Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen
Definisjoner
Innkjøpsgruppen er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom selskapene ISS Facility Services AS, Nordic Choice Hotels AS og Umoe Restaurant Group AS.

Formål og omfang
Innkjøpsgruppen skal ta hensyn til miljømessige konsekvenser ved planlegging av felles anskaffelser. Dette medfører at det vurderes hvilke krav og kriterier
som bør stilles til produktet/tjenesten, leverandøren og/eller kontraktsgjennomføringsperioden.
De miljøkrav og -kriterier som stilles, skal tas inn i konkurransegrunnlaget for å ivareta kravet til forutberegnelighet for leverandørene. Dette vil være en del av
konkurransegrunnlaget sammen med andre aktuelle krav og kriterier.
Formålet er å sikre at Innkjøpsgruppens anskaffelser skjer i samsvar med bedriftenes miljømål. Medarbeidere i bedriftenes Innkjøpsavdelinger skal ha
kunnskap om hvilke retningslinjer som gjelder.

Ansvar
Innkjøpsgruppen har ansvar for at retningslinjene blir oppdatert og gjort kjent for alle som foretar innkjøp i konsernet. Den enkelte som foretar innkjøp i
virksomheten er ansvarlig for å sette seg inn i og følge disse retningslinjene.

Beskrivelse
Formålet med denne policy er å bidra til at Innkjøpsgruppen i størst mulig grad anskaffer varer og tjenester som er energieffektive, har lavt innhold av helseog miljøfarlige kjemikalier og som gir lave forurensende utslipp. I tillegg skal kravene i miljømerkeordninger så langt som mulig legges til grunn og
leverandører med rutiner og kompetanse som sikrer lav miljøbelastning skal foretrekkes.
Det å ta hensyn til miljømessige konsekvenser av en planlagt anskaffelse og samtidig legge vekt på livssykluskostnader - vil ofte være to sider av samme sak.
Noen ganger vil en miljøvennlig løsning kunne være dyrere ved selve anskaffelsen, men den vil typisk ha lavere driftskostnader, noe som vil kunne medføre at
livssykluskostnadene er lavere totalt sett.
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Generelle kriterier:
9

Kjøp kun det en virkelig trenger

9

Velg produkter med høy kvalitet, gode garantiordninger, og lang levetid

9

Kjøp inn energieffektive produkter

9

Velg produkter som kan gjenbrukes eller resirkuleres

9

Unngå innkjøp av engangsartikler og kuvertpakninger når det er mulig

9

Velg store pakninger hvis det er produkter det går mye av

9

Velg produkter uten unødvendig emballasje

9

Prioriter miljømerkede produkter og tjenester (se nedenfor)

9

Unngå tekstiler som krever kjemisk rens

9

Ta hensyn til varens behov for rengjøringsmidler

9

Ta hensyn til avfallet som blir produsert som følge av varen

9

Ta hensyn til hvilke materialer varen inneholder
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Produktspesifikke kriterier
Ved innkjøp av produktgruppene listet nedenfor skal bedriftene i størst mulig grad ta hensyn til følgende anbefalinger knyttet til hver kategori av varer eller
tjenester;

Kategori

Produkt

Anbefaling

Eksempel miljømerker

Kontorrekvisita/
forbruksmateriell

Kopipapir/konvolutter

Klorfri produksjon

Svanen/Blomsten

Trykksaker

Klorfri produksjon

Svanemerket eller tilsvarende trykkeri

Tonerkassetter

Uten bly og krom (håndteres som farlig avfall)

Svanen/Blomsten

Skriveredskaper

Uten arsen, bly, krom

Svanen/Blomsten

Tørke/toalettpapir

Klorfri produksjon

Svanen/Blomsten

Kaffefiltre

Ubleket. Uten perfluorerte stoffer (PFOA)

Svanen/Blomsten

Mat- og bakepapir

Uten perfluorerte stoffer (PFOA)

Svanen/Blomsten

Engangsartikler

Nedbrytbare materialer

Stearinlys

Uten bly, krom, eller muskxylen

Svanen/Blomsten

F.eks. gardiner, møbler,
sengetøy, håndklær

Uten bly, bromerte flammehemmere, ftalat
(DEHP), krom, oktyl-/nonylfenoler, PFOS/PFOA

Svanen/Blomsten

Kluter og mopper

Mikrofiber (uten sølv)

Svanen/Blomsten

Tekstiler
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Kategori

Produkt

Kjemikalier

Klorholdige midler

Doseringsutstyr. Reaktive klorforbindelser (f.eks.
Klorin) skal helst ikke anvendes (kun til
desinfeksjon). Polyfluorerte forbindelser (fins i
visse typer gulvpolish) skal unngås.

Personlig hygiene

Skal ikke innholde: Muskxylen, triklosan, siloksan
(D5)

Svanen/Blomsten

Oppvask og
rengjøringsprodukter

Skal ikke inneholde: Muskxylen, PFOS/PFOA,
siloksan (D5)

Svanen/Blomsten

Anbefaling

Eksempel miljømerker

Doseringsutstyr som skal kontrolleres minst en
gang per år.
Kjemi til teknisk avdeling

Mat og drikke

Svanen/Blomsten

Kjemi til bassengdrift

Automatisk dosering

Mat

Ikke på rød liste (Gjelder Nordic Choice se
vedlegg).
Merking/innholdSkal kunne opplyse om:
-opprinnelsessted
-genmodifisert mat
Se eget punkt om emballasje

Drikke

Pant på mest mulig
Se eget punkt om emballasje
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Kategori

Produkt

Anbefaling

Emballasje

Matemballasje

Matkontaktforskriften: Matemballasje (for
næringsmidler, glass/gaffelsymbol, eller navn som
tilsier bruk til matkontakt (matpose).

Eksempel miljømerker

Bransjeretningslinjer fra treforedlingsindustrien for
matemballasje av tre, papp og papir.

Energi
Renovasjon

Elektrisitet og gass

Måling og kontroll av forbruk
Krav til fraksjoner

Grønt Punkt-medlemskap

(Svanen: min.4 fraksjoner + farlig avfall)

Krav til dokumentasjon fra leverandør
Hver leverandør skal fylle ut og returnere skjema for miljøevaluering av leverandører. De skal også årlig kunne dokumentere sine og sine produkters
miljøprestasjoner.

Kategorisering av leverandører
Innkjøpsgruppen skal samarbeide om leverandørevaluering og valg av miljøvennlige leverandører. De skal gjensidig utveksle miljøinformasjon om den enkelte
leverandør. Leverandører kategoriseres ut fra spørreskjema.
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