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Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av
behandling av grovavfall
Förslag till beslut

Godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av behandling av grovavfall från
fastlandet och skärgården i Värmdö kommun.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Sammanfattning

En ny upphandling av kommunens behandling av grovavfall behöver utföras. Gällande
avtal med Sita Sverige AB (Sita) förlängs till nytt avtal träder i kraft.
Upphandlingen omfattar:
Mottagning, sortering, mellanlagring och behandling av följande avfallslag från
återvinningscentraler (ÅVC) i Värmdö kommun:
•
Blandat brännbart avfall till sortering
•
Ris, kvistar och grenar
•
Trä
•
Wellpapp
•
Metall
Mottagning, sortering, mellanlagring och behandling av grovavfall från Skärgården
insamlat med färja under grovavfallskampanj i Värmdö kommun.
Ärendebeskrivning

Både Värmdö och Nacka kommun har för närvarande ett avtal med Sita Sverige AB.
För ca 6 månader sedan påbörjades ett samarbete mellan Värmdö och Nacka kommun
om att gemensamt handla upp insamling av grovavfall.
Samarbetet har fortskridit och ett förfrågningsunderlag har gemensamt tagits fram.
Det har under januari framkommit att Nacka kommun har en delegationsordning vilken
ger kommunens upphandlingsenhet delegation på att godkänna förfrågningsunderlag av
den här storleken. Nacka kommun har därför valt att starta denna upphandling tidigare
än Värmdö. Nacka ansåg att upphandlingen skulle ta för lång tid om de skulle vänta på
ett beslut i vår nämnd den 3 mars. Kommunerna kommer av den orsaken att separat
handla upp behandling av grovavfall.
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Upphandlingen avser en period fram till och med mars 2018 med möjlighet till
förlängning av 1 år max två gånger.
Konsekvenser för miljön

I förfrågningsunderlaget är angivet att anbudet skall innehålla en beskrivning av hur
anbudsgivaren skall arbeta aktivt med miljöfrågor. Detta är även en del av
utvärderingen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Erland Thordarson VA och renhållningsenheten
Nr

Handling
1.

Förfrågningsunderlag

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef
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Bilägges/bilägges ej
Bilägges

Majken Elfström
VA och-renhållningschef

