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Förord
Riksdagen förutsatte i samband med ändringen av avfallslagen (714/2021) att miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, transportföretagen, 

kommunerna och deras avfallsanläggningar tillsammans ska genomföra ett projekt för att främja konkurrensutsättningen av avfallstransporterna i 

kommunen i enlighet med 36 § i avfallslagen samt för att stödja utvecklingen av branschens aktörers kunnande vad gäller upphandling. 

Miljöministeriet inledde i slutet av 2021 ett genomförandeprojekt för att utveckla kunnandet avseende upphandling och för en effektiv delning av bästa 

praxis. De centrala organisationerna inom branschen samt några privata företag inom avfallshanteringsbranschen och kommunernas 

avfallsanläggningar kallades med i beredningen av arbetet av miljöministeriet. Deltagarna fastställde tillsammans i början av projektet målet att ta fram en 

tydlig samarbetsmodell.

Materialet som tas fram i projektet är avsett för de upphandlande enheter som konkurrensutsätter avfallstransporter, avfallshanteringsföretag samt andra 

sakkunniga, såsom rådgivande enheter för upphandling. I materialet har man sammanställt den viktigaste goda praxisen i anknytning till 

konkurrensutsättning av avfallstransporter. Syftet med materialet är att främja goda upphandlingar av avfallstransporter som beaktar de regionala 

särdragen avseende avfallshanteringen och avfallshanteringsmarknaden.

I projektet deltog miljöråd Riitta Levinen samt regeringssekreterare Jussi Kauppila från miljöministeriet, specialsakkunnig Tuulia Innala och ledande jurist 

Katariina Huikko från Kommunförbundet, verkställande direktör Riku Eksymä, kommunikationssakkunnig Kaisa Halme och sakkunnig Taina Kallus från 

Cirkulärkraft Finland rf (KIVO), chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen från Företagarna i Finland, styrelseordförande Matti Tulla och 

verksamhetsledare Lasse Kontiola från SKAL Miljöföretagarna samt Katja Moliis från Miljöindustrin och -tjänster YTP rf. Övriga deltagare var 

verkställande direktör Jarno Helistölä och QES-direktör Laura Sahlbom från Jätehuolto M. Helistölä Oy, verkställande direktör Nina Rasola från RL-

Palvelut Oy, konsult Jukka Paavilainen på begäran av KIVO, verkställande direktör Johanna Rusanen från Salpakierto Oy samt logistikchef Antti Anhava 

från Mustankorkea Oy. Ledare för projektet var Kierivä Oy.

Helsingfors den 11 maj 2022

Miljöministeriet
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Termer som använts i materialet 1/2

• Förhandsannons: En formbunden anmälan som publiceras i webbtjänsten Hilma om den upphandling som planeras.

• Proaktiv marknadskartläggning: Ger anbudsgivarna information om storleken på och den uppskattade tidtabellen för 

upphandlingen samt om de mål och behov som det kommande projektet tillgodoser. Den upphandlande enheten återigen 

får en uppfattning om de transporttjänster som finns på marknaden.

• Upphandlingslagen: Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

• Upphandlande enhet: Aktör med skyldighet att iaktta upphandlingslagen i sina upphandlingar. Upphandlande enheter är 

statliga, kommunala och samkommunala myndigheter, den evangelisk-lutherska och den orthodoxa kyrkan samt statliga 

affärsverk. Med upphandlande enheter avses avfallsanläggningar i detta material.

• Hilma: En tjänst för offentliga upphandlingar där offentliga sektorns köpare kan konkurrensutsätta sina anskaffningar samt 

anmäla om sina kommande upphandlingar, pågående konkurrensutsättningar och resultaten från sina avslutade 

konkurrensutsättningar. Det finns även andra motsvarande tjänster, såsom Hanki.

• Avfallslagen: Avfallslagen (646/2011) med senare ändringar.
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Termer som använts i materialet 2/2

• Kommunal avfallsanläggning/avfallsanläggning: En gemensam benämning på organisationer (t.ex. aktiebolag, kommunala 

affärsverk, samkommun, kommun eller kommunal enhet, kommunal skalenhet) som sköter tjänsteuppgifter inom 

avfallshantering som i avfallslagen föreskrivits som kommunens uppgift.

• Transportentreprenör: Företag som utför avfallstransporter och som har vunnit en anbudstävlan.

