Miljökrav för Svevias leverantörer
Dessa krav vänder sig till leverantörer som arbetar åt Svevia. Alla leverantörer ska bidra till att
miljöpåverkan från Svevias arbetsplatser blir så begränsad som möjligt. Tillämpningsområdet
för kraven är i första hand för de som arbetar aktivt i våra projekt och uppdrag, och omfattar i
mindre grad varuleverantörer.
Utöver kraven i detta dokument kan arbetsplatsspecifika miljökrav i ex. miljödomar
tillkomma eller att Svevias kunder ställt specifika krav. Eventuella projektspecifika krav och
villkor ska alltid dokumenteras och stämmas av med projektansvarig.

Allmänna miljökrav
Innan ett arbete påbörjas ska alla leverantörer ges information om speciﬁka risker samt vilka
ordningsregler och arbetssätt som ska tillämpas inom arbetsplatsen. Detta så att risk för
miljöskador undviks och att leverantören får möjlighet att bidra med egen kompetens på bästa
sätt.


Leverantören ansvarar för att alla tillämpliga lag- och kundkrav tillgodoses i uppdraget.



Leverantören ska ta del av Svevias riskanalys för uppdraget och tillämpa föreslagna
försiktighetsmått.



Om delar av arbetet utförs som en självständig underentreprenad ska leverantören ta fram
en egen riskanalys för aktuella delar av entreprenaden. Riskanalysen ska delges Svevias
projektansvarige innan aktuellt arbetsmoment påbörjas.



Leverantören har skyldighet att omedelbart rapportera in avvikelser till Svevia som
innebär brott mot lagkrav (Miljöbalken) eller vid oavsiktliga utsläpp till omgivande miljö.



Vid arbete i eller nära vatten kan strandskyddsdispens krävas och i vissa fall krävs även
anmälan eller vattendom. Aktuella krav ska uppfyllas innan arbetet får påbörjas.



Om misstänkt markföroreningar påträffats ska arbetet omgående avbrytas och
arbetsledningen kontaktas.



Leverantören ska medverka i aktiviteter som syftar till att arbetsplatsen kan bedrivas så
energi- och resurseffektivt som möjligt.



Uppsatta verksamhetstider ska följas. Vid arbete nära bostäder ska buller och damm från
arbetet begränsas.

Grundkrav på arbetsmaskiner och fordon som omfattas av EU:s regelverk
Om inte särskilda kundkrav ställts eller andra krav framgår av gällande inköpsavtal, är
grundkravet på arbetsmaskiner och fordon får användas i Svevias projekt som följer:
EU steg II och Euro IV
Arbetsmaskiner och fordon, som berörs av kraven, ska redovisas i en förteckning, där
tillverknings- alt. registreringsnummer, EU steg/ Euro-klass och fordonstyp framgår.
I tillägg till ovan gäller följande:






Arbetsmaskiner och fordon ska använda drivmedel med minst 15% förnyelsebar andel.
Bränslen som inte uppfyller ovanstående krav kan få användas efter överenskommelse
med Svevias kund.
För bensinmotorer mindre än 20 kW ska alkylatbensin användas.
Tankning, uppställning och service av maskiner ska ske så att inte mark och vatten
förorenas.
Arbetsmaskiner och fordon ska vara utrustade med spillberedskap (absorbent eller
liknande) för användning i händelse av olycka.
Tomgångskörning max 1 minut.
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Krav för kemikaliehantering


Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter ska förtecknas och riskvärderas för sitt
användningsområde. Förbrukad mängd ska framgå och aktuella säkerhetsdatablad ska
finnas för alla produkter som används i uppdraget.



Vid förvaring av flytande kemikalier, som ej förvaras i farmartank, ska spillskydd finnas
om större mängd (200 lit. fat eller mer) förvaras direkt på mark utomhus. Spillskyddet
ska kunna kvarhålla största behållarens volym plus 10 % av övriga behållare som förvaras
inom invallningen/ spillskyddet samt vara skyddat för nederbörd.

Krav på hantering av brandfarliga varor




Drivmedelsbehållare gasflaskor ska uppfylla kraven i ADR-S (transport av farligt gods).
Drivmedelsbehållare och gasflaskor ska ställas upp på anvisad plats enligt APD plan, ha
rätt märkning och besiktigas enligt lagstiftat intervall.
Leverantören ansvar för att nödvändig anmälan sker eller tillstånd söks om mängden
brandfarlig vara överstiger de volymer som anges i Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps regelverk 2013:3. I de fall flera leverantörer verkar i entreprenaden under
ledning av personal från Svevia söks erforderliga tillstånd av Svevia.

Krav på avfallshantering
I det fall ansvaret för avfallshantering enligt kontrakt åligger leverantören så gäller följande:
 Identiﬁera det farliga avfallet och sortera ut och hantera det för sig i de olika fraktioner
som uppkommer.
 Kontrollera att alla avfallstransportörer har tillstånd, samt redovisa till arbetsledningen
hur mycket som lämnats till återvinning och deponi.
 Vid borttransport kontrollera att både transportör och mottagare har tillstånd.
 Alla transportdokument ska överlämnas till Svevia.
I de fall Svevia ombesörjer avfallshantering gäller att leverantören ska källsortera avfall och
restprodukter enligt arbetsplatsens rutiner och på anvisad plats.

Krav på inbyggt material (byggprodukter)



Byggprodukter som används i arbetet ska vara spårbara. Produkterna ska ha producerats
eller bearbetats i enlighet med de krav som är uppställda i ”Affärsetiska krav för
leverantörer” alternativt ”Code of Conduct för International Suppliers”.
Om krav enligt BASTA:s eller BETA:s egenskapskriterier uppfylls, ska det särskilt anges.

Uppföljning av ställda miljökrav
Uppföljning av efterlevnad avseende Svevias miljökrav sker vid miljörond och interna
revisioner som utförs av Svevia. Leverantör ska utan särskild ersättning medverka vid
eventuella interna och externa revisioner som utförs i uppdraget.
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