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Tryck- och kopieringspapper 

– Miljöanpassad offentlig upphandling – Produktblad 

1 Omfattning 
 
Detta produktblad avser upphandling av tryck- och kopieringspapper. Detta omfattar blankt 
papper för skriv-, utskrifts- och kopieringsändamål (upp till 170 g/m2) som säljs i ark eller 
rullar.  
Slutbearbetade pappersprodukter som skrivhäften, ritböcker, kalendrar, manualer etc. ingår 
inte.  
Kriterierna har hämtats från EU:s miljömärke1, det nordiska Svanenmärket2 och den tyska Blå 
Ängeln-miljömärkningen3.  
 
Olika kriterier föreslås för följande: 

• Papper baserat på returfiber, återvunnet papper (fokus för Blå ängeln-märket). 

• Papper baserat på nyfiber (fokus för EU:s miljömärke och det nordiska Svanenmärket). 

De upphandlande myndigheterna rekommenderas att hänvisa till båda kriterierna som 
alternativa sätt att nå målet om att köpa in miljövänligt papper. På så sätt maximerar man 
konkurrensen och undviker diskriminering.  
 
 

2 Viktiga miljöeffekter 
 

Effekter  Miljöanpassad upphandlingsstrategi 
• Skogsskövling och potentiell förlust 

av biologisk mångfald. 
• Utsläpp i luft och vatten vid 

tillverkning av pappersmassa och 
papper. 

• Energi- och vattenförbrukning i 
samband med tillverkningen. 

• Kemikalieförbrukning i samband 
med tillverkningen. 

• Generering av avfall i form av 
kasserat papper och slam i samband 
med tillverkningen. 

→  

• Upphandling av papper baserat på 
returfibrer (återvunnet papper) eller 
papper baserat på lagligt och/eller 
hållbart skördad nyfiber. 

• Upphandling av papper tillverkat genom 
processer som har låg energiförbrukning 
och låga utsläpp. 

• Undvikande av vissa ämnen vid 
papperstillverkning och blekning. 

 

                                                 
1 Se: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm. 
2 Se: http://www.svanen.nu/; kriterier på: http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44. 
3 Se: http://www.blauer-engel.de/index.htm; kriterier på:http://www.blauer-

engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf och http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.svanen.nu/
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.blauer-engel.de/index.htm
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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3 Papper baserat på returfiber – Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling  

3.1. Återvinningsalternativ – Kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling  
Obs: Om kriterierna skiljer sig åt för papper för professionell tryckning anges detta i den sista 
kolumnen i tabellen. 
Tryck- och kopieringspapper för normal 
kontorsanvändning Papper för professionellt bruk 

Område 

Inköp av återvunnet kontorspapper tillverkat av 100 % 
returfibrer. 

Inköp av återvunnet papper 
tillverkat av minst 75 % 
returfibrer. 

Obligatoriska krav på varan 
1. Papperet måste vara tillverkat av 100 % returfibrer. 

Returfiber innehåller både returfibrer efter 
konsument och returfibrer före konsument från 
pappersbruk, även kallat avfallspapper. Returfibrer 
efter konsument kan komma från konsumenter, 
kontor, tryckerier, bokbinderier eller liknande. 
Verifiering: Alla produkter med ett miljömärke av 
typ I, t.ex. EU:s miljömärke, kan utgöra bevis på 
detta om det anges att papperet är tillverkat av 
100 % returfibrer. Andra lämpliga former av bevis 
ska också godtas, t.ex. teknisk dokumentation från 
tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt 
organ. 

1. Papperet måste vara tillverkat 
av minst 75 % returfibrer. 
Returfiber innehåller både 
returfibrer efter konsument och 
returfibrer före konsument från 
pappersbruk, även kallat 
avfallspapper. Returfibrer efter 
konsument kan komma från 
konsumenter, kontor, tryckerier, 
bokbinderier eller liknande. 
Verifiering: Samma 

2. Papperet måste vara minst elementärt klorfritt 
(ECF). Totalt klorfritt papper (TCF) godtas också. 
Verifiering: Alla produkter med EU:s miljömärke 
ska anses uppfylla kraven. Andra nationella 
miljömärken av typ I som uppfyller ovanstående 
kriterium kan också godtas. Andra lämpliga former 
av bevis ska också godtas, t.ex. teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en 
analysrapport från ett erkänt organ. 

