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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vattentoaletter och urinaler 

 
 
Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 
som utarbetats för produktgruppen vattentoaletter och urinaler. I den åtföljande tekniska bakgrundsrapporten för EU:s miljömärke och kriterierna 
för miljöanpassad offentlig upphandling finns en ingående förklaring till varför dessa kriterier valts och hänvisningar till mer information. 

 
Två uppsättningar kriterier har tagits fram för miljöanpassad offentlig upphandling: 

− Kärnkriterierna är lämpade att användas av alla upphandlande myndigheter i medlemsstaterna och handlar om viktiga miljöeffekter. De är 
utformade så att de kan användas med så lite extra kontrollinsatser eller ökade kostnader som möjligt. 

− De övergripande kriterierna är avsedda för dem som vill köpa de miljömässigt bästa produkterna på marknaden. De kan kräva ytterligare 
kontroller eller en något högre kostnad jämfört med produkter som fyller samma funktion. 

 

1. Definition och omfattning 
Detta dokument omfattar upphandling av utrustning för vattentoaletter, inbegripet toalettstolar, toalettskålar och spolsystem för toaletter, samt 
urinalutrustning, inbegripet urinalanordningar, urinaler, spolfria urinaler och spolsystem för urinaler.1 I detta avseende gäller följande definitioner: 

− utrustning för vattentoaletter: antingen en toalettstol, en toalettskål eller ett spolsystem för toalett. 

− toalettstol: en sanitetsanordning som kombinerar ett spolsystem och en toalettskål till en fungerande enhet som tar emot och spolar ut 
mänsklig urin och avföring i ett avloppssystem.  

− toalettskål: en sanitetsanordning som tar emot och spolar ut mänsklig urin och avföring i ett avloppssystem. 

− urinalutrustning: antingen en urinalanordning, en urinal, en spolfri urinal eller ett spolsystem för urinal. 

− spolande urinalutrustning: antingen en urinalanordning, en urinal, eller ett spolsystem för urinal. 

− urinalanordning: en sanitetsanordning som kombinerar ett spolsystem och en urinal till en fungerande enhet som tar emot och spolar ut 
mänsklig urin i ett avloppssystem. 

− urinal: en sanitetsanordning som tar emot urin och spolvatten och spolar ut båda i ett avloppssystem. 

                                                      
1 Vattentoaletter och urinalutrustning av typen klass 1 hänför sig i allmänhet till den kontinentaleuropeiska marknaden medan vattentoaletter och urinalutrustning av 
typen klass 2 i allmänhet avser den brittiska marknaden. Typen av klass som krävs med hänsyn till de lokala förhållandena måste emellertid kontrolleras noggrant 
av den upphandlande myndigheten. 
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− urinalränna: en sanitetsanordning med eller utan spolningssystem som omfattar en golvkanal och en ränna eller en platta fäst på väggen 
som tar emot urin och spolvatten och spolar ut båda i ett avloppssystem. 

− spolfri urinal: en sanitetsanordning som tar emot urin och spolar ut i ett avloppssystem, som fungerar utan vatten. 

− spolsystem: för både vattentoaletter och urinalutrustning med spolning, antingen en spolcistern med inbyggt skvallerrör, eller en anordning 
som anses lika effektiv, och inlopps/utloppsanordningar, eller en spolventil. 

−  vattenbesparande anordning: en spolanordning där endast en del av volymen från en helspolning används, antingen som en 
dubbelverkande mekanism (som kan avbrytas) eller en dubbelkontrollmekanism (dubbelspolning). 

− helspolningsvolym: den totala volym vatten som släpps ut från spolsystemet under en spolning.  

− reducerad spolvolym: den del av helspolningsvolymen som släpps ut av en vattenbesparande anordning under en spolning och motsvarar 
högst två tredjedelar av helspolningsvolymen. 

−  genomsnittlig spolvolym: ett genomsnitt av en helspolningsvolym och tre reducerade spolvolymer beräknat enligt den metod som anges i 
tillägg 1 till kommissionens beslut (2013/641/EU). 

− spolning som aktiveras vid behov: en spolanordning på en sanitetsanordning som kan hanteras antingen manuellt via ett handtag, en 
spak, knapp, fotpedal eller motsvarande spolanordning, eller genom en sensor som registrerar att sanitetsanordningen har använts. 

− justeringsanordning: en anordning som gör att helspolningsvolymen och, om det är aktuellt, den reducerade spolvolymen i ett spolsystem 
kan justeras. 

 
Kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling av vattentoaletter och urinaler täcker inte följande produkter: 

− Toalettsitsar och toalettlock, men endast när de släpps ut på marknaden och/eller marknadsförs som en separat produkt oberoende av en 
vattentoalett eller urinal (dvs. när de släpps ut på marknaden och/eller marknadsförs som fristående produkt). 

− Toalettutrustning som inte använder vatten eller som använder kemikalier och vatten för spolning, samt toaletter som förbrukar energi för 
spolningssystemet. 
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2. Viktiga miljöeffekter 
Den enskilt största miljöpåverkan från vattentoaletter och urinaler är kopplad till vattenförbrukningen under användningsfasen. Annan 
miljöpåverkan av betydelse är utvinningen och användningen av råvaror för framställning av vattentoaletter och urinaler, varför en ökning av dessa 
produkters hållbarhet/livslängd skulle medföra fördelar för miljön. 

