädgårdsmaskiner, bränsle som 
används. 

• Transporter. 
 

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

• Undvika att använda torv som jordförbättringsmedel. 
• Begränsa riskerna med växtskyddsmedel och använda alternativa bekämpningsmedel. 
• Använda (så ofta det går) annat vatten än dricksvatten, installera effektiva 

bevattningssystem och tillämpa olika åtgärder för att minska efterfrågan på vatten, t.ex. 
marktäckning, växtarrangemang utifrån växternas vattenbehov eller val av 
anpassade/inhemska prydnadsväxter. 

• Helst upphandla ekologiskt producerade och inhemska prydnadsväxter. 
• Se till att det finns källsortering och ekologisk avfallshantering för kompostering och 

marktäckning. 
• Upphandla produkter som levereras i återvunna, komposterbara, återanvändbara, 

återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara förpackningar. 
• Använda maskiner som går tyst, har låga utsläpp och låg bränsleförbrukning och använder 

miljövänligare bränslen. 
• Använda biologiskt snabbt nedbrytbara och inte potentiellt bioackumulerande smörjoljor 

eller regenererade oljor i trädgårdsmaskiner. 
• Ge personalen lämplig utbildning. 
• Åtgärda invaderande växt- och djurarter. 

Lägg märke till att uppräkningsordningen för effekterna inte nödvändigtvis avspeglar deras betydelseordning. 
3. Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster 
 

                                                 
2 Övergödning innebär att allt för mycket näringsämnen släpps ut i vattendrag (sjöar, flodmynningar eller långsamt flytande floder). Detta leder till att växter (alger, ogräs etc.) 
växer för mycket. När växterna dör och förmultnar minskar syret i vattnet vilket kan leda till att vattenorganismer (t.ex. fiskar) dör. Näringsämnena kan komma från ett antal 
antropogena (mänskliga) källor, t.ex. gödningsmedel som används på åkrarna, jorderosion, nedfall av kväve från atmosfären, utsläpp från avloppsreningsverk och obehandlat 
avloppsvatten från tätbebyggelse. 
3 Bioackumulering är en process där giftiga ämnen ansamlas i en organism snabbare än de utsöndras eller bryts ned biologiskt. Biomagnifiering är koncentrationsökning av ett 
ämne i en näringskedja till följd av att ämnet utsöndras eller bryts ned långsamt (eller inte alls) i näringskedjans olika led. Även om biomagnifiering och bioackumulering 
ibland används i samma betydelse finns det en viktig skillnad mellan dem. Bioackumulering sker inom en organism, medan biomagnifiering sker genom hela näringskedjan. 
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Kärnkriterier Övergripande kriterier 
3.1 Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av prydnadsväxter 

OMRÅDE OMRÅDE 
Inköp av prydnadsväxter och -träd Inköp av prydnadsväxter och -träd 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Växternas egenskaper 
 
1. Minst [X] % av prydnadsväxterna ska vara växtarter som är lämpade för 

lokala växtförhållanden (jordens surhetsgrad, medelnederbörd, 
temperaturväxlingar under året etc.). 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska tillhandahålla en förteckning över alla arter 
som de föreslår, tillsammans med uppgift om pris och totalantalet enheter 
som levereras. 
 

Växternas egenskaper 
 
1. Minst [X + 10] % av prydnadsväxterna ska vara växtarter som är 

lämpade för lokala växtförhållanden (jordens surhetsgrad, 
medelnederbörd, temperaturväxlingar under året etc.). 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska tillhandahålla en förteckning över alla arter 
som de föreslår, tillsammans med uppgift om pris och totalantalet enheter 
som ska levereras. 
 

 2. Minst [Y] % av prydnadsväxterna måste vara ekologiskt producerade i 
enlighet med förordning (EG) nr 834/2007. 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska tillhandahålla en förteckning över alla arter 
som de föreslår, tillsammans med uppgift om pris och totalantalet enheter 
som levereras. 
 

 Växtbehållare 
 
3. Växterna ska levereras i återanvändbara eller biologiskt nedbrytbara 

behållare. Om växtbehållarna är återanvändbara måste företaget ta dem 
tillbaka när växterna/träden har planterats. Om de är biologiskt 
nedbrytbara 
• måste de vara tillverkade av 100 % biologiskt nedbrytbara 

(komposterbara) material som halm, kork, trädmjöl eller 
majsstärkelse, 

• får de inte innehålla syntetiska plastmaterial, mjukgörare eller 
biocidämnen som t.ex. finns i biocider eller konserveringsmedel. 
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Kontroll: Om behållarna kan återanvändas ska anbudsgivarna skriftligen 
intyga att de kommer att ta tillbaka de växtbehållare som 
trädgårdspersonalen har källsorterat. Om behållarna är biologiskt 
nedbrytbara ska anbudsgivarna tillhandahålla en förteckning över vilka 
ingredienser som ingår i produkterna och deras respektive andel tillsammans 
med en förklaring om att specifikationerna uppfylls. Den upphandlande 
myndigheten ska på egen bekostnad studera lämplig dokumentation 
inbegripet europeiska eller nationella normer för att fastställa huruvida 
behållarna är bionedbrytbara, på grundval av den förteckning som 
anbudsgivarna tillhandahåller över produktens sammansättning och de 
ingående ämnenas andelar. Växtbehållare med miljömärke av typ I som 
uppfyller kriterierna ovan ska anses uppfylla kraven. Detta ska också gälla 
för produkter som klassificeras som biologiskt nedbrytbara och 
komposterbara enligt standarden EN 13432:2000 eller likvärdig standard. 
Alla andra former av lämpliga bevis ska godtas. 
  

 Förpackningar 
 
4. Små växter ska levereras i lådor eller kartonger som kan lämnas tillbaka. 
 
Kontroll: Anbudsgivarna ska skriftligen intyga att de uppfyller detta 
kriterium. 

 
 
 
Förklarande anmärkningar 
 
Växter lämpade för lokala odlingsförhållanden: Den upphandlande myndigheten ska sammanställa en förteckning över de vanligaste växtarterna som är 
anpassade till markens surhetsgrad, medelnederbörden, temperaturväxlingarna under året etc. i den berörda regionen. Alternativt kan anbudsgivarna uppmanas 
att lämna in sina egna förteckningar över lämpliga växter så att de olika anbuden kan jämföras enligt en förteckning över jämförelsekriterier som den 
upphandlande myndigheten har lämnat till anbudsgivarna. Den upphandlande myndigheten bör på egen bekostnad studera lämplig dokumentation, inbegripet 
nationella eller regionala källor, för att fastställa en förteckning över växtarter som är lämpade för lokala odlingsförhållanden. 
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Inhemska/lokalt anpassade växter: Om den upphandlande myndigheten vill få en starkare koppling mellan städernas grönområden och den omgivande 
naturen och skapa urbana livsmiljöer för regional fauna kan den ange att en viss procentandel av växterna måste vara inhemska eller lokalt anpassade för 
regionen (vilket inte betyder att de måste vara lokalt odlade). Myndigheten ska sammanställa en förteckning över regionens vanligaste inhemska växtarter som 
lämpar sig för trädgårdsodling. Sådana förteckningar är i regel enkelt tillgängliga. Alternativt kan anbudsgivarna ombes att lämna in sina egna förteckningar 
över lämpliga växter så att de olika anbuden kan jämföras. 
 