Samma 

3. För att garantera att papperet lämpar sig för 
kontorsmaskiner ska ett varuprov lämnas in till den 
upphandlande myndigheten för ett kvalitetstest. 

Samma 

 
 

3.2. Återvinningsalternativ – Övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig 
upphandling  

Obs: Om kriterierna skiljer sig åt för papper för professionell tryckning anges detta i den sista 
kolumnen i tabellen. 
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Tryck- och kopieringspapper för normal 
kontorsanvändning Papper för professionellt bruk 

Område 

Inköp av återvunnet kontorspapper tillverkat av 100 % 
returfibrer. 

Inköp av återvunnet papper 
tillverkat av minst 75 % 
returfibrer. 

Obligatoriska krav på varan 
1. Papperet måste vara tillverkat av 100 % returfibrer, 

varav minst 65 % ska vara returfibrer efter 
konsument.  
Returfiber innehåller både returfibrer efter 
konsument och returfibrer före konsument från 
pappersbruk, även kallat avfallspapper. Returfibrer 
efter konsument kan komma från konsumenter, 
kontor, tryckerier, bokbinderier eller liknande. 
Verifiering: Alla produkter med ett miljömärke av 
typ I, t.ex. EU:s miljömärke, kan utgöra bevis på 
detta om det anges att papperet är tillverkat av 
100 % returfibrer. Andra lämpliga former av bevis 
ska också godtas, t.ex. teknisk dokumentation från 
tillverkaren eller en analys rapport från ett erkänt 
organ. 

1. Papperet måste vara tillverkat 
av minst 75 % returfibrer, varav 
minst 80 % ska vara returfibrer 
efter konsument. 
Returfiber innehåller både 
returfibrer efter konsument och 
returfibrer före konsument från 
pappersbruk, även kallat 
avfallspapper. Returfibrer efter 
konsument kan komma från 
konsumenter, kontor, tryckerier, 
bokbinderier eller liknande. 
Verifiering: Samma 
 

2. De ekologiska kriterier för att tilldelas EU:s 
miljömärke eller ett annat nationellt miljömärke av 
typ I som är direkt knutna till 
papperstillverkningen (och inte till hur fabriken 
drivs) måste uppfyllas. Dokument med 
fullständiga kriterier finns på följande webbplats: 

• EU:s miljömärke: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/p
g_copyingpaper_en.htm  
Verifiering: Alla produkter med EU:s miljömärke 
ska anses uppfylla kraven. Andra nationella 
miljömärken av typ I som uppfyller ovanstående 
kriterier kan också godtas. Andra lämpliga former 
av bevis ska också godtas, t.ex. teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en 
analysrapport från ett erkänt organ. 

Samma.  

3. För att garantera att papperet lämpar sig för 
kontorsmaskiner ska ett varuprov lämnas in till den 
upphandlande myndigheten för ett kvalitetstest. 

Samma 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
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3.3 Förklarande anmärkningar  

Vithetsgrad: Myndigheten kan välja att använda en vithetsgrad som är lägre än 90. Över 90 
måste papperet behandlas med optiskt vitmedel. En vithetsgrad så låg som 60 har tillräckligt 
bra kvalitet för normal kontorsanvändning, men det är en smakfråga. 

Miljömärkningskriterier: Det är möjligt att ange att kriterierna för ett visst miljömärke ska 
uppfyllas, så länge kriterierna kan användas för att definiera produkten, och även andra 
former av bevis godtas. Läs mer i faktabladet om användningen av miljömärken vid 
offentlig upphandling. 

Tillägg av detaljerade kriterier: Fullständiga kriterier finns i bakgrundsproduktrapporten. 

Obligatoriska krav eller utvärderingskriterier: Om den upphandlande myndigheten är 
osäker på vissa produkters pris och tillgänglighet på marknaden kan ovanstående 
obligatoriska krav på varan användas som utvärderingskriterier. Om ett poängbaserat system 
används kan dessa kriterier t.ex. viktas så att de står för 15 % av totalpoängen. Alternativt 
kan myndigheten göra en inledande marknadsundersökning för att se om produkterna i fråga 
finns på marknaden. 

