Miljöbilaga - Allmänna miljökrav för leverantörer av varor och tjänster
För oss på Bostadsbolaget är det en självklarhet att ta miljöhänsyn i alla våra aktiviteter. Vi
fordrar också att våra leverantörer jobbar aktivt med miljöfrågan.
Detta dokument anger de allmänna miljökrav som gäller de företag som levererar varor och
tjänster till Bostadsbolaget. Kraven i dokumentet ska aktivt överföras till eventuella
underentreprenörer. För att kvalificera sig som leverantör dvs. få godkänd miljöbilaga krävs
att:
•
•

Frågorna i ruta 1 besvaras
Leverantören antingen har ett certifierat miljöledningssystem eller är miljödiplomerad
enligt 2. Miljöledning, alternativt har ett miljöarbete som innebär att 3 poäng uppnås
vid 3. Övergripande miljöfrågor.
(Ett poäng per fråga som besvaras med ja: Bevis/bekräftelse av svaret måste bifogas
i form av en bilaga för att få poäng).

•

Om 2 poäng uppnås kan man ändå bli godkänd förutsatt att senast ett år efter
avtalets ingång ha kompletterat med handlingar som medför att 3 poäng uppnås.

•

Kraven i ruta 4-6 är obligatoriska.

Genom att signera detta dokument accepterar leverantören att:
•

Bostadsbolaget kan genomföra uppföljning av ställda miljökrav genom besök hos
leverantör och underleverantör.

•

Alltid rapportera till Bostadsbolaget om incident, kopplade till leverans av varor och
tjänster till Bostadsbolaget, uppstår som kan leda till olägenhet för miljön.

Leverantörsuppgifter:
Företag:
Verksamhetsbeskrivning:
Miljöansvarig:
E-post:
Telefon nr:
Ifylld av:
Underskrift:
Datum:
1.Miljöpåverkan
Vad har ni identifierat som ert företags mest betydande miljöpåverkan?

Hur arbetar ni för att minimera den miljöpåverkan ni angivit ovan?

2. Miljöledning

ISO 14001

EMAS

Miljödiplomering
(ange kommun)

Ange vilket
och skriv giltighetstid:
Certifikat bifogas, bilaga:
Om certifierat miljöledningssystem/miljödiplom finns, gå till frågeruta 4-6.

3. Övergripande miljöfrågor

Ja

Nej

Bilaga

Vi har en miljöpolicy som gör ett åtagande om
ständig förbättring inom miljöområdet.

Vi har miljömål som behandlar den/de aktiviteter
hos oss som har störst miljöpåverkan.
De är tidssatta och följs upp årligen.
Vi har tillgång till och följer den miljölagstiftning
som berör vår verksamhet. Vi kontrollerar
efterlevnaden regelbundet.
Vi har en rutin/ett system som säkerställer att all
personal genomgår relevant miljöutbildning.
Vi följer årligen upp vårt miljöarbete
Vi ställer miljökrav vid inköp av varor och tjänster

4. Farliga ämnen

Ja

Vid användning av varor ska de uppfylla kraven för
”Rekommenderas” eller ”Accepteras” enligt
Byggvarubedömningen.
Om vi använder en vara som inte uppfyller kraven för
”Rekommenderas” eller ”Accepteras” enligt
Byggvarubedömningen ska vi lämna motivering till varför
kraven ska frångås. Godkännande måste ske av
Bostadsbolaget innan varan eventuellt får användas.

5. Försiktighetsprincipen

---

Ja

Nej
---

Ja

Nej
---

Om det finns en risk att leveransen av våra varor eller tjänster
kan ha en negativ inverkan på miljön eller människors hälsa så
ska vi följa försiktighetsprincipen enligt miljöbalken 2 kap 3 §.

6. Underleverantörer
När vi anlitar underleverantörer för uppdrag hos
Bostadsbolaget tar vi ansvar för att de uppfyller kraven i ruta
1-5.

Nej
---

Behöver du stöd i ditt miljöarbete?
Gå in på www.bostadsbolaget.se, klicka på Om Bostadsbolaget och sedan För entreprenörer
& leverantörer. Där har vi samlat ett antal stödjande dokument.

