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Miljömedveten upphandling: 1) Inköp av kemisk-tekniska produkter 2) Upphandling av
sunda hus
Svenska Kommunförbundet arbetar sedan ett år tillbaka med miljömedveten upphandling.
Arbetet förankras i en referensgrupp med representanter från Göteborgs stad, Hudiksvalls
och Norrköpings kommuner, Malmö stad, Landstingsförbundet, Stockholms läns landsting
och Svenska Naturskyddsföreningen.
Två delprojekt är nu färdiga. Det ena behandlar inköp av kemisk- tekniska produkter för
tvätt, disk och rengöring och innehåller en kravspecifikation där miljö- och hälsoaspekterna
har beaktats. Med ledning av kravspecifikationen kan en upphandling göras som resulterar i
mer miljöanpassade kemisk-tekniska produkter. Samtidigt tillgodoses användarens krav på
effektivitet. Genom att använda miljöanpassade produkter kommer arbetsmiljön att
förbättras och belastningen av skadliga ämnen att minska i kommunernas
avloppsreningsverk, vilket är positivt för både människan och miljön.
Landstingsförbundet ger ut identiska kravspecifikationer för kemisk- tekniska produkter.
Kommuner och landsting är tillsammans mycket stora inköpare och marknaden kan på sikt
styras mot mindre miljöskadliga produkter.
Inköp av kemisk-tekniska produkter kan beställas hos Kommentus Förlag AB, 125 88
ÄLVSJÖ, best nr 7099-147-2. Priset är 85 kronor.
Sjuka hus är ett välkänt och alltför vanligt problem. Det andra delprojektet behandlar
upphandling av sunda hus och är en redovisning av erfarenheter från Malmö stad samt ett
50-tal kommuner och landsting. Skriften tar upp ventilation, klimat och byggmaterial m m
samt innehåller kravspecifikationer, nyckeltal och Malmö stads 16-punktsprogram för hur
man bygger det sunda huset.
Upphandling av sunda hus kan beställas hos Kommentus Förlag AB, best nr 7099-150-2.
Priset är 55 kronor.
Som upplysning vill vi även nämna att för att ytterligare förenkla upphandling av kemisktekniska produkter arbetar vi med att sammanställa för olika varuslag relevanta
kravspecifikationer som kommer ut efter instundande sommar.
Frågor i anslutning till detta cirkulär besvaras av Per Fahlin, miljö- och
hälsoskyddssektionen, tfn 08-772 41 93.
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