• Marknadskartläggning: En utredning av informationen på marknaden som den upphandlande enheten kan få och utnyttja 

när denne planerar och bereder upphandlingen. Innehåller även en marknadsdialog.

• Marknadsdialog: Möten som hålls med intresserade anbudsgivare för att kartlägga marknaden samt kommentarsrundor 

med anbudsgivarna angående upphandlingshandlingarna eller annat material.

• Upphandlingslagen om rena fordon: Lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster 

(740/2021).

• Anbudsgivare: En leverantör som har lämnat ett anbud, dvs. till exempel har lämnat ett anbud i ett öppet förfarande. Med 

anbudsgivare avses avfallstransportörer i detta material.

• Begäran om information: En fritt formulerad skriftlig förfrågan som skickas till potentiella anbudsgivare i regel i samband 

med förhandsannonsen eller därefter, där den upphandlande enheten begär ytterligare information för beredningen av 

anbudsbegäran eller för genomförandet av upphandlingen.
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Allmänt om upphandling av avfallstransporter 
och en god upphandlingsprocess 1/2

• De viktigaste målen angående anskaffningen av fastighetsvisa avfallstransporter som kommunen 

ordnar är en effektiv användning av offentliga medel, genomförande av högklassiga upphandlingar 

samt säkerställande av att avfallshanteringen fungerar. Dessa mål kan främjas genom god planering. I 

planeringen av upphandlingen behöver man beakta de lokala förhållandena och därmed möjliggöra att 

olika företag kan omfattas av konkurrensutsättningen. Efter upphandlingen är det viktigt att avtala hur 

samarbetet mellan avfallsanläggningen och transportentreprenören ordnas under entreprenaden. 

• En tydlig samarbetsmodell för goda upphandlingar beaktar de olika verksamhetsmiljöerna inom 

avfallshanteringen, förstärker parternas gemensamma engagemang och identifierar eventuella 

utmaningar i förväg. För att uppnå detta behövs en fungerande marknadsdialog som skapar goda 

förutsättningar för ett interaktivt samarbete. Det är även behövligt att öppet och informativt dela 

information om god praxis samt att konsekvent följa upp genomförandet av målen ur synvinkeln 

kontinuerlig utveckling.
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Allmänt om upphandling av avfallstransporter 
och en god upphandlingsprocess 2/2

• Ansvaret för konkurrensutsättningen av avfallstransporter ligger enligt avfallslagen på den 

avfallsanläggning som sköter tjänsteuppgifterna inom kommunens avfallshantering. Detta är vanligtvis 

ett kommunalt avfallshanteringsbolag som kommunen har delegerat uppgiften till enligt 43 § i 

avfallslagen. Även i dessa fall svarar kommunen för att de överförda tjänsteuppgifterna inom 

avfallshantering blir omskötta i enlighet med bestämmelserna.

• Särskilt små företag behöver utbildning för uppföljning i upphandlingssystem och lämnande av anbud, 

rådgivning för bildande av grupper samt uppmuntran för deltagande i marknadsdialogen. Det lönar sig 

också att inleda en debatt med företagarorganisationerna i områdena om kompetensbehoven och 

tillgodoseendet av dem. 

• Upphandlingar som överskrider EU:s tröskelvärde ska anmälas i hela EU. Vid EU-anmälningar 

används standardblanketter enligt förordningen om standardblanketter.
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Materialets innehåll

1. Särdrag inom 

avfallshantering

• Beaktande av särdragen inom 

avfallshantering

• Avfallslagen ställer krav på 

upphandling av fastighetsvisa 

avfallstransporter

• Upphandling av 

avfallstransporter

2. Marknadskartläggning och 

marknadsdialog

• Observationer om genomförandet 

av en marknadskartläggning som 

en del av en upphandling

• Att notera i de olika skedena av 

marknadskartläggningen

• Utgångsläget och en beskrivning 

av upphandlingsbehovet

• Genomförandet av 

marknadsdialogen

• Ordnande av en workshop för 

marknadsdialogen

• Utnyttjandet av resultaten från 

marknadsdialogen i 

genomförandet av upphandlingen

3. Omständigheter som ska 

noteras i 

konkurrensutsättningen av 

avfallstransporter

• Uppdelning av upphandlingen i 

delar

• Lämplighetskrav

• Kvalitets- och ansvarskriterier

• Övriga avtalsvillkor
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1. Särdrag 
inom avfalls-
hantering
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Beaktande av särdragen inom 
avfallshantering 1/2

• Krav enligt lagen