 
Viktiga miljöeffekter Upphandlingsstrategi 

 
• Vattenförbrukning 

 
• Energiförbrukning (till följd av 

vattenproduktion och vattendistribution 
samt uppsamling och rening av 
avloppsvatten) 

 
• Materialutvinning/utarmning av resurser 

 

 
 

• Minskad vattenförbrukning 
 
 
 

• Förlänga produktens livslängd 
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3. EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vattentoaletter och 
urinaler 

Med utgångspunkt i data och information i den tekniska bakgrundsrapporten föreslås följande uppsättning EU-kriterier för miljöanpassad offentlig 
upphandling: 

a) Kriterier för inköp av vatteneffektiv utrustning för vattentoaletter för nya eller renoverade byggnader (3.1). 

b) Kriterier för inköp av vatteneffektiv urinalutrustning för nya eller renoverade byggnader (3.2). 

 
 
 
 
3.1 Förslag till EU:s kärnkriterier och övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling av utrustning för vattentoaletter 

Kärnkriterier Övergripande kriterier 

OMRÅDE OMRÅDE 
Inköp av vatteneffektiv utrustning för vattentoaletter för nya eller 
renoverade byggnader. 

Inköp av vatteneffektiv utrustning för vattentoaletter för nya eller 
renoverade byggnader. 

URVALSKRITERIER URVALSKRITERIER 

1. Anbudsgivarens förmåga – endast vid installationsarbeten 

När vattentoaletter installeras ska anbudsgivaren visa att väl 
kvalificerad och erfaren personal kommer att utföra installationen eller 
utbytet av produkterna. Anbudsgivaren ska särskilt visa förtrogenhet 
med de produkter som ska installeras, särskilt när det gäller 
miljövänliga inställningar såsom justering av spolvolymen. 
Anbudsgivaren ska beskriva sammansättningen av och 
kvalifikationerna hos den grupp som ska utföra tjänsterna. 

 
Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över liknande projekt 

1. Anbudsgivarens förmåga – endast vid installationsarbeten 

När vattentoaletter installeras ska anbudsgivaren visa att väl 
kvalificerad och erfaren personal kommer att utföra installationen eller 
utbytet av produkterna. Anbudsgivaren ska särskilt visa förtrogenhet 
med de produkter som ska installeras, särskilt när det gäller 
miljövänliga inställningar såsom justering av spolvolymen. 
Anbudsgivaren ska beskriva sammansättningen av och 
kvalifikationerna hos den grupp som ska utföra tjänsterna. 

 
Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över liknande projekt 
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som nyligen utförts (antal och tidsram för projekt anges av den 
upphandlande myndigheten), intyg om att de utförts på 
tillfredsställande sätt och information om personalens kvalifikationer 
och erfarenhet. 

som nyligen utförts (antal och tidsram för projekt anges av den 
upphandlande myndigheten), intyg om att de utförts på 
tillfredsställande sätt och information om personalens kvalifikationer 
och erfarenhet. 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
1. Effektiv användning av vatten 1. Effektiv användning av vatten 

1.1 Volym vid helspolning 

Den nominella volymen vid helspolning bör, oberoende av 
vattentrycket, för vattentoalett inte överstiga 6,0 l/spolning när den 
släpps ut på marknaden. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För produkter utan ett sådant miljömärke ska resultaten av provningar 
som genomförts i enlighet med provningsförfarandet i standarden EN 
997 eller likvärdig standard lämnas in. Provningarna ska genomföras 
av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i den europeiska 
standarden EN ISO 17025 eller likvärdiga krav. 

1.1 Volym vid helspolning 

Den nominella volymen vid helspolning bör, oberoende av 
vattentrycket, för vattentoalett inte överstiga 6,0 l/spolning när den 
släpps ut på marknaden. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För produkter utan ett sådant miljömärke ska resultaten av provningar 
som genomförts i enlighet med provningsförfarandet i standarden EN 
997 eller likvärdig standard lämnas in. Provningarna ska genomföras 
av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i den europeiska 
standarden EN ISO 17025 eller likvärdiga krav. 

1.2 Vattenbesparing 

Toalettstolar med en helspolningsvolym på över 4,0 liter och 
toalettspolsystem ska vara utrustade med en anordning för 
vattenbesparing. Då produkten släpps ut på marknaden får den 
reducerade spolvolymen, oavsett vattentrycket, inte överstiga 
3,0 l/spolning, vid det tillfälle då den vattenbesparande anordningen 
används. 

Toalettskålar ska möjliggöra användning av en vattenbesparande 
anordning, vars reducerade spolvolym, oavsett vattentrycket, inte får 
överstiga 3,0 l/spolning, vid det tillfälle då den vattenbesparande 
anordningen används. 

 
 

1.2 Vattenbesparing 

Toalettstolar med en helspolningsvolym på över 4,0 liter och 
toalettspolsystem ska vara utrustade med en anordning för 
vattenbesparing. Då produkten släpps ut på marknaden får den 
reducerade spolvolymen, oavsett vattentrycket, inte överstiga 
3,0 l/spolning, vid det tillfälle då den vattenbesparande anordningen 
används. 

Toalettskålar ska möjliggöra användning av en vattenbesparande 
anordning, vars reducerade spolvolym, oavsett vattentrycket, inte får 
överstiga 3,0 l/spolning, vid det tillfälle då den vattenbesparande 
anordningen används. 

För sensorbaserad utrustning: 

Eventuell sensorbaserad spolanordning ska förhindra att spolning sker 
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Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För produkter utan ett sådant miljömärke ska resultaten av provningar 
som genomförts i enlighet med provningsförfarandet i standarden EN 
997 eller likvärdig standard lämnas in. Provningarna ska genomföras 
av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i den europeiska 
standarden EN ISO 17025 eller likvärdiga krav. 

utan att produkten används och säkerställa att spolning sker endast 
efter det att produkten faktiskt har använts. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För produkter utan ett sådant miljömärke ska resultaten av provningar 
som genomförts i enlighet med provningsförfarandet i standarden EN 
997 eller likvärdig standard lämnas in. Provningarna ska genomföras 
av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i den europeiska 
standarden EN ISO 17025 eller likvärdiga krav. För produkter 
utrustade med sensorbaserad spolning ska anbudsgivaren 
tillhandahålla en kort beskrivning av de åtgärder som vidtagits vid 
utformningen av produkten för att förhindra att spolning sker utan att 
produkten används och säkerställa att spolning endast sker efter det 
att produkten faktiskt har använts. 

