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Klipp från verkliga konversationer:

Va? Blir det 
här ämnet 
förbjudet?

Tack, men vi 
avböjer frågan om 

att lämna 
information om 
kandidatämnen.Nej, det här blir för 

att dyrt för oss att 
hålla reda på!



Upphandling

Vi gör komplexa och långsiktiga upp-
handlingar, som till exempel när 
Försvarsmakten behöver nya helikoptrar.
Vi upphandlar även standardprodukter 
som verkstadskemikalier och IT-
utrustning. 



Vart vill vi?
Hur når vi dit?



Vart vill vi?
Syfte med kemikaliekrav i 
upphandling
1. Begränsa användning av 

miljö- och hälsofarliga ämnen
2. Bidra till miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö
3. Försörjningstrygghet över tid



Hur når vi dit?
Alternativ 1:
Krav på uppfyllnad av 
Försvarssektorns kriteriedokument
Alternativ 2:
Enskilda krav på materiel, t ex ämne 
X får ej förekomma i halt över 0,1%.

Formulera 
krav

Utvärdera 
anbud

Följa upp 
krav



Ställer vi kemikaliekrav på allt vi upphandlar?

Enkla svaret:

I alla upphandlingar ställer vi 
kemikaliekrav.

Komplexa svaret: 

I alla (relevanta) upphandlingar 
ställer vi krav på vad kemiska 
produkter och varor inte får 
innehålla. Kraven följs upp 
genom skrivbordsverifieringar, t 
ex intyg.



Försvarssektorns kriteriedokument
Syfte

Kriteriedokumentet syftar till att begränsa användningen av hälso- och 
miljöfarliga ämnen i kemiska produkter och varor (materiel) inom 
försvarssektorns myndigheter 

Mål

Alla kemiska produkter och varor som levereras till försvarssektorns 
myndigheter ska så långt som möjligt vara fria från ämnen som är:

dödliga

cancerframkallande

påverkar arvsmassan fortplantningsstörande

allergiframkallande

miljöfarliga klimatpåverkande

ozonpåverkande

Giftfri miljö



Krav på Kemiska produkter



Krav på Varor

RoHS-direktivet



Möjlighet till undantag
• Ibland är kraven för tuffa
• Avvägning mellan miljökrav—

ekonomi—teknisk funktion
• Möjlighet till undantag från 

kraven, ska föregås av 
utredning av alternativ

Försvarssektorns kriteriedokument (fmv.se)

https://www.fmv.se/upphandling/vara-miljokrav/forsvarssektorns-kriteriedokument/


Hur blir arbetet framgångsrikt?

Framgångsfaktorer

• Tydliga krav, lätta att verifiera
• Transparant kravställning
• Rimliga krav
• Uppföljning; lyhörd och 

samarbetsvillig inställning
• Dialog med leverantör

Risker

• Vem vet allt?
• Hur långt ner i kedjan kan man 

kräva svar?
• (Ibland) svårt att motivera 

varför vi ska gå utöver 
lagstiftning
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