 

4 Papper baserat på hållbar och/eller laglig nyfiber – Kriterier för miljöanpassad 
offentlig upphandling  

4.1 Papper baserat på hållbar och/eller laglig nyfiber – Kärnkriterier för 
miljöanpassad offentlig upphandling 

 
Tryck- och kopieringspapper 
Område 
Inköp av papper baserat på nyfiber från lagliga och/eller hållbara källor (som eventuellt 
även kan innehålla en viss procent returfibrer). 
Obligatoriska krav på varan 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_background_report.pdf
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1. Nyfiber för tillverkning av pappersmassa ska komma från lagliga källor.  

Verifiering: Intyg om oavbrutet skydd för träfibrer certifierade som FSC4, PEFC5 eller 
annat likvärdigt bevis ska godtas som bevis på att kraven uppfylls. Träets lagliga ursprung 
kan även styrkas med hjälp av ett spårbarhetssystem. Dessa frivilliga system kan vara 
certifierade av en oberoende tredje part, ofta inom ramen för ISO 9000 och/eller 
ISO 14000 eller gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning.  
Om träet kommer från ett land som har skrivit under ett frivilligt partnerskapsavtal med 
EU, kan Flegtlicensen styrka lagligheten6. 
För ocertifierad nyfiber som används vid tillverkningen av pappersmassa och papper ska 
anbudsgivarna ange fibrernas typ (art), mängd och ursprung, samt en förklaring om att de 
är lagliga. För att de ska vara lagliga ska fibrerna ska kunna spåras genom hela 
produktionskedjan, från skog till färdig produkt.  
 

I särskilda fall, där de bevis som har tillhandahållits inte anses tillräckliga för att styrka att 
de begärda obligatoriska kraven på varorna har uppfyllts kan den upphandlande 
myndigheten be leverantörerna om ytterligare klargöranden eller bevis. 

2. Papperet måste vara minst elementärt klorfritt (ECF).  
Verifiering: Teknisk dokumentation från tillverkaren ska godtas som bevis. 

Utvärderingskriterier 

                                                 
4 FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en. 
5 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html. 
6 Handlingsplanen Flegt (skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog) antogs av 

EU 2003. I handlingsplanen anges en rad åtgärder för att bekämpa olaglig skogsavverkning i 
utvecklingsländer. I planen definieras ett timmerlicenssystem för att garantera att de importerade 
träprodukterna är lagliga. För att få licensen måste ett frivilligt partnerskapsavtal undertecknas mellan 
timmerproducerande länder och EU. Timmerprodukter som har producerats på lagligt sätt i länder som har 
undertecknat det frivilliga partnerskapsavtalet får en licens om att produktionen är laglig. Läs mer på: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Extrapoäng delas ut för: 
Hållbar skogsråvara: Extrapoäng delas ut i förhållande till hur stor del av den nyfiber som 
används för tillverkning av pappersmassa som kommer från skogar där man har 
kontrollerat att de förvaltas på ett sätt som innebär att principer och åtgärder som syftar till 
att garantera en hållbar skogsförvaltning genomförs. Villkoret är dock att dessa kriterier är 
karaktäristiska och relevanta för produkten. I Europa ska ovan nämnda principer och 
åtgärder åtminstone överensstämma med de europeiska riktlinjer för hållbar 
skogsförvaltning som antogs vid ministerkonferensen i Lissabon om skydd av Europas 
skogar (den 2–4 juni 1998). Utanför Europa ska de åtminstone överensstämma med de 
principer som slogs fast vid FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) i Rio de 
Janeiro (juni 1992) och, i tillämpliga fall, med de kriterier och riktlinjer för hållbart 
skogsbruk som antagits inom ramen för internationella och regionala initiativ 
(Internationella organisationen för tropiskt trä (ITTO), Montrealprocessen, 
Tarapotoprocessen, UNEP-FAO:s Dry-Zone Africa Initiative). 
Verifiering: Alla produkter med EU:s miljömärke ska anses uppfylla kraven. Andra 
nationella miljömärken av typ I som uppfyller ovanstående kriterier kan också godtas. 
Intyg om oavbrutet skydd för träfibrer som certifierats som FSC7, PEFC8 eller annat 
likvärdigt bevis ska också godtas som bevis på att kraven uppfylls. Andra lämpliga former 
av bevis ska också godtas, t.ex. teknisk dokumentation från tillverkaren eller en 
analysrapport från ett erkänt organ. 
 