Justering av spolvolym 

Spolsystemen ska vara försedda med en justeringsanordning så att 
spolvolymen kan justeras av installatören i förhållande till de lokala 
förhållandena i avloppssystemet. Helspolningsvolymen efter justering 
enligt monteringanvisningarna får inte överstiga 6 l/spolning eller 
4 l/spolning om toalettstolen inte är utrustad med en vattenbesparande 
anordning, och den reducerade spolvolymen efter justering enligt 
monteringsanvisningarna får inte överstiga 3 l/spolning. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en förklaring 
från tillverkaren/leverantören med uppgift om vilken typ av lösning som 
används och dess tekniska parametrar. 

Justering av spolvolym 

Spolsystemen ska vara försedda med en justeringsanordning så att 
spolvolymen kan justeras av installatören i förhållande till de lokala 
förhållandena i avloppssystemet. Helspolningsvolymen efter justering 
enligt monteringanvisningarna får inte överstiga 6 l/spolning eller 
4 l/spolning om toalettstolen inte är utrustad med en vattenbesparande 
anordning, och den reducerade spolvolymen efter justering enligt 
monteringsanvisningarna får inte överstiga 3 l/spolning. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en förklaring 
från tillverkaren/leverantören med uppgift om vilken typ av lösning som 
används och dess tekniska parametrar. 

 1.4 Genomsnittlig spolvolym 

Den genomsnittliga spolvolymen för vattentoalettutrustning, när den 
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släpps ut på marknaden, beräknad enligt metoden i tillägg 1 till 
kommissionens beslut (2013/641/EU), får inte överstiga 3,5 l/spolning. 
Toalettstolar med en helspolningsvolym på 4,0 liter eller mindre är 
undantagna från detta krav. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en förklaring 
från tillverkaren/leverantören med uppgift om beräknad genomsnittlig 
spolvolym (l/spolning) för produkten, tillsammans med resultaten av 
provningar som genomförts i enlighet med de provningsförfaranden 
som anges i tillägg 1 till kommissionens beslut (2013/641/EU), eller 
likvärdiga standarder. Provningarna ska genomföras av laboratorier 
som uppfyller de allmänna kraven i den europeiska standarden EN 
ISO 17025 eller likvärdiga krav. 

2. Produktegenskaper 2. Produktegenskaper 

Krav på spolsystem 

Spolsystem ska uppfylla kraven i respektive EN-standard i tabell 1. 
Kraven i relevant EN-standard i tabell 1 nedan som gäller mätning av 
nominell helspolningsvolym och reducerad spolvolym omfattas inte av 
detta kriterium. 

Tabell 1. EN-standard för krav på spolsystem för toalett 
Nummer Rubrik 

EN 14055 Spolcisterner för WC och urinaler 

EN 12541 
Sanitetsarmaturer – Spolventiler för WC och 
ventiler med automatisk stängning för urinaler PN 
10 

EN 15091 Sanitetsarmatur – Sanitetsarmatur med 
elektronisk öppnings- och avstängningsfunktion 

 
Kontroll: 

2.1 Krav på spolsystem 

Spolsystem ska uppfylla kraven i respektive EN-standard i tabell 1. 
Kraven i relevant EN-standard i tabell 1 nedan som gäller mätning av 
nominell helspolningsvolym och reducerad spolvolym omfattas inte av 
detta kriterium. 

Tabell 1. EN-standard för krav på spolsystem för toalett 
Nummer Rubrik 

EN 14055 Spolcisterner för WC och urinaler 

EN 12541 
Sanitetsarmaturer – Spolventiler för WC och 
ventiler med automatisk stängning för urinaler PN 
10 

EN 15091 Sanitetsarmatur – Sanitetsarmatur med 
elektronisk öppnings- och avstängningsfunktion 

 
Kontroll: 
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Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För andra produkter godtas en provningsrapport som visar att 
produktens spolsystem uppfyller kraven i de EN-standarder som 
nämns ovan eller motsvarande standarder. 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För andra produkter godtas en provningsrapport som visar att 
produktens spolsystem uppfyller kraven i de EN-standarder som 
nämns ovan eller motsvarande standarder. 

2.2 Spoleffekt 

Spoleffekt för toalettstolar och toalettskålar ska uppfylla kraven i EN-
standard 997. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För andra produkter godtas en provningsrapport som visar att 
produktens spoleffekt uppfyller kraven i EN-standard 997 eller 
motsvarande standard. 

2.2 Spoleffekt 

Spoleffekt för toalettstolar ska uppfylla kraven i EN-standard 997. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För andra produkter godtas en provningsrapport som visar att 
produktens spoleffekt uppfyller kraven i EN-standard 997 eller 
motsvarande standard. 

3. Produktlivslängd  

Spolutrustning för toalett ska omfattas av en garanti på minst fyra år 
som täcker reparationer och byten. Garantivillkoren ska tydligt täcka 
läckage och ventiler i produkten. Anbudsgivaren ska vidare se till att 
det finns originalreservdelar eller deras motsvarighet i minst tio år efter 
inköpsdatum. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. egen försäkran 
från tillverkaren att ovanstående krav kommer att uppfyllas. 

3. Produktlivslängd  

Spolutrustning för toalett ska omfattas av en garanti på minst fem år 
som täcker reparationer och byten. Garantivillkoren ska tydligt täcka 
läckage och ventiler i produkten. Anbudsgivaren ska vidare se till att 
det finns originalreservdelar eller deras motsvarighet i minst tio år efter 
inköpsdatum. 

