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1

Introduktion

Nedanstående miljökrav gäller för indirekta leverantörer, det vill säga leverantörer som
levererar produkter och tjänster till BAE Systems som inte är produktingående.
Kravdokument och riktlinjer finns på följande webbsida
(www.baesystems.com/karlskogasupplier).
2

Allmänna krav

2.1

Miljölagstiftning

Leverantören ska som ett minimum följa gällande miljölagstiftning samt, då det är
relevant, uppfylla kraven i ISO 14001. Formell certifiering är en rekommendation och
ses som en merit vid leverantörsbedömning.
2.2

Miljömärkta produkter och tjänster

Leverantören ska i första hand erbjuda BAE Systems produkter och tjänster som är
miljömärkta. Det ska också vara Leverantörens ambition att ersätta befintliga icke
miljömärkta produkter med miljömärkta alternativ.
2.3

Hållbar utveckling

BAE Systems tillämpar en policy för hållbar utveckling. Vi förväntar oss och uppmuntrar
våra leverantörer att arbeta i enlighet med hållbar utvecklings synsätt.
2.4

Särskild hantering vid avveckling

Leverantören ska lämna information om huruvida produkten omfattas av någon form av
producentansvar eller andra föreskrifter som innebär särskild hantering vid avveckling.
Detta kan innebära att produkten ska återsändas till Leverantören då den ska skrotas.
2.5

Miljöavgifter

Miljöavgifter som är kopplade till produkten eller tjänsten ska ingå i det offererade
priset.
3

Tilläggskrav

Produkten eller tjänsten kan vara av sådan art att ytterligare miljökrav kan ställas.
Dessa ska i så fall framgå av eventuellt huvudavtal och gäller som komplement till
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kraven i detta dokument. I händelse av konflikt mellan kraven ska villkor i huvudavtalet
äga tolkningsföreträde.
4

Efterlevnad och revision

4.1

Efterlevnad

Leverantören ska, på begäran från BAE Systems, kunna visa att kraven i detta
dokument uppfylls.
4.2

Revision

BAE Systems äger rätt att revidera Leverantören med avseende på kravefterlevnad.
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