Ekologiskt producerade växter: Tillgången på ekologiskt odlade prydnadsväxter varierar kraftigt mellan olika länder. Om den upphandlande myndigheten 
är osäker på produkternas pris och deras tillgänglighet på marknaden bör myndigheten genomföra en inledande marknadsundersökning för att avgöra om 
produkterna finns på marknaden och vad som kan vara en lämplig procentandel. Alternativt kan detta användas som tilldelningskriterium. 
 
Procentandel växter som är lämpade för lokala odlingsförhållanden och/eller är ekologiskt producerade: Den upphandlande myndigheten ska ange hur 
procentandelen kommer att bedömas, antingen som mängdandel eller som kostnadsandel. Alternativt kan den upphandlande myndigheten ange att vissa arter 
måste vara ekologiskt producerade till 100 %. 
 
 

Kärnkriterier Övergripande kriterier 
3.2 Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av jordförbättringsmedel 

OMRÅDE OMRÅDE 
Inköp av jordförbättringsmedel som har liten miljöpåverkan. 
 

Inköp av jordförbättringsmedel som har liten miljöpåverkan. 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
1. Allmänna beståndsdelar i jordförbättringsmedel som används för 
gödning 

 
1.1. De jordförbättringsmedel som används för tjänsten får inte innehålla 

torv eller avloppsslam. 
 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna detaljerade uppgifter om produktens 
sammansättning, det organiska materialets ursprung och en förklaring om att 
ovanstående krav uppfylls. Produkter med 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 testrapport från ett oberoende organ. 

1. Allmänna beståndsdelar i jordförbättringsmedel som används för 
gödning 
 
1.1. De jordförbättringsmedel som används för tjänsten får inte innehålla 

torv eller avloppsslam. 
 

1.2. Den organiska andelen måste komma från behandling och/eller 
återanvändning av avfall (enligt definitionen i rådets direktiv 
2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall och bilaga I till detta). 
 

1.3. Slam (som inte kommer från avlopp) tillåts endast om det identifieras 
som en av följande avfallstyper enligt den europeiska 
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 avfallsförteckningen (enligt definitionen i kommissionens beslut 
2001/118/EG av den 16 januari 2001 om ändring av beslut 
2000/532/EG om avfallsförteckningen och när dessa inte har blandats 
med avloppsvatten eller slam utanför det specifika produktionsstället): 
• 020305 – slam från avloppsbehandling på produktionsstället och 

från beredning av frukt, grönsaker, spannmål, 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). 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna detaljerade uppgifter om produktens 
sammansättning, det organiska materialets ursprung och en förklaring om att 
ovanstående krav uppfylls. Produkter med 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 testrapport från ett oberoende organ. 
 

 2. Farliga ämnen i jordförbättringsmedel som används för gödning 
 
Högsta tillåtna koncentration tungmetaller i avfallet innan det behandlas 
(mg/kg torrvikt) måste uppfylla kraven nedan rörande farliga ämnen. I 
slutprodukten ska andelen av följande ämnen vara lägre än de värden som 
anges nedan, uppmätt som torrvikt: 
 

Ämne mg/kg (torrvikt) Ämne mg/kg (torrvikt) 
Zn 300 

 
Cr 100 
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Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1  
(*) Uppgifter om förekomst av dessa ämnen behövs bara för produkter 
som innehåller material från industriprocesser. 

  
Kontroll: Anbudsgivarna ska tillhandahålla relevanta analysrapporter (EN 
13650, ISO 16772 eller likvärdig standard) som styrker att kriteriet ovan 
uppfylls. Produkter med 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 
testrapport från ett oberoende organ. 
 

 3. Fysiska föroreningar i jordförbättringsmedel som används för 
gödning 

 
Den sammanräknade andelen glas, metaller och plaster ska vara lägre än 
0,5 % uppmätt som torrvikt. 
 
Kontroll: Anbudsgivarna ska tillhandahålla relevanta analysrapporter (EN 
13650, ISO 16772 eller likvärdig standard) som styrker att kriteriet ovan 
uppfylls. Produkter med 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 
testrapport från ett oberoende organ. 
 

 4. Kväve (N) i jordförbättringsmedel som används för gödning 
 
Koncentrationen kväve i produkten får inte överskrida 3 % totalt N 
(viktprocent) och koncentrationen oorganiskt N får inte överskrida 20 % 
totalt N (eller organiskt N ≥ 80 %). 
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Kontroll: Anbudsgivarna ska tillhandahålla relevanta analysrapporter (EN 
13650, ISO 16772 eller likvärdig standard) som styrker att kriteriet ovan 
uppfylls. Produkter med 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 
testrapport från ett oberoende organ. 

 
 5. Påverkan av jordförbättringsmedel som används för gödning 

 
Produkterna får inte skada växternas grobarhet eller tillväxt och ska 
innehålla minst 25 % torrsubstans och minst 20 % organisk substans 
(torrvikt). 
 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna relevanta analysrapporter (EN 13650, 
ISO 16772 eller likvärdig standard) som styrker att kriteriet ovan uppfylls. 
Produkter med 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 testrapport från ett 
oberoende organ. 
 

 6. Hälsa och säkerhet i samband med jordförbättringsmedel som 
används för gödning 
 
Produktens halter av primära patogener får inte överstiga följande: 

• Salmonella: frånvarande i 25 g av produkten. 
• Ägg av parasitära maskar (helminter): frånvarande i 1,5 g av 

produkten. 
• E. coli: < 1 000 MPN/g (MPN: Most Probable Number). 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna relevanta analysrapporter (EN 13650, 
ISO 16772 eller likvärdig standard) som styrker att kriteriet ovan uppfylls. 
Produkter med miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska 
anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, 
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t.ex. teknisk dokumentation från tillverkaren eller en testrapport från ett 
oberoende organ. 
 

 
 
Förklarande anmärkningar 
 
Växtmedieprodukter: Inom ramen för EU:s miljömärke har man även tagit fram kriterier för växtmedier. Normalt används de bara på plantskolor, men om 
de också används som jordförbättringsmedel måste de uppfylla samma kärnkriterier och övergripande kriterier som anges ovan. 
 
Miljömärkning för typ I eller ISO 14024: För miljömärkningar för typ I eller ISO 14024 sätts de underliggande kriterierna av ett oberoende organ och 
övervakas genom ett certifierings- och verifieringsförfarande. De utgör en mycket öppen, tillförlitlig och oberoende informationskälla. För dessa 
miljömärkningar måste följande villkor uppfyllas:  

• Kraven för märkningen baserar sig på vetenskapliga belägg.  
• Miljömärkningarna antas gemensamt av alla aktörer, såsom regeringsorgan, konsumenter, tillverkare, distributörer och miljöorganisationer.  
• De är tillgängliga för alla intresserade parter. 

 
Vid offentlig upphandling kan upphandlarna kräva att kriterierna för en viss miljömärkning uppfylls, och att miljömärkningen kan användas som ett sätt att 
bevisa att kraven uppfylls. Upphandlarna får dock inte kräva att en produkt har miljömärkning. Dessutom får upphandlarna endast använda 
miljömärkningskriterier som hänför sig till själva produkten, tjänsten eller produktionsprocessen, inte kriterier som hänför sig till hur företaget leds i 
allmänhet. 
 