 
 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. egen försäkran 
från tillverkaren att ovanstående krav kommer att uppfyllas. 

4. Monteringsanvisningar och bruksanvisning 

Spolutrustning för toalett ska åtföljas av följande tryckta information (på 
förpackningen och/eller i den dokumentation som åtföljer produkten) 

4. Monteringsanvisningar och bruksanvisning 

Spolutrustning för toalett ska åtföljas av följande tryckta information (på 
förpackningen och/eller i den dokumentation som åtföljer produkten) 
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och/eller i elektronisk form: 

− Korrekta installationsinstruktioner, inklusive information om 
vilken/vilka klass(er) och/eller typ(er) som produkten har provats 
för, information om de specifika arbetstryck som produkten lämpar 
sig för, information om vilka typer av avloppssystem som 
produkten fungerar med, information som beskriver hur 
spolvolymen kan anpassas liksom konsekvenserna (i form av 
avloppsvattennivå och fyllnadsnivå osv.) och, vid toalettskålar och 
spolsystem som släpps ut på marknaden separat, information om 
vilka produkter som de ska kombineras med för att bli en fullt 
fungerande enhet som använder vatten effektivt. 

− Råd om hur en rationell användning kan minimera miljöpåverkan, 
särskilt information om korrekt produktanvändning för att minimera 
vattenförbrukningen. 

− Information om helspolningsvolym och reducerad spolvolym i 
l/spolning. 

− Rekommendationer om korrekt användning och underhåll av 
produkten, inklusive information om vilka delar som kan bytas ut, 
instruktioner för byte av packningar och andra delar om produkten 
läcker, råd om rengöring etc. 

− Information om lämpligt bortskaffande när produkten är uttjänt. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. skriftliga 
underlag från tillverkaren att ovanstående krav kommer att uppfyllas.  

och/eller i elektronisk form: 

− Korrekta installationsinstruktioner, inklusive information om 
vilken/vilka klass(er) och/eller typ(er) som produkten har provats 
för, information om de specifika arbetstryck som produkten lämpar 
sig för, information om vilka typer av avloppssystem som produkten 
fungerar med, information som beskriver hur spolvolymen kan 
anpassas liksom konsekvenserna (i form av avloppsvattennivå och 
fyllnadsnivå osv.) och, vid toalettskålar och spolsystem som släpps 
ut på marknaden separat, information om vilka produkter som de 
ska kombineras med för att bli en fullt fungerande enhet som 
använder vatten effektivt. 

− Råd om hur en rationell användning kan minimera miljöpåverkan, 
särskilt information om korrekt produktanvändning för att minimera 
vattenförbrukningen. 

− Information om helspolningsvolym, reducerad spolvolym och 
genomsnittlig spolvolym i l/spolning. 

− Rekommendationer om korrekt användning och underhåll av 
produkten, inklusive information om vilka delar som kan bytas ut, 
instruktioner för byte av packningar och andra delar om produkten 
läcker, råd om rengöring etc. 

− Information om lämpligt bortskaffande när produkten är uttjänt. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. skriftliga 
underlag från tillverkaren att ovanstående krav kommer att uppfyllas. 

URVALSKRITERIER URVALSKRITERIER 
Poäng kommer att ges för följande: Poäng kommer att ges för följande: 
1. Ytterligare vattenbesparing vid helspolning 

Extra poäng kommer att ges för varje ytterligare vattenminskning med 
0,5 liter av den helspolningsvolym som anges i kriterium 1.1. 

 

1. Ytterligare vattenbesparing vid genomsnittlig spolning 

Extra poäng kommer att ges för varje ytterligare vattenminskning med 
0,1 liter av den genomsnittliga spolvolym som anges i kriterium 1.4. 
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Kontroll: 

Resultat av provningar som genomförts i enlighet med 
provningsförfarandet i standarden EN 997 eller likvärdig standard ska 
lämnas in. Provningarna ska genomföras av laboratorier som uppfyller 
de allmänna kraven i EN-standard ISO 17025 eller likvärdiga krav. 

 
Kontroll: 

Resultat av provningar som genomförts i enlighet med 
provningsförfarandet i standarden EN 997 eller likvärdig standard ska 
lämnas in. Provningarna ska genomföras av laboratorier som uppfyller 
de allmänna kraven i EN-standard ISO 17025 eller likvärdiga krav. 

2. Ytterligare vattenbesparing vid reducerad spolning 

Extra poäng kommer att ges för varje ytterligare vattenminskning med 
0,25 liter av den reducerade spolvolym som anges i kriterium 1.2. 

 
Kontroll: 

Resultat av provningar som genomförts i enlighet med 
provningsförfarandet i standarden EN 997 eller likvärdig standard ska 
lämnas in. Provningarna ska genomföras av laboratorier som uppfyller 
de allmänna kraven i EN-standard ISO 17025 eller likvärdiga krav. 

 

3. Hygien 

Extra poäng kommer att ges för eventuell kontaktfri (sensorbaserad) 
spolanordning som förhindrar att spolning sker utan att produkten 
används och säkerställer att spolning sker endast efter det att 
produkten faktiskt har använts. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en förklaring 
från tillverkaren/leverantören med uppgift om vilken typ av lösning som 
används och dess tekniska parametrar, inbegripet en kort beskrivning 
av de åtgärder som vidtagits vid utformningen av produkten för att 
förhindra att spolning sker utan att produkten används och säkerställa 
att spolning sker endast efter det att produkten faktiskt har använts. 

