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FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsen föreslås besluta
att bemyndiga verkställande direktör att, efter genomförd upphandling, teckna avtal om
behandling av fraktionerna Kakel/porslin/isolering och Stoppade möbler samt fraktionerna
Betong/tegel och Jord/sten från återvinningscentraler.
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Sammanfattning
Kakel/porslin/isolering, Stoppade möbler, Betong/tegel och Jord/sten är fraktioner som samlas
in i stora mängder på stadens återvinningscentraler. För att avfallet ska behandlas krävs att
Stockholm Vatten och Avfall har avfallsmottagare. Upphandlingarna som uppskattas
överskrida beloppsgränsen och ett styrelsebeslut för att teckna avtal krävs.

ÄRENDET
Nya avtal föreslås ha en löptid på 2+1+1 år.
Upphandlingarna föreslås innefatta två fraktioner vardera och varje upphandling delas upp
geografiskt; ett för område Norr (Bromma, Lövsta) och ett för område Söder (Vantör, Sätra,
Östberga). Den geografiska uppdelningen tillämpas för att erhålla lägsta möjliga
transportavstånd och för att undvika transporter över Essingeleden. Områdesuppdelning
lämpar sig också väl till de voluminösa fraktioner som upphandlingarna innefattar och
möjliggör för flera avfallsbehandlare att få avtal.
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Behandling av Kakel/porslin/isolering och Stoppade möbler
2017 tog Stockholm Vatten och Avfall emot 6 586 ton av fraktionen kakel, porslin och isolering
i område Söder (Vantör, Sätra, Östberga) och 2 540 ton av samma fraktion i område Norr
(Bromma, Lövsta). Mottagna mängder av fraktionen Stoppade möbler omfattade 3 476 ton i
område Söder och 1 323 ton i område Norr. Baserat på dessa mängder och hela
avtalsperiodens löptid inklusive förlängningsoptioner har avtalsområde Söder ett uppskattat
kontraktsvärde om cirka 27 miljoner kronor. Kontraktsvärde för område Norr uppskattas till
cirka 10 miljoner kronor. Upphandlingens totala uppskattade värde är cirka 37 miljoner kronor.

Behandling av Betong/tegel och Jord/sten
Med samma beräkningsmetod som för fraktionen ovan uppskattas upphandlingens värde
uppgå till 9 miljoner för område Söder och 8 miljoner för område Norr. Upphandlingens totala
uppskattade värde är cirka 17 miljoner kronor.
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