Bevis för överensstämmelse: Om det för kriterieverifieringen ges möjlighet till andra lämpliga sätt att bevisa överensstämmelse, kan sådana vara t.ex. ett 
tekniskt underlag från tillverkaren, en testrapport från ett erkänt organ eller andra relevanta bevis. Den upphandlande myndigheten ska själv avgöra från fall 
till fall och utifrån ett tekniskt-juridiskt perspektiv om de inlämnade bevisen kan anses vara tillräckliga. 
 
 

Kärnkriterier och övergripande kriterier 
3.3 Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bevattningssystem 

OMRÅDE OMRÅDE 
Upphandling av automatiska bevattningssystem Upphandling av automatiska bevattningssystem 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
1. Bevattningssystemet måste kunna anpassas till vattenförbrukningen i 1. Bevattningssystemet måste kunna anpassas till vattenförbrukningen i 
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varje zon. 
 

2. Bevattningssystemet måste ha en reglerbar timer så att man kan 
programmera in hur lång tid vattningen ska pågå. 

 
3. Bevattningssystemet måste ha fuktmätare som mäter fuktnivån i jorden 

och automatiskt slår ifrån bevattningen när jordens fuktnivå är tillräcklig 
(t.ex. efter regn). 

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

varje zon. 
 

2. Bevattningssystemet måste ha en reglerbar timer så att man kan 
programmera in hur lång tid vattningen ska pågå. 

 
3. Bevattningssystemet måste ha fuktmätare som mäter fuktnivån i jorden 

och automatiskt slår ifrån bevattningen när jordens fuktnivå är tillräcklig 
(t.ex. efter regn). 

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

TILLDELNINGSKRITERIUM TILLDELNINGSKRITERIUM 
1. Extrapoäng ges om bevattningssystemet kan samla in och använda 

vatten från lokala återvinningskällor, såsom regnvatten, grundvatten och 
filtrerat gråvatten. 

 
Kontroll: Den upphandlande myndigheten tillhandahåller riktlinjer baserade 
på de vattenresurser som är tillgängliga i det klimat och på den plats som 
bevattningssystemet är avsett för. Anbudsgivarna ska tillhandahålla lämplig 
teknisk dokumentation som visar att detta kriterium uppfylls. 
 

1. Extrapoäng ges om bevattningssystemet kan samla in och använda 
vatten från lokala återvinningskällor, såsom regnvatten, grundvatten och 
filtrerat gråvatten. 

 
Kontroll: Den upphandlande myndigheten tillhandahåller riktlinjer baserade 
på de vattenresurser som är tillgängliga i det klimat och på den plats som 
bevattningssystemet är avsett för. Anbudsgivarna ska tillhandahålla lämplig 
teknisk dokumentation som visar att detta kriterium uppfylls. 

 
 

Kärnkriterier Övergripande kriterier 
3.4 Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdsmaskiner 

OMRÅDE OMRÅDE 
Upphandling av trädgårdsmaskiner med mindre miljöpåverkan, av den typ 
och med den teknik som anges i avsnitt 1 i detta dokument. 
 

Upphandling av trädgårdsmaskiner med mindre miljöpåverkan, av den typ 
och med den teknik som anges i avsnitt 1 i detta dokument. 
 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Bränsletyper för maskiner med förbränningsmotor 
 

Bränsletyper för maskiner med förbränningsmotor 
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1. Om maskinen har en förbränningsmotor ska denna kunna drivas med ett 
eller flera av följande bränslen: blyfri bensin med en bensenhalt på < 1,0 
volymprocent, alkylatbensin, dieselolja av klass A eller 
biobränslebaserat motorbränsle. 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska skriftligen intyga att maskinerna uppfyller 
kraven. Maskiner med 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 
testrapport från ett oberoende organ. 
 

1. Om maskinen har en förbränningsmotor ska denna kunna drivas med ett 
eller flera av följande bränslen: blyfri bensin med en bensenhalt på < 1,0 
volymprocent, alkylatbensin, dieselolja av klass A eller 
biobränslebaserat motorbränsle. 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska skriftligen intyga att maskinerna uppfyller 
kraven. Maskiner med 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 
testrapport från ett oberoende organ. 
 

Buller 
 
2. Maskinens bullernivåer ska understiga bullernivåerna i tabellen nedan.  
 

Maskin Detaljer Högsta tillåtna 
ljudnivå LWA 
(dB/1pW) 

Gräsklippare (inkl. 
trädgårdstraktorer)  
 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = skärbredd) 

94 
98 
103 

Harvar  Förbränningsmotor 
(P = nettomärk-
effekt i kW) 

99 + 2 lg P 

Röjsågar P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = nettomärk-
effekt i kW) 

107 
110 

Motorsågar Elmotor 
Förbränningsmotor 
(P = nettomärk-
effekt i kW) 

104 
108 + 2 P 

Grästrimmare Elmotor 94 

Buller 
 
2. Maskinens bullernivåer ska understiga bullernivåerna i tabellen nedan.  
 

Maskin Detaljer Högsta tillåtna 
ljudnivå LWA 
(dB/1pW) 

Gräsklippare (inkl. 
trädgårdstraktorer)  
 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = skärbredd) 

92 
96 
101 

Harvar  Förbränningsmotor 
(P = nettomärk-
effekt i kW) 

97 + 2 lg P 

Röjsågar P ≤ 1,5kW 
P ≤ 1,5kW 
(P = nettomärk-
effekt i kW) 

105 
108 

Motorsågar Elmotor 
Förbränningsmotor 
(P = nettomärk-
effekt i kW) 

102 
106 + 2 P 

Grästrimmare Elmotor 92 
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 Förbränningsmotor 104 
Trimmare och 
häcktrimmare 

Elmotor 
Förbränningsmotor 

96 
103 

Lövuppsamlare 
 

Elmotor 
Förbränningsmotor 

99 
104 
 

Lövblåsare Elmotor 
Förbränningsmotor 

99 
105 

Automatiska skäror 
 

P ≤ 1,5kW 
P ≤ 1,5kW 
(P = 
nettomärkeffekt i 
kW) 

107  
110  

Automatiska fräsar  93 
Jordfräsar  93  

 
Kontroll: Maskinen ska testas för buller enligt kraven i direktiv 2000/14/EG 
om buller från utrustning avsedd att användas utomhus. Maskinen ska ha 
CE-märkning med angivelse av garanterad ljudnivå och åtföljas av ett EG-
intyg om överensstämmelse. 
 

 Förbränningsmotor 102 
Trimmare och 
häcktrimmare 

Elmotor 
Förbränningsmotor 

94 
101 

Lövuppsamlare 
 

Elmotor 
Förbränningsmotor 

97 
102 
 

Lövblåsare Elmotor 
Förbränningsmotor 

97 
103 

Automatiska skäror 
 

P ≤ 1,5kW 
P ≤ 1,5kW 
(P = 
nettomärkeffekt i 
kW) 

105 
108 

Automatiska fräsar  91 
Jordfräsar  91 

 
Kontroll: Maskinen ska testas för buller enligt kraven i direktiv 2000/14/EG 
om buller från utrustning avsedd att användas utomhus. Maskinen ska ha 
CE-märkning med angivelse av garanterad ljudnivå och åtföljas av ett EG-
intyg om överensstämmelse. 