2. Hygien 

Extra poäng kommer att ges för eventuell kontaktfri (sensorbaserad) 
spolanordning som förhindrar att spolning sker utan att produkten 
används och säkerställer att spolning sker endast efter det att 
produkten faktiskt har använts. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en förklaring 
från tillverkaren/leverantören med uppgift om vilken typ av lösning som 
används och dess tekniska parametrar, inbegripet en kort beskrivning 
av de åtgärder som vidtagits vid utformningen av produkten för att 
förhindra att spolning sker utan att produkten används och säkerställa 
att spolning sker endast efter det att produkten faktiskt har använts. 
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3.2 Förslag till kärnkriterier och övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 

av utrustning för urinaler 

Kärnkriterier Övergripande kriterier 
OMRÅDE OMRÅDE 
Inköp av vatteneffektiv urinalutrustning för nya eller renoverade 
byggnader. 

Inköp av vatteneffektiv urinalutrustning för nya eller renoverade 
byggnader. 

URVALSKRITERIER URVALSKRITERIER 

1. Anbudsgivarens förmåga – endast vid installationsarbeten 

När urinalutrustning installeras ska anbudsgivaren visa att väl 
kvalificerad och erfaren personal kommer att utföra installationen eller 
utbytet av produkterna. Anbudsgivaren ska särskilt visa förtrogenhet 
med de produkter som ska installeras, särskilt när det gäller 
miljövänliga inställningar såsom justering av spolvolymen. 
Anbudsgivaren ska beskriva sammansättningen av och 
kvalifikationerna hos den grupp som ska utföra tjänsterna. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över liknande projekt 
som nyligen utförts (antal och tidsram för projekt anges av den 
upphandlande myndigheten), intyg om att de utförts på 
tillfredsställande sätt och information om personalens kvalifikationer 
och erfarenhet. 

1. Anbudsgivarens förmåga – endast vid installationsarbeten 

 När urinalutrustning installeras ska anbudsgivaren visa att väl 
kvalificerad och erfaren personal kommer att utföra installationen eller 
utbytet av produkterna. Anbudsgivaren ska särskilt visa förtrogenhet 
med de produkter som ska installeras, särskilt när det gäller 
miljövänliga inställningar såsom justering av spolvolymen. 
Anbudsgivaren ska beskriva sammansättningen av och 
kvalifikationerna hos den grupp som ska utföra tjänsterna. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över liknande projekt 
som nyligen utförts (antal och tidsram för projekt anges av den 
upphandlande myndigheten), intyg om att de utförts på 
tillfredsställande sätt och information om personalens kvalifikationer 
och erfarenhet. 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
1. Effektiv användning av vatten för urinalutrustning med 
spolning 

1. Effektiv användning av vatten för urinalutrustning med 
spolning 
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1.1 Volym vid helspolning 

Den nominella spolvolymen bör, oberoende av vattentrycket, för 
urinalutrustning med spolning inte överstiga 2,0 l/spolning när den 
släpps ut på marknaden. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För produkter utan ett sådant miljömärke ska resultaten av provningar 
som genomförts i enlighet med provningsförfarandet i standarden EN 
13407 eller likvärdig standard lämnas in. Provningarna ska 
genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i EN-
standard ISO 17025 eller likvärdiga krav. För urinalrännor hänför sig 
helspolningsvolym till det vatten som spolas över 60 cm bredd av den 
sammanhängande väggen. 

1.1 Volym vid helspolning 

Den nominella spolvolymen bör, oberoende av vattentrycket, för 
urinalutrustning med spolning inte överstiga 1,0 l/spolning när den 
släpps ut på marknaden. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För produkter utan ett sådant miljömärke ska resultaten av provningar 
som genomförts i enlighet med provningsförfarandet i standarden EN 
13407 eller likvärdig standard lämnas in. Provningarna ska 
genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i EN-
standard ISO 17025 eller likvärdiga krav. För urinalrännor hänför sig 
helspolningsvolym till det vatten som spolas över 60 cm bredd av den 
sammanhängande väggen. 

1.2 Vattenbesparing 

Urinalanordning och spolsystem för urinaler ska vara utrustade med en 
individuell spolanordning som aktiveras vid behov. För urinalrännor 
med spolningssystem ska det finnas en individuell spolanordning som 
aktiveras vid behov för högst 60 cm bredd av den sammanhängande 
väggen. 

Urinaler ska kunna använda en individuell spolanordning som 
aktiveras vid behov. För urinalrännor utan spolningssystem ska det 
finnas en individuell spolanordning som aktiveras vid behov för högst 
60 cm bredd av den sammanhängande väggen. 

 
 
 

 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 

1.2 Vattenbesparing 

Urinalanordning och spolsystem för urinaler ska vara utrustade med en 
individuell spolanordning som aktiveras vid behov. För urinalrännor 
med spolningssystem ska det finnas en individuell spolanordning som 
aktiveras vid behov för högst 60 cm bredd av den sammanhängande 
väggen. 

Urinaler ska kunna använda spolanordning som aktiveras vid behov. 
För urinalrännor utan spolningssystem ska det finnas en individuell 
spolanordning som aktiveras vid behov för högst 60 cm bredd av den 
sammanhängande väggen. 

För sensorutrustade urinaler: 

Eventuell sensorbaserad spolanordning ska förhindra att spolning sker 
utan att produkten används och säkerställa att spolning sker endast 
efter det att produkten faktiskt har använts. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
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kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en förklaring 
från tillverkaren/leverantören med uppgift om vilken typ av lösning som 
används och dess tekniska parametrar. 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en förklaring 
från tillverkaren/leverantören med uppgift om vilken typ av lösning som 
används och dess tekniska parametrar. För produkter utrustade med 
sensorbaserad spolning ska anbudsgivaren tillhandahålla en kort 
beskrivning av de åtgärder som vidtagits vid utformningen av 
produkten för att förhindra att spolning sker utan att produkten används 
och säkerställa att spolning endast sker efter det att produkten faktiskt 
har använts. 

