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FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsen föreslås besluta
att

godkänna revidering av tidigare styrelse beslut

att

upphandling får påbörjas av insamling grovavfall

att

bemyndiga VD att teckna tilldelningsbeslut och avtal med valda entreprenörer efter
genomförda upphandlingar

att

förklara beslutet omedelbart justerat.
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Sammanfattning
Upphandlingen av insamling av hushållsavfall, med entreprenadstart 1 april 2017, omfattar
manuell och maskinell insamling av hushållsavfall, slam och fett inom elva områden inom
staden.
Insamling av grovavfall upphandlas genom tjänstekoncession inom elva områdena med
separata avtal för varje område.
Förfrågningsunderlagen utformas så att entreprenaderna ger god kvalitet, samordnad
avtalstid, ökad återvinning och återbruk, hög trafiksäkerhet samt låg miljöpåverkan. En
gradvis förändring av insamling av grovavfall säkerställer hög servicenivå, ökat återbruk
och materialåtervinning. Entreprenörerna har visat ett stort intresse i en förändring av
entreprenaderna som på sikt kommer ge ökat återbruk och återvinning samt öppna upp för
innovationer och ny lösningar.
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Bakgrund
Enligt Miljöbalken har staden ansvaret att hämta och transportera hushållsavfall från
hushåll och verksamheter.
I samband med arbetet att utarbeta förfrågningsunderlaget till upphandling av
hushållsavfall 2017, se styrelsebeslut Dnr:14AV218, bilaga 1, samt de workshops
Stockholm Vatten har haft med entreprenörer och fastighetsägare om stadens framtida
sophämtning har det framkommit att en mindre ändring behöver ske av tidigare
styrelsebeslut.
Justeringen innebär att insamling av grovavfall lyfts ur den kommande upphandlingen av
hushållsavfall och upphandlas istället separat genom tjänstekoncession på ett samma sätt
som idag. Tjänstekoncessionsavtalen tecknas med korta avtalstider och medför att framtida
strategi för insamling av grovavfall kan utvecklas vidare med syfte att finna nya metoder
och lösningar för att underlätta grovavfallshanteringen för fastighetsägare och kunder samt
öka återbruk och minska avfallsmängder.
ÄRENDET
För att nå en så optimal lösning som möjligt men samtidigt få en långsiktig styrning och
uppfylla satta mål med ökat återbruk och materialåtervinning av grovavfallet föreslås
följande förändring av tidigare beslut.
Grovavfallet upphandlas genom tjänstekoncession i elva områden med en avtalstid om ett
år med en möjlighet till förlängning i ett år. I övrigt lämnas tidigare styrelsebeslut om
upphandling av hushållsavfall 2017 orört.
Varje område i tjänstekoncession för grovavfallsinsamling upphandlas var för sig.
Entreprenörerna anger i ansökan vilket eller vilka områden de önskar vara verksamma i,
flera entreprenörer kan verka inom samma område. Större krav på återrapportering och
sortering ställs samt krav på minimiantal fraktioner kan ställas på entreprenörerna. I
tjänstekoncessionen ansvarar entreprenörerna för behandling av grovavfallet, kundtjänst
och fakturering av utförda tjänster direkt till kunderna. All annan fakturering och
kundtjänst svarar Stockholm Vatten för.
Genom föreslagen förändring har Stockholm Vatten möjlighet att utarbeta en långsiktig
grovavfallsstrategi med nya innovativa lösningar på ett sätt att kunder och entreprenör kan
göra de omställningar som krävs för att öka återbruket och materialåtervinningen av
grovavfallet.
I samband med entreprenadstarten 2017 kommer en viss organisatorisk förändring av
insamlingsansvaret ske. Idag ligger hela ansvaret på enheten insamling och behandling,
men för att få bättre synergieffekter kan framöver ansvaret för insamling av grovavfall
istället flyttas till enheten återvinningscentraler och farligt avfall.
Maxtaxa sätts som idag på insamlingen av grovavfall.
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Förfrågningsunderlagen utformas så att entreprenaderna ger
-

god kvalitet

-

samordnad avtalstid

-

hög trafiksäkerhet

-

låg miljöpåverkan

-

samordningsvinster

-

ökad service och valfrihet

Upphandlingen genomförs som tjänstekoncession genom förenklad förfarande enligt
Lagen om Offentlig Upphandling, vilket ger Stockholm Vatten möjlighet att teckna avtal
med entreprenörer under hela avtalsperioden.
Preliminär tidsplanen för upphandlingen ser ut enligt nedan:
-

1/2-16 Framtagande av förfrågningsunderlag samt kravspecifikation

-

2//2-16 Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt

-

1/6-16 Avtalstecknande

-

1/1-17 Entreprenadsstart

Bolagets analys och bedömning
Styrelsen för Stockholm Vatten Avfall AB föreslås besluta i enlighet med vad som ovan
redovisats.
SLUT

Bilaga 1 DNR 14AV218 Styrelsebeslut upphandling 2017 (”Upphandling insamling och
transport av hushållsavfall inom Stockholms stad”)