15 
 

 Motorsmörjoljor och bränsle 
 
2. Maskinerna ska kunna användas med biologiskt nedbrytbar 

motorsmörjolja (för tvåtaktsmotorer) och regenererad motorsmörjolja 
(för fyrtaktsmotorer). 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna ett undertecknat intyg om 
överensstämmelse. 
 
3. Bränsleförbrukningen för fyrtaktsmotorer vid 50 % belastning får inte 

vara högre än 500 g/kWh, uppmätt i enlighet med ISO 8178 eller 
motsvarande. 

 
Kontroll: Resultatet från ISO-testet eller ett likvärdigt test ska lämnas in. 
Maskiner med 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 testrapport från ett 
oberoende organ. 
 

 Maskinernas material och komponenter 
 
4. Maskinen måste vara så utformad att man kan fylla på bränsle och 

rengöra den utan att spilla eller riskera bränsleläckage. Olja får inte 
läcka från maskinen under normal rengöring och motorn ska vara så 
utformad att oljebyte kan göras utan läckage. 
 

5. Plastkomponenter som väger mer än 50 g måste vara märkta i enlighet 
med ISO 11469 eller likvärdig standard. Elkablar omfattas inte av detta 
krav. 

 
6. Plastmaterial får inte innehålla kadmium, bly, kvicksilver eller 

föreningar av dessa. 
 
7. Ytbehandlingsmedel får inte innehålla pigment eller tillsatser baserade 

på bly, kadmium, krom, kvicksilver eller föreningar av dessa. 
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Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna ett intyg om överensstämmelse. 
Maskiner med 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 testrapport från ett 
oberoende organ. 
 

TILLDELNINGSKRITERIUM TILLDELNINGSKRITERIUM 
Extrapoäng ges för följande: 
 
1. Buller 

 
Maskiner med lägre bullervärden än maximinivån i specifikationerna. 
 
Kontroll: Anbudsgivaren ska lämna in analysresultat från ett laboratorium 
eller lämplig teknisk dokumentation som visar bullervärden enligt de 
analysmetoder som anges i specifikationerna eller likvärdiga metoder. 
 

Extrapoäng ges för följande: 
 
1. Buller 

 
Maskiner med lägre bullervärden än maximinivån i specifikationerna. 
 
Kontroll: Anbudsgivaren ska lämna in analysresultat från ett laboratorium 
eller lämplig teknisk dokumentation som visar bullervärden enligt de 
analysmetoder som anges i specifikationerna eller likvärdiga metoder. 
 

2. Avgasutsläpp 
 
Maskiner med avgasutsläpp som är lägre än gränsvärdena enligt direktiv 
97/68/EG.  
 
Kontroll: Avgasutsläppsprovet på maskinen ska utföras i enlighet med de 
allmänna standarder som anges i direktiv 97/68/EG och i ett 
provtagningslaboratorium som har utsetts i enlighet med samma direktiv. 
Anbudsgivaren ska lämna in laboratoriets analysresultat eller lämplig 
teknisk dokumentation. 

2. Avgasutsläpp 
 
Maskiner med avgasutsläpp som är lägre än gränsvärdena enligt 
direktiv 97/68/EG.  
 
Kontroll: Avgasutsläppsprovet på maskinen ska utföras i enlighet med de 
allmänna standarder som anges i direktiv 97/68/EG och i ett 
provtagningslaboratorium som har utsetts i enlighet med samma direktiv. 
Anbudsgivaren ska lämna in laboratoriets analysresultat eller lämplig 
teknisk dokumentation. 
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Kärnkriterier Övergripande kriterier 
3.5 Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av smörjoljor för maskiner (utom smörjoljor för fyrtaktsmotorer) 

OMRÅDE OMRÅDE 
Inköp av biologiskt lätt nedbrytbara smörjmedel 
 

Inköp av biologiskt lätt nedbrytbara smörjmedel 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Förnybara råvaror 
 
1. En andel av den angivna produktens kolinnehåll ska komma från 

förnybara råvaror (från vegetabiliska oljor eller djurfett). Denna andel 
ska vara 
• ≥ 50 viktprocent för hydrauloljor, 
• ≥ 45 viktprocent för fetter, 
• ≥ 70 viktprocent för motorsågsoljor och andra engångssmörjmedel, 
• ≥ 50 viktprocent för oljor för tvåtaktsmotorer. 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna en detaljerad beskrivning av 
produktens sammansättning, råmaterialets ursprung och en förklaring om att 
ovanstående krav uppfylls. Produkter med 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 testrapport från ett oberoende organ. 
 

Förnybara råvaror 
 
1. En andel av den angivna produktens kolinnehåll ska komma från 

förnybara råvaror (från vegetabiliska oljor eller djurfett). Denna andel 
ska vara 
• ≥ 55 viktprocent för hydrauloljor, 
• ≥ 50 viktprocent för fetter, 
• ≥ 75 viktprocent för motorsågsoljor och andra engångssmörjmedel, 
• ≥ 55 viktprocent för oljor för tvåtaktsmotorer. 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska tillhandahålla en detaljerad beskrivning av 
produktens sammansättning, råmaterialets ursprung och en förklaring om att 
ovanstående krav uppfylls. Produkter med 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 testrapport från ett oberoende organ. 
 

Miljöfarlighet och hälsofarlighet 
 
2. Produkten får inte ha tilldelats en riskfras som anger miljöfarlighet och 

hälsofarlighet i enlighet med direktiv 1999/45/EG och 2001/60/EG. 
Följande riskfraser anses relevanta för denna produktgrupp: R20 (H332), 
R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 & H331), R24 (H311), R25 
(H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 
(H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 
(H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 
(H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), 

Miljöfarlighet och hälsofarlighet 
 
2. Produkten får inte ha tilldelats en riskfras som anger miljöfarlighet och 

hälsofarlighet i enlighet med direktiv 1999/45/EG och 2001/60/EG. 
Följande riskfraser anses relevanta för denna produktgrupp: R20 (H332), 
R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 & H331), R24 (H311), R25 
(H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 
(H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 
(H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 
(H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), 
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R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), 
R61 (H360D & H360FD), R62 (H361f, H360FD & H360Df), R63 
(H361d & H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 
(H336), R68 (H371) och kombinationer av dessa. 

 
Kontroll: Produkter med 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 
testrapport från ett oberoende organ. Alternativt ska anbudsgivarna 
tillhandahålla en förteckning över produktens alla huvudbeståndsdelar (alla 
ämnen vars andel överstiger 5 viktprocent i smörjmedlet) med angivelse av 
namn och där det är tillämpligt Einecs- eller Elincs-nummer och 
koncentration, produktens säkerhetsdatablad (enligt kraven i kommissionens 
direktiv 91/155/EG) och säkerhetsdatabladen för var och en av 
huvudbeståndsdelarna (enligt kraven i direktiv 91/155/EEG och rådets 
direktiv 67/548/EEG). 
 

R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), 
R61 (H360D & H360FD), R62 (H361f, H360FD & H360Df), R63 
(H361d & H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 
(H336), R68 (H371) och kombinationer av dessa. 

 
Kontroll: Produkter med 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 
testrapport från ett oberoende organ. Alternativt ska anbudsgivarna 
tillhandahålla en förteckning över produktens alla huvudbeståndsdelar (alla 
ämnen vars andel överstiger 5 viktprocent i smörjmedlet) med angivelse av 
namn och där det är tillämpligt Einecs- eller Elincs-nummer och 
koncentration, produktens säkerhetsdatablad (enligt kraven i kommissionens 
direktiv 91/155/EG) och säkerhetsdatabladen för var och en av 
huvudbeståndsdelarna (enligt kraven i direktiv 91/155/EEG och rådets 
direktiv 67/548/EEG). 

 
 

Kärnkriterier Övergripande kriterier 
3.6 Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdstjänster 

OMRÅDE OMRÅDE 
Trädgårdstjänster med användning av produkter och metoder som har 
mindre miljöpåverkan 
 

Trädgårdstjänster med användning av produkter och metoder som har 
mindre miljöpåverkan 

URVALSKRITERIER URVALSKRITERIER 
Anbudsgivaren ska lämna belägg för sin kapacitet att genomföra 
strukturerade och dokumenterade miljöförfaranden för minst följande 
områden:  

• Bedömning av de viktigaste miljöaspekterna vid utförandet av 
tjänsten.  

• Avfallsminimering och källsortering.  
• Mindre vatten- och energiförbrukning, även när det gäller 

Anbudsgivaren ska lämna belägg för sin kapacitet att genomföra 
strukturerade och dokumenterade miljöförfaranden för minst följande 
områden:  

• Bedömning av de viktigaste miljöaspekterna vid utförandet av 
tjänsten.  

• Avfallsminimering och källsortering.  
• Mindre vatten- och energiförbrukning, även när det gäller transporter.  
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transporter.  
• Användningen av bekämpningsmedel, inbegripet ogräsmedel.  

 
Kontroll: Anbudsgivare som har ett miljöstyrningssystem (såsom Emas, 
ISO 14001, eller annat nationellt eller regionalt system) för trädgårdstjänster 
ska lämna intyg om systemet och de förfaranden som används. Om 
anbudsgivarna inte är certifierade ska de lämna uppgifter om skriftliga 
anvisningar och förfaranden som demonstrerar deras yrkesmässiga 
kompetens. 
 
Anbudsgivare som inte har miljöstyrningssystem men erfarenhet rörande 
liknande kontrakt ska lämna en förteckning över sina tidigare kontrakt under 
de tre senaste åren, med kontaktuppgifter för relevanta upphandlande 
myndigheter. 
 

• Användningen av bekämpningsmedel, inbegripet ogräsmedel. 
 
Kontroll: Anbudsgivare som har ett miljöstyrningssystem (såsom Emas, 
ISO 14001, eller annat nationellt eller regionalt system) för trädgårdstjänster 
ska lämna intyg om systemet och de förfaranden som används. Om 
anbudsgivarna inte är certifierade ska de lämna uppgifter om skriftliga 
anvisningar och förfaranden som demonstrerar deras yrkesmässiga 
kompetens. 
 
Anbudsgivare som inte har miljöstyrningssystem men erfarenhet rörande 
liknande kontrakt ska lämna en förteckning över sina tidigare kontrakt under 
de tre senaste åren, med kontaktuppgifter för relevanta upphandlande 
myndigheter. 
 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Allmänna beståndsdelar i jordförbättringsmedel som används för 
gödning 
 
1. De jordförbättringsmedel som används för tjänsten får inte innehålla 

torv eller avloppsslam. 
 

2. Det organiska materialet i jordförbättringsmedel måste komma från 
behandling och/eller återanvändning av avfall (enligt definitionen i 
rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall och bilaga I 
till detta). 

 
3. Slam (som inte kommer från avlopp) tillåts endast om det identifieras 

som en av följande avfallstyper enligt den europeiska 
avfallsförteckningen (enligt definitionen i kommissionens beslut 
2001/118/EG av den 16 januari 2001 om ändring av beslut 2000/532/EG 
om avfallsförteckningen och när dessa inte har blandats med 
avloppsvatten eller slam utanför det specifika produktionsstället): 
• 020305 – slam från avloppsbehandling på produktionsstället och 

Allmänna beståndsdelar i jordförbättringsmedel som används för 
gödning 
 
1. De jordförbättringsmedel som används för tjänsten får inte innehålla 

torv eller avloppsslam. 
 

2. Det organiska materialet i jordförbättringsmedel måste komma från 
behandling och/eller återanvändning av avfall (enligt definitionen i 
rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall och bilaga I 
till detta). 

 
3. Slam (som inte kommer från avlopp) tillåts endast om det identifieras 

som en av följande avfallstyper enligt den europeiska 
avfallsförteckningen (enligt definitionen i kommissionens beslut 
2001/118/EG av den 16 januari 2001 om ändring av beslut 2000/532/EG 
om avfallsförteckningen och när dessa inte har blandats med 
avloppsvatten eller slam utanför det specifika produktionsstället): 
• 020305 – slam från avloppsbehandling på produktionsstället och 
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från beredning av frukt, grönsaker, spannmål, 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). 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna detaljerade uppgifter om produktens 
sammansättning, det organiska materialets ursprung och en förklaring om att 
ovanstående krav uppfylls. Produkter med 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 testrapport från ett oberoende organ. 
 

från beredning av frukt, grönsaker, spannmål, 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). 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna detaljerade uppgifter om produktens 
sammansättning, det organiska materialets ursprung och en förklaring om att 
ovanstående krav uppfylls. Produkter med 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 testrapport från ett oberoende organ. 
 

Farliga ämnen i jordförbättringsmedel som används för gödning 
 
4. Högsta koncentration tungmetaller i avfallet innan det behandlas (mg/kg 

torrvikt) måste uppfylla kraven nedan rörande farliga ämnen. I 
slutprodukten måste halten av följande ämnen vara lägre än de värden 
som anges nedan, uppmätt som torrvikt: 

 
Ämne mg/kg  

(torrvikt) 
Ämne mg/kg  

(torrvikt) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 

 

As (*) 10 

Farliga ämnen i jordförbättringsmedel som används för gödning 
 
4. Högsta koncentration tungmetaller i avfallet innan det behandlas (mg/kg 

torrvikt) måste uppfylla kraven nedan rörande farliga ämnen. I 
slutprodukten måste halten av följande ämnen vara lägre än de värden 
som anges nedan, uppmätt som torrvikt: 

 
Ämne mg/kg  

(torrvikt) 
Ämne mg/kg  

(torrvikt) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 

 

As (*) 10 
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Pb 100 F (*) 200 
Hg 1  
(*) Uppgifter om förekomst av dessa ämnen behövs bara för 
produkter som innehåller material från industriprocesser. 

  
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna relevanta analysrapporter (EN 13650, 
ISO 16772 eller likvärdig standard) som styrker att kriteriet ovan uppfylls. 
Produkter med 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 testrapport från ett 
oberoende organ. 
 

Pb 100 F (*) 200 
Hg 1  
(*) Uppgifter om förekomst av dessa ämnen behövs bara för 
produkter som innehåller material från industriprocesser. 

  
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna relevanta analysrapporter (EN 13650, 
ISO 16772 eller likvärdig standard) som styrker att kriteriet ovan uppfylls. 
Produkter med 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 testrapport från ett 
oberoende organ. 
 

Smörjmedel  
  
5. De smörjoljor som används i maskinerna för tjänsten måste vara 

biologiskt nedbrytbara och får inte vara giftiga. En andel av kolet i 
smörjmedlen måste komma från förnybara råvaror (från vegetabiliska 
oljor eller djurfett). Denna andel ska vara 
• ≥ 50 viktprocent för hydrauloljor, 
• ≥ 45 viktprocent för fetter, 
• ≥ 70 viktprocent för motorsågsoljor och andra engångssmörjmedel, 
• ≥ 50 viktprocent för oljor för tvåtaktsmotorer. 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna en förteckning över de smörjmedel som 
används för tjänsten (tillverkare och handelsnamn). Produkter med 
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 testrapport från ett oberoende organ. 
Om inte ska anbudsgivarna tillhandahålla den nämnda dokumentationen 
med specifikationer för varje produkt som de föreslår. 
 

Smörjmedel  
 
5. De smörjoljor som används i maskinerna för tjänsten måste vara 

biologiskt nedbrytbara och får inte vara giftiga. En andel av kolet i 
smörjmedlen måste komma från förnybara råvaror (från vegetabiliska 
oljor eller djurfett). Denna andel ska vara 
• ≥ 55 viktprocent för hydrauloljor, 
• ≥ 50 viktprocent för fetter, 
• ≥ 75 viktprocent för motorsågsoljor och andra engångssmörjmedel, 
• ≥ 55 viktprocent för oljor för tvåtaktsmotorer. 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska tillhandahålla en förteckning över de 
smörjmedel som används för att utföra tjänsten (tillverkare och 
handelsnamn). Produkter med 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 
testrapport från ett oberoende organ. Om inte ska anbudsgivarna 
tillhandahålla den nämnda dokumentationen med specifikationer för varje 
produkt som de föreslår. 
 

Bevattningspraxis Bevattningspraxis 
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6. Vid bevattning och användning av vatten ska 

• vatten som inte är lämpligt som dricksvatten användas i största 
möjliga mån (regnvatten, fritt grundvatten eller återanvänt vatten), 

• marktäckning tillämpas för att undvika avdunstning i de områden 
som den upphandlande myndigheten specificerar, 

• automatiska bevattningssystem användas enligt den upphandlande 
myndighetens specifikationer, 

• periodiska rapporter lämnas om vattenförbrukningen. 
 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna lämplig dokumentation som visar att 
dessa kriterier uppfylls. Den upphandlande myndigheten tillhandahåller 
riktlinjer baserade på de vattenresurser som är tillgängliga i det klimat och 
på den plats som bevattningssystemet är avsett för. 
 
7. Automatiska bevattningssystem måste uppfylla följande krav: 

• Möjlighet att justera vattenvolymen per zoner. 
• Tidsinställd bevattning som kan programmeras för 

bevattningsperioden. 
• Fuktmätare som mäter fuktnivån i jorden och automatiskt slår från 

bevattningen när jordens fuktnivå är tillräcklig (t.ex. efter regn). 
• Om den upphandlande myndigheten anser det vara lämpligt, ska 

vatten användas från lokala återvinningskällor, t.ex. en kombination 
av regnvatten, grundvatten och filtrerat gråvatten. 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska tillhandahålla lämplig teknisk dokumentation 
som visar att dessa kriterier uppfylls. Den upphandlande myndigheten 
tillhandahåller riktlinjer baserade på de vattenresurser som är tillgängliga i 
det klimat och på den plats som bevattningssystemet är avsett för. 

 
6. Vid bevattning och användning av vatten ska 

• vatten som inte är lämpligt som dricksvatten användas i största 
möjliga mån (regnvatten, fritt grundvatten eller återanvänt vatten),  

• marktäckning tillämpas för att undvika avdunstning i de områden 
som den upphandlande myndigheten specificerar, 

• automatiska bevattningssystem användas enligt den upphandlande 
myndighetens specifikationer, 

• periodiska rapporter lämnas om vattenförbrukningen, 
• undersökningar om vattenbehov tillhandahållas, inom en månad från 

kontraktstart, för att definiera mängden vatten som behövs för vart 
och ett grönområde, 

• förslag lämnas om hur eventuella nya växter ska arrangeras enligt 
vattenbehov, utom om detta har fastslagits på förhand. 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna lämplig dokumentation som visar att 
dessa kriterier uppfylls. Den upphandlande myndigheten tillhandahåller 
riktlinjer baserade på de vattenresurser som är tillgängliga i det klimat och 
på den plats som bevattningssystemet är avsett för. 
 
7. Automatiska bevattningssystem måste uppfylla följande krav: 

• Möjlighet att justera vattenvolymen per zoner. 
• Tidsinställd bevattning som kan programmeras för 

bevattningsperioden. 
• Fuktmätare som mäter fuktnivån i jorden och automatiskt slår från 

bevattningen när jordens fuktnivå är tillräcklig (t.ex. efter regn). 
• Om den upphandlande myndigheten anser det vara lämpligt, ska 

vatten användas från lokala återvinningskällor, t.ex. en kombination 
av regnvatten, grundvatten och filtrerat gråvatten. 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna lämplig teknisk dokumentation som 
visar att dessa kriterier uppfylls. Den upphandlande myndigheten 
tillhandahåller riktlinjer baserade på de vattenresurser som är tillgängliga i 
det klimat och på den plats som bevattningssystemet är avsett för. 



23 
 

 
Avfallshantering 
 
8. Avfall från trädgårdstjänster ska källsorteras enligt följande: 

• 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 källsorteras i gällande kommunala 
avfallsfraktioner och placeras i motsvarande gatucontainrar (papper, 
plast etc.). Förpackningsavfall från farliga ämnen, t.ex. 
växtskyddsmedel, måste avfallshanteras på ett säkert sätt och lämnas 
in på godkända insamlingspunkter eller till en auktoriserad 
avfallshanterare för ytterligare behandling. 

• Motoroljor måste samlas in och hanteras av ett auktoriserat 
avfallshanteringsföretag. 

• Om en trädgårdsmaskin går sönder och inte kan lagas ska 
tjänsteleverantören ange maskinens slutdestination. 

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

Avfallshantering 
 
8. Avfall från trädgårdstjänster ska källsorteras enligt följande: 

• 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 källsorteras i gällande kommunala 
avfallsfraktioner och placeras i motsvarande gatucontainrar (papper, 
plast etc.). Förpackningsavfall från farliga ämnen, t.ex. 
växtskyddsmedel, måste avfallshanteras på ett säkert sätt och lämnas 
in på godkända insamlingspunkter eller till en auktoriserad 
avfallshanterare för ytterligare behandling. 

• Motoroljor måste samlas in och hanteras av ett auktoriserat 
avfallshanteringsföretag. 

• Om en trädgårdsmaskin går sönder och inte kan lagas ska 
tjänsteleverantören ange maskinens slutdestination. 

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

Periodisk rapport 
 
9. En rapport ska lämnas årligen med uppgifter om bränsleförbrukningen 

vid utförandet av tjänsten, namn och mängder på använda 
gödningsmedel, växtskyddsmedel och smörjoljor, mängden avfall som 
har genererats per fraktion och destination samt information om alla 
andra åtgärder som har vidtagits för att utföra tjänsten i enlighet med 
kontraktet (åtgärder för att minska vattenförbrukning och 
förpackningsmaterial etc.). 

 

Periodisk rapport 
 
9. En rapport ska lämnas årligen med uppgifter om bränsleförbrukningen 

vid utförandet av tjänsten, namn och mängder på använda 
gödningsmedel, växtskyddsmedel och smörjoljor, mängden avfall som 
har genererats per fraktion och destination samt information om alla 
andra åtgärder som har vidtagits för att utföra tjänsten i enlighet med 
kontraktet (åtgärder för att minska vattenförbrukning och 
förpackningsmaterial etc.). 
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Kontroll: Den upphandlande myndigheten verifierar att kraven uppfylls 
under kontraktsperioden. 
 

Kontroll: Den upphandlande myndigheten verifierar att kraven uppfylls 
under kontraktsperioden. 
 

Invaderande växter och djurarter 
 
10. Alla växter och djurarter som anses vara invaderande måste rapporteras 

omedelbart till den upphandlande myndigheten och lämpliga åtgärder 
måste vidtas enligt avtal med myndighetens företrädare. 

 
Kontroll: Den upphandlande myndigheten verifierar att kraven uppfylls 
under kontraktsperioden. 
 

Invaderande växter och djurarter 
 
10. Alla växter och djurarter som anses vara invaderande måste rapporteras 

omedelbart till den upphandlande myndigheten och lämpliga åtgärder 
måste vidtas enligt avtal med myndighetens företrädare. 

 
Kontroll: Den upphandlande myndigheten verifierar att kraven uppfylls 
under kontraktsperioden. 
 

Bekämpning av skadedjur 
 
11. Användning av kemiska produkter för bekämpning av skadedjur måste 

minskas med hjälp av alternativa metoder (t.ex. värmebehandling, 
mekanisk behandling eller biologisk behandling) för de viktigaste 
växtsjukdomarna. 

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

Bekämpning av skadedjur 
 
11. Användning av kemiska produkter för bekämpning av skadedjur måste 

minskas med hjälp av alternativa metoder (t.ex. värmebehandling, 
mekanisk behandling eller biologisk behandling) för de viktigaste 
växtsjukdomarna. 

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

 Fysiska föroreningar i jordförbättringsmedel som används för gödning 
 
12. Den sammanräknade andelen glas, metaller och plaster ska vara lägre än 

0,5 % uppmätt som torrvikt. 
 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna relevanta analysrapporter (EN 13650, 
ISO 16772 eller likvärdig standard) som styrker att kriteriet ovan uppfylls. 
Produkter med 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 testrapport från ett 
oberoende organ. 
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 Kväve i jordförbättringsmedel som används för gödning 
 
13. Kvävehalten i produkten får inte överskrida 3 % totalt N (viktprocent) 

och halten oorganiskt N får inte överskrida 20 % totalt N (eller organiskt 
N ≥ 80 %). 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna relevanta analysrapporter (EN 13650, 
ISO 16772 eller likvärdig standard) som styrker att kriteriet ovan uppfylls. 
Produkter med 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 testrapport från ett 
oberoende organ. 
 

 Påverkan av jordförbättringsmedel som används för gödning 
 
14. Produkterna får inte skada växternas grobarhet eller tillväxt och ska 

innehålla minst 25 % torrsubstans och minst 20 % organisk substans 
(torrvikt). 

 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna relevanta analysrapporter (EN 13650, 
ISO 16772 eller likvärdig standard) som styrker att kriteriet ovan uppfylls. 
Produkter med 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 testrapport från ett 
oberoende organ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hälsa och säkerhet i samband med jordförbättringsmedel som används 
för gödning 
 
15. Produktens halter av primära patogener får inte överstiga följande: 

• Salmonella: frånvarande i 25 g av produkten. 
• Ägg av parasitära maskar (helminter): frånvarande i 1,5 g av 

produkten. 
• E. coli: < 1 000 MPN/g (MPN: Most Probable Number). 
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Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna relevanta analysrapporter (EN 13650, 
ISO 16772 eller likvärdig standard) som styrker att kriteriet ovan uppfylls. 
Produkter med 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 testrapport från ett 
oberoende organ. 
 

TILLDELNINGSKRITERIER TILLDELNINGSKRITERIER 
Nya prydnadsväxter  
 
1. Extrapoäng delas ut för ekologiskt producerade prydnadsväxter. 
 
Kontroll: Anbudsgivarna ska från och med den 1 januari 2009 ange hur stor 
procentandel av de prydnadsväxter som används för tjänsten som är 
ekologiskt producerade enligt förordning (EG) nr 834/2007. I slutet av varje 
år ska anbudsgivarna lämna en förteckning över alla nya växter som har 
använts, deras pris och (där det är relevant) bevis på deras ekologiska 
ursprung. 

Nya prydnadsväxter  
 
1. Extrapoäng delas ut för ekologiskt producerade prydnadsväxter. 
 
Kontroll: Anbudsgivarna ska från och med den 1 januari 2009 ange hur stor 
procentandel av de prydnadsväxter som används för tjänsten som är 
ekologiskt producerade enligt förordning (EG) nr 834/2007. I slutet av varje 
år ska anbudsgivarna lämna en förteckning över alla nya växter som har 
använts, deras pris och (där det är relevant) bevis på deras ekologiska 
ursprung. 
 

KLAUSULER SOM RÖR FULLGÖRANDE AV KONTRAKTET KLAUSULER SOM RÖR FULLGÖRANDE AV KONTRAKTET 
Tjänstefordon 

 
1. De fordon som används för tjänsten ska minst uppfylla avgaskraven 

Euro 4 eller IV. 
 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna en förteckning över de fordon som 
används för tjänsten och teknisk dokumentation för fordonen där 
avgasnivåerna framgår. Om kraven inte uppfylls i början av 
kontraktsperioden, fastställer den upphandlande myndigheten en definierad 
tidsram (t.ex. sex månader) inom vilken anbudsgivaren måste uppfylla 
kontraktsklausulen. 

Tjänstefordon 
 
1. De fordon som används för tjänsten ska minst uppfylla avgaskraven 

Euro 5 eller V. 
 
Kontroll: Anbudsgivarna ska lämna en förteckning över de fordon som 
används för tjänsten och teknisk dokumentation för fordonen där 
avgasnivåerna framgår. Om kraven inte uppfylls i början av 
kontraktsperioden, fastställer den upphandlande myndigheten en definierad 
tidsram (t.ex. sex månader) inom vilken anbudsgivaren måste uppfylla 
kontraktsklausulen. 
 

Utbildning av personal Utbildning av personal 
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2. Trädgårdspersonalen måste få utbildning om metoder för 

trädgårdsskötsel med mindre miljöpåverkan och dessa måste tillämpas 
när tjänsten utförs. Utbildningen bör omfatta ämnen såsom vatten- och 
energibesparande metoder, minimering, hantering och källsortering av 
avfall, användning av produkter baserade på förnybara råmaterial, 
hantering och förvaltning av kemiska produkter och deras behållare, 
trygg och lagenlig användning av bekämpningsmedel, inbegripet 
ogräsmedel, och undvikande av resistens mot bekämpningsmedel, etc. 
Utbildningen rörande kritiska tillämpningar, inbegripet användning av 
kemikalier, måste genomföras innan personalen får tillstånd att utföra 
den typen av arbete. 