Justering av spolvolym 

Spolsystemen ska vara försedda med en justeringsanordning så att 
spolvolymen kan justeras av installatören i förhållande till de lokala 
förhållandena i avloppssystemet. Helspolningsvolymen efter justering 
enligt monteringsanvisningarna får inte överstiga 2 l/spolning. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en förklaring 
från tillverkaren/leverantören med uppgift om vilken typ av lösning som 
används och dess tekniska parametrar. 

Justering av spolvolym 

Spolsystemen ska vara försedda med en justeringsanordning så att 
spolvolymen kan justeras av installatören i förhållande till de lokala 
förhållandena i avloppssystemet. Helspolningsvolymen efter justering 
enligt monteringsanvisningarna får inte överstiga 1 l/spolning. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en förklaring 
från tillverkaren/leverantören med uppgift om vilken typ av lösning som 
används och dess tekniska parametrar. 

2. Produktegenskaper 2. Produktegenskaper 

2.1 Krav för spolsystem i urinaler 

Spolsystem ska uppfylla kraven i respektive EN-standard som anges i 
tabell 2. Kraven i relevant EN-standard som anges i tabell 2 nedan 
som gäller mätning av nominell spolvolym omfattas inte av detta 
kriterium. 

Tabell 2. EN-standard för krav på spolsystem för urinal 
Nummer Rubrik 

EN 14055 Spolcisterner för WC och urinaler 

EN 12541 Sanitetsarmaturer – Spolventiler för WC och 

2.1 Krav för spolsystem i urinaler 

Spolsystem ska uppfylla kraven i respektive EN-standard som anges i 
tabell 2. Kraven i relevant EN-standard som anges i tabell 2 nedan 
som gäller mätning av nominell spolvolym omfattas inte av detta 
kriterium. 

Tabell 2. EN-standard för krav på spolsystem för urinal 
Nummer Rubrik 

EN 14055 Spolcisterner för WC och urinaler 

EN 12541 Sanitetsarmaturer – Spolventiler för WC och 
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ventiler med automatisk stängning för urinaler PN 
10 

EN 15091 Sanitetsarmatur – Sanitetsarmatur med 
elektronisk öppnings- och avstängningsfunktion 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För andra produkter godtas också en provningsrapport som visar att 
produktens spolsystem uppfyller kraven i de EN-standarder som 
nämns ovan eller motsvarande standarder. 

ventiler med automatisk stängning för urinaler PN 
10 

EN 15091 Sanitetsarmatur – Sanitetsarmatur med 
elektronisk öppnings- och avstängningsfunktion 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För andra produkter godtas också en provningsrapport som visar att 
produktens spolsystem uppfyller kraven i de EN-standarder som 
nämns ovan eller motsvarande standarder. 

2.2 Spoleffekt för urinalanordningar och urinaler 

Spoleffekt för urinalanordningar och urinaler ska uppfylla kraven i EN-
standard 13407. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För andra produkter godtas också en provningsrapport som visar att 
produktens spoleffekt uppfyller kraven i EN-standard 13407 eller 
motsvarande standard.  

2.2 Spoleffekt för urinalanordningar och urinaler 

Spoleffekt för urinalanordningar och urinaler ska uppfylla kraven i EN-
standard 13407. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För andra produkter godtas också en provningsrapport som visar att 
produktens spoleffekt uppfyller kraven i EN-standard 13407 eller 
motsvarande standard.  

2.3 Effekt för spolfri urinal 

Spolfria urinaler ska uppfylla kraven i tillägg 2 till kommissionens beslut 
(2013/641/EU). 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För andra produkter godtas också en provningsrapport som visar att 
produkten uppfyller de krav som anges ovan.  

2.3 Effekt för spolfri urinal 

Spolfria urinaler ska uppfylla kraven i tillägg 2 till kommissionens beslut 
(2013/641/EU). 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För andra produkter godtas också en provningsrapport som visar att 
produkten uppfyller de krav som anges ovan.  
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3. Produktlivslängd 

Spolutrustning för urinal ska omfattas av en garanti på minst fyra år 
som täcker reparationer och byten. Garantivillkoren ska tydligt täcka 
läckage och ventiler i produkten. Anbudsgivaren ska vidare se till att 
det finns originalreservdelar eller deras motsvarighet i minst tio år efter 
inköpsdatum. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. egen försäkran 
från tillverkaren att ovanstående krav kommer att uppfyllas. 

3. Produktlivslängd 

Spolutrustning för urinal ska omfattas av en garanti på minst fem år 
som täcker reparationer och byten. Garantivillkoren ska tydligt täcka 
läckage och ventiler i produkten. Anbudsgivaren ska vidare se till att 
det finns originalreservdelar eller deras motsvarighet i minst tio år efter 
inköpsdatum. 

  
 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. egen försäkran 
från tillverkaren att ovanstående krav kommer att uppfyllas. 

4. Biologiskt nedbrytbar vätska och underhåll av spolfria urinaler 

Spolfria urinaler ska antingen använda färdig biologiskt nedbrytbar 
vätska eller fungera helt utan vätska. Dessutom ska anbudsgivaren ge 
instruktioner för underhåll av spolfria urinaler, inbegripet, i 
förekommande fall information om hur ofta den utbytbara kassetten 
ska bytas ut och en förteckning över leverantörer av regelbundet 
underhåll av dessa produkter. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För andra produkter ska det godtas ett exemplar av 
användarinformationen med en beskrivning av det underhåll som krävs 
och/eller en länk till en tillverkares webbplats som innehåller denna 
information och dokumentation som beskriver den teknik som används 
och, när en vätska används, en provningsrapport som visar hur lätt 

4. Biologiskt nedbrytbar vätska och underhåll av spolfria urinaler 

Spolfria urinaler ska antingen använda färdig biologiskt nedbrytbar 
vätska eller fungera helt utan vätska. Dessutom ska anbudsgivaren ge 
instruktioner för underhåll av spolfria urinaler, inbegripet, i 
förekommande fall information om hur ofta den utbytbara kassetten 
ska bytas ut och en förteckning över leverantörer av regelbundet 
underhåll av dessa produkter. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

För andra produkter ska det godtas ett exemplar av 
användarinformationen med en beskrivning av det underhåll som krävs 
och/eller en länk till en tillverkares webbplats som innehåller denna 
information och dokumentation som beskriver den teknik som används 
och, när en vätska används, en provningsrapport som visar hur lätt 
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biologiskt nedbrytbar vätskan är, enligt definitionen och 
provningsmetoden i Vägledning för tillämpning av CLP-kriterierna2 
enligt förordning (EG) nr 1272/2008.  

biologiskt nedbrytbar vätskan är, enligt definitionen och 
provningsmetoden i Vägledning för tillämpning av CLP-kriterierna2 
enligt förordning (EG) nr 1272/2008.  

5. Monteringsanvisningar och bruksanvisning 

Spolutrustning för urinal ska åtföljas av följande tryckta information (på 
förpackningen och/eller i den dokumentation som åtföljer produkten) 
och/eller i elektronisk form: 

- Korrekta installationsinstruktioner, inklusive information om 
vilken/vilka klass(er) och/eller typ(er) som produkten har provats 
för, information om de specifika arbetstryck som produkten lämpar 
sig för, information om vilka typer av avloppssystem som 
produkten fungerar med, information som beskriver hur 
spolvolymen kan anpassas liksom konsekvenserna (i form av 
avloppsvattennivå och fyllnadsnivå osv.) och, vid urinaler och 
spolsystem som släpps ut på marknaden separat, information om 
vilka produkter som de ska kombineras med för att bli en fullt 
fungerande enhet som använder vatten effektivt. 

- Råd om hur en rationell användning kan minimera miljöpåverkan, 
särskilt information om korrekt produktanvändning för att minimera 
vattenförbrukningen. 

- Information om helspolningsvolym i l/spolning. 

- Rekommendationer om korrekt användning och underhåll av 
produkten, inklusive råd om underhåll och användning av 
produkten, information om vilka delar som kan bytas ut, 
instruktioner för byte av packningar och andra delar om produkten 
läcker, råd om rengöring etc. 

- Information om lämpligt bortskaffande när produkten är uttjänt. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

5. Monteringsanvisningar och bruksanvisning 

Spolutrustning för urinal ska åtföljas av följande tryckta information (på 
förpackningen och/eller i den dokumentation som åtföljer produkten) 
och/eller i elektronisk form: 

- Korrekta installationsinstruktioner, inklusive information om 
vilken/vilka klass(er) och/eller typ(er) som produkten har provats 
för, information om de specifika arbetstryck som produkten lämpar 
sig för, information om vilka typer av avloppssystem som 
produkten fungerar med, information som beskriver hur 
spolvolymen kan anpassas liksom konsekvenserna (i form av 
avloppsvattennivå och fyllnadsnivå osv.) och, vid urinaler och 
spolsystem som släpps ut på marknaden separat, information om 
vilka produkter som de ska kombineras med för att bli en fullt 
fungerande enhet som använder vatten effektivt. 

- Råd om hur en rationell användning kan minimera miljöpåverkan, 
särskilt information om korrekt produktanvändning för att minimera 
vattenförbrukningen. 

- Information om helspolningsvolym i l/spolning. 

- Rekommendationer om korrekt användning och underhåll av 
produkten, inklusive råd om underhåll och användning av 
produkten, information om vilka delar som kan bytas ut, 
instruktioner för byte av packningar och andra delar om produkten 
läcker, råd om rengöring etc. 

- Information om lämpligt bortskaffande när produkten är uttjänt. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

                                                      
2 Den senaste tillgängliga versionen av vägledningen (version 3.0 från november 2012) finns på Europeiska kemikaliemyndighetens webbsida: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 
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Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. skriftliga 
underlag från tillverkaren att ovanstående krav kommer att uppfyllas. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. skriftliga 
underlag från tillverkaren att ovanstående krav kommer att uppfyllas. 

URVALSKRITERIER URVALSKRITERIER 
Poäng kommer att ges för följande: Poäng kommer att ges för följande: 
1. Ytterligare vattenbesparing vid spolning 

Extra poäng kommer att ges för varje ytterligare vattenminskning med 
0,25 liter av den helspolningsvolym som anges i kriterium 1.1. 

 
Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla resultaten av provningar som 
genomförts i enlighet med provningsförfarandet i standarden EN 13407 
eller likvärdig standard. Provningarna ska genomföras av laboratorier 
som uppfyller de allmänna kraven i EN-standard ISO 17025 eller 
likvärdiga krav. För spolande urinalutrustning med en 
sammanhängande vägg (t.ex. urinalrännor) hänför sig 
helspolningsvolym till det vatten som spolas över 60 cm bredd av den 
sammanhängande väggen. 

1. Ytterligare vattenbesparing vid spolning 

Extra poäng kommer att ges för varje ytterligare vattenminskning med 
0,25 liter av den helspolningsvolym som anges i kriterium 1.1. 