 
 

4.2 Papper baserat på hållbar och/eller laglig nyfiber – Övergripande kriterier för 
miljöanpassad offentlig upphandling 

 
Tryck- och kopieringspapper 
Område 
Inköp av papper baserat på nyfiber från lagligt och/eller hållbart avverkade källor (som 
eventuellt även kan innehålla en viss procent returfibrer). 
Obligatoriska krav på varan 
Papperet ska uppfylla de obligatoriska kraven i kärnkriterierna. 
Papperet ska dessutom uppfylla följande: 
2. Papperet måste vara minst elementärt klorfritt (ECF). Totalt klorfritt papper (CF) ska 
också godtas.  
Verifiering: Teknisk dokumentation från tillverkaren ska godtas som bevis. 
Utvärderingskriterier  
Extrapoäng delas ut för papper som uppfyller utvärderingskriterierna i kärnkriterierna: 
Dessutom delas extrapoäng även ut för papper som uppfyller följande kriterier:  
2. Miljömärkningskriterier: Produkter som uppfyller de ekologiska kriterier för att tilldelas 
EU:s miljömärke som är direkt knutna till papperstillverkningen (och inte till hur fabriken 

                                                 
7 FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en/  
8 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html  

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html


Tryck- och kopieringspapper – Produktblad --- Slutversion 

Europeiska kommissionens utbildningspaket i miljöanpassad offentlig upphandling –  
Modul 3: Inköpsrekommendationer 
 

7

drivs).  
Dokument med fullständiga kriterier finns på följande webbplats: 

• EU:s miljömärke: 
ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm 

• Verifiering: Alla produkter med EU:s miljömärke ska anses uppfylla kraven. Andra 
nationella miljömärken av typ I som uppfyller ovanstående kriterier kan också godtas. 
Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. teknisk dokumentation från 
tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. 

 

4.3 Förklarande anmärkningar  
Papper baserat på nyfibrer: I många fall är de papper som finns på marknaden varken 
tillverkade av 100 % återvunnet papper eller 100 % nyfiber. I stället innehåller de en 
blandning. Under område anges därför inte papper från nyfiber utan papper baserat på 
nyfiber. På så sätt är det tillåtet att använda returfibrer i papperstillverkningen så länge 
ovanstående obligatoriska krav på varan uppfylls. 

Ökning av procentandelen: Enligt EU:s miljömärke måste minst 10 % av nyfibrerna 
komma från certifierat hållbara skogar, och enligt det nordiska Svanenmärket måste denna 
siffra vara minst 20 %. Inom FSC och PEFC kan även högre procentandelar certifieras, som 
varierar enligt strikta regler. För mer information om dessa system och villkoren för att 
använda deras logotyp se avsnitt 6 i bakgrundsrapporten. 

I tilldelningsskedet kan den upphandlande myndigheten göra ytterligare viktning till förmån 
för papper med en hög procentandel certifierad nyfiber från hållbara källor och/eller 
returfibrer. 

Miljömärkningskriterier: Det är möjligt att ange att kriterierna för ett visst miljömärke är 
uppfyllda, så länge kriterierna kan användas för att definiera produkten, och även andra 
former av bevis godtas. Läs mer i faktabladet om användningen av miljömärken vid 
offentlig upphandling. 

Tillägg av detaljerade kriterier: Fullständiga kriterier finns i bakgrundsproduktrapporten. 

Utvärderingskriterier: De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om 
upphandling och anbudsdokumentationen ange hur många extrapoäng som kommer att delas 
ut för varje tilldelningskriterium. De miljömässiga utvärderingskriterierna bör sammanlagt 
stå för minst 10–15 % av den möjliga totalpoängen. 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_background_report.pdf
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