 
Kontroll: Anbudsgivaren ska lämna en utbildningsplan efter att kontraktet 
har beviljats och efter att kontraktet har löpt ut måste anbudsgivaren lämna 
ett intyg rörande utbildning som både ny och permanent personal har fått.  
 

 
2. Trädgårdspersonalen måste få utbildning om metoder för 

trädgårdsskötsel med mindre miljöpåverkan och dessa måste tillämpas 
när tjänsten utförs. Utbildningen bör omfatta ämnen såsom vatten- och 
energibesparande metoder, minimering, hantering och källsortering av 
avfall, användning av produkter baserade på förnybara råmaterial, 
hantering och förvaltning av kemiska produkter och deras behållare, 
trygg och lagenlig användning av bekämpningsmedel, inbegripet 
ogräsmedel, och undvikande av resistens mot bekämpningsmedel, etc. 
Utbildningen rörande kritiska tillämpningar, inbegripet användning av 
kemikalier, måste genomföras innan personalen får tillstånd att utföra 
den typen av arbete. 

 
Kontroll: Anbudsgivaren ska lämna en utbildningsplan efter att kontraktet 
har beviljats och efter att kontraktet har löpt ut måste anbudsgivaren lämna 
ett intyg rörande utbildning som både ny och permanent personal har fått.  
 

 
 
Förklarande anmärkningar 
 
Utbildning av personal: Kan vara direkt förknippad med miljökriterierna men är också relevant ur ett hälsoperspektiv. Utbildningen av personal bör även 
innefatta hur man skyddar sig mot buller och damm, hanterar kemikalier etc. 
 
Ogräsmedel och bekämpningsmedel: Det finns på EU-nivå en ökande oro rörande användningen av och den ökande resistensen mot ogräsmedel och 
bekämpningsmedel, med en tillnärmning av normer i hela EU.  
Information om exponering för kemikalier och kemikaliesäkerhet finns på http://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines. 
 
Godkända förteckningar över aktiva ämnen finns i EU:s databas över bekämpningsmedel på http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm. 
 
Procentandel ekologiskt producerade prydnadsväxter: Den upphandlande myndigheten ska ange hur procentandelen kommer att bedömas – som 
mängdandel eller som kostnadsandel. 
 

http://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
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Invaderande växter och djurarter: Främmande växter och djur är ett växande bekymmer4. Att utplåna invaderande växter och djurarter ingår i regel inte i 
kontrakten eftersom det inte kan anses vara rutinarbete. Med stöd av anpassade kontrakt kan dock en lämplig nivå av utplånande fastställas. En beskrivning av 
flera olika sätt för utplånande (tillnärmning av standarder) finns på den brittiska regeringens Business Link-webbplats5. 
 
Miljömärkning för typ I eller ISO 14024: Miljömärkningar av typ I eller enligt ISO 14024 bygger på underliggande kriterier som fastställs av ett oberoende 
organ och övervakas genom ett certifierings- och verifieringsförfarande. De utgör en mycket öppen, tillförlitlig och oberoende informationskälla. För dessa 
miljömärkningar måste följande villkor uppfyllas:  

• Kraven för märkningen baserar sig på vetenskapliga belägg.  
• Miljömärkningarna antas gemensamt av alla aktörer, såsom regeringsorgan, konsumenter, tillverkare, distributörer och miljöorganisationer.  
• Märkningarna är tillgängliga för alla intresserade parter. 

 
Vid offentlig upphandling kan upphandlarna kräva att kriterierna för en viss miljömärkning uppfylls, och miljömärkningen kan användas som ett sätt att 
bevisa att kraven uppfylls. Upphandlarna får dock inte kräva att en produkt har miljömärkning. Dessutom får upphandlarna endast använda 
miljömärkningskriterier som hänför sig till själva produkten, tjänsten eller produktionsprocessen, inte kriterier som hänför sig till hur företaget leds i 
allmänhet. 
 
Trädgårdsfordon: Utsläppskraven för Euro 5 eller V i de övergripande kriterierna innebär att trädgårdsfordonen i regel är tillverkade år 2000–2001 eller 
senare, eller har modifierats så att de uppfyller utsläppskraven. Kraven för skåpbilar anges i kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling av transport. 
 
Arbetskläder: Kraven för arbetskläder anges i kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling av textilprodukter. 
 
Bevis för överensstämmelse: Om det för kriterieverifieringen ges möjlighet till andra lämpliga sätt att bevisa överensstämmelse, kan sådana vara t.ex. ett 
tekniskt underlag från tillverkaren, en testrapport från ett erkänt organ eller andra relevanta bevis. Den upphandlande myndigheten ska själv avgöra från fall 
till fall och utifrån ett tekniskt-juridiskt perspektiv om de inlämnade bevisen kan anses vara tillräckliga. 
 
Kontroll: För jordförbättringsmedel kan anbudsgivarna bevisa att kriterierna uppfylls genom ett EU-miljömärke eller på annat lämpligt sätt såsom 
laboratorietest. För prydnadsväxter godtas logotypen för ekologiska produkter eller annat lämpligt bevis på att ekologiska normer uppfylls. För växtbehållare 
godtas det tyska miljömärket ”Blå ängeln” eller ett utlåtande från leverantören eller plantskolans ledning. För bevattningssystem kan anbudsgivarna hänvisa 
till utrustningens tekniska dokumentation. Trädgårdmaskiner omfattas av kriterier rörande både produktionsprocessen och utsläppsnivåer, och därför krävs 
både utlåtande från tillverkaren och maskinens tekniska dokumentation för att bevisa överensstämmelse. För smörjoljor kan olika miljömärken anses bevisa 
överensstämmelse. Om produkten inte är certifierad måste anbudsgivaren tillhandahålla produktens säkerhetsdatablad eller resultat från laboratorietest om 
säkerhetsdatabladet inte är tillräckligt detaljerat för att bevisa överensstämmelse.  
                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm  
5 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES  

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
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För trädgårdstjänster kan hänvisning göras till ovan nämnda dokumentation rörande de produkter som används. Eftersom många av kraven fastställs i form av 
klausuler om hur kontraktet ska fullgöras, är det väsentligt att ha tillbörlig förvaltning, övervakning och kontroll av fullgörandet efter att kontraktet har 
beviljats. 
 
 
Kostnadsaspekter 
 
När trädgårdsarbete utförs enligt miljökriterier finns det möjligheter för de offentliga förvaltningarna att spara pengar. Särskilt gäller att användning av 
inhemska arter som är väl anpassade till lokala förhållanden kan ge t.ex. betydligt lägre kostnader för bevattning och bekämpning av skadedjur. Effektiva 
bevattningssystem och rationell användning av kompost, jordförbättringsmedel och växtskyddsprodukter är klara exempel på möjligheterna till 
kostnadsinbesparingar. 
 
Det finns dock inga specifika uppgifter att tillgå om hur trädgårdsprodukter eller trädgårdsmaskiner med mindre miljöpåverkan är prissatta. Det kan i vissa fall 
uppstå tilläggskostnader om trädgårdsprodukter som har mindre miljöpåverkan är dyrare (t.ex. ekologiska växter, bionedbrytbara behållare, miljömärkta 
certifierade jordförbättringsmedel). Det kan också vara dyrare att använda alternativa växtskyddsmetoder (t.ex. biologisk och mekanisk bekämpning av 
skadedjur). 
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