 
Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla resultaten av provningar som 
genomförts i enlighet med provningsförfarandet i standarden EN 13407 
eller likvärdig standard. Provningarna ska genomföras av laboratorier 
som uppfyller de allmänna kraven i EN-standard ISO 17025 eller 
likvärdiga krav. För spolande urinalutrustning med en 
sammanhängande vägg (t.ex. urinalrännor) hänför sig 
helspolningsvolym till det vatten som spolas över 60 cm bredd av den 
sammanhängande väggen. 

2. Hygien 

Extra poäng kommer att ges för eventuell kontaktfri (sensorbaserad) 
spolanordning som förhindrar att spolning sker utan att produkten 
används och säkerställer att spolning sker endast efter det att 
produkten faktiskt har använts. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en förklaring 
från tillverkaren/leverantören med uppgift om vilken typ av lösning som 
används och dess tekniska parametrar, inbegripet en kort beskrivning 
av de åtgärder som vidtagits vid utformningen av produkten för att 
förhindra att spolning sker utan att produkten används och säkerställa 
att spolning sker endast efter det att produkten faktiskt har använts. 

2. Hygien 

Extra poäng kommer att ges för eventuell kontaktfri (sensorbaserad) 
spolanordning som förhindrar att spolning sker utan att produkten 
används och säkerställer att spolning sker endast efter det att 
produkten faktiskt har använts. 

 
Kontroll: 

Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en förklaring 
från tillverkaren/leverantören med uppgift om vilken typ av lösning som 
används och dess tekniska parametrar, inbegripet en kort beskrivning 
av de åtgärder som vidtagits vid utformningen av produkten för att 
förhindra att spolning sker utan att produkten används och säkerställa 
att spolning sker endast efter det att produkten faktiskt har använts. 
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4. FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR 
Vid anskaffning av utrustning för vattentoaletter och urinaler får upphandlande myndigheter ingå separata kontrakt (som t.ex. rör design, 
installation och leverans av utrustning) med olika uppdragstagare. I sådana fall kan därför olika uppdragstagare ansvara för att de olika 
kriterierna är uppfyllda. 

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

Utrustning för vattentoaletter och urinaler kräver korrekt underhåll för att säkerställa att systemet fungerar korrekt. Vissa delar kan över tiden 
komma att förlora nödvändiga egenskaper, exempelvis packningar som inte längre säkerställer lämpligt skydd mot läckage och behöver ersättas. 
Vattentoaletternas och urinalutrustningens skick bör således kontrolleras regelbundet och uttjänta delar bytas ut enligt ett schema. 

När det gäller utrustning för vattentoaletter bör det noteras att huvudkriteriet för urval när de övergripande kriterierna används är den 
genomsnittliga spolvolymen enligt Tekniska specifikationer – 1.4 (de krav för nominell helspolningsvolym och reducerad spolvolym som anges i 1.1 
respektive 1.2 bör ses som en säkerhetsåtgärd). När kärnkriterierna används kan urvalskriterier om ytterligare vattenbesparing vid helspolning 
(anges i Urvalskriterier — 1) och ytterligare vattenbesparing vid reducerad spolning (anges i Urvalskriterier — 2) vara användbara för att uppnå 
högre selektivitet med ytterligare vattenbesparingar. 

När det gäller urinalutrustning bör det noteras att huvudkriteriet för selektivitet är den nominella spolvolym som anges i Tekniska specifikationer 1.1 
för antingen kärnkriterierna eller de övergripande kriterierna. Urvalskriterier om ytterligare vattenbesparing vid spolning (anges i Urvalskriterier — 
1) kan vara användbara för att uppnå högre selektivitet med ytterligare vattenbesparingar. 

Före varje tillämpning av ett urvalskriterium måste först nationell och lokal lagstiftning kontrolleras för att undvika eventuella konflikter mellan de 
rättsliga kraven och de föreslagna urvalskriterierna. 

I byggnader där utrustning för vattentoaletter och urinaler inte används under lång tid kan upphandlande myndigheter av hygieniska skäl ställa krav 
på aktivering av spolning som förhindrar stagnation, dvs. spolning med regelbundna intervall (t.ex. en gång per dag, en gång i veckan) i den 
utrustning som inte används. 

 
 
5. Livscykelkostnader 
Livscykelkostnaden omfattar totalkostnaden för produkten under hela dess livslängd, inbegripet kostnader för planering, utformning, inköp och stöd 
och eventuella andra kostnader som direkt hänför sig till ägande eller användning av produkten. 
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I offentliga byggnader står vattenanvändningen för en toalett med 6/4 liter dubbelspolning för mer än 80 % av den totala livscykelkostnaden. Därför 
dras slutsatsen att beslut om offentlig upphandling som tar hänsyn till produktens vattenförbrukning leder till de miljömässigt och ekonomiskt mest 
fördelaktiga resultaten. 

I illustrativt syfte redovisas i figur 1 hur vatteneffektiviteten i spolsystemen ökar i en toalettstol för offentligt bruk för att visa hur detta påverkar 
livscykelkostnaderna. 
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Figur 1: 
Livscykelkostnader för olika toalettstolar (i €2011) 

 
Såsom framgår av figur 1 sjunker de totala livscykelkostnaderna för en toalettstol för offentligt bruk avsevärt om man i stället för en 6 liter 
enkelspolande toalett använder den mest effektiva 3,5/2 liter dubbelspolande toaletten, och besparingarna beror uteslutande på den lägre 
vattenförbrukningen. Den totala livscykelkostnaden för en 3,5/2 liter dubbelspolande toalett (cirka 1 500 euro i 2011 års priser) är till exempel lite 
mindre än halva den totala livscykelkostnaden för en 6 liter enkelspolande toalett (mer än 3 100 euro). I det fallet minskar vattenkostnadens andel 
av den totala livscykelkostnaden från 86 % (toalett med 6 liter spolning) till 70 % (toalett med 3,5/2 liter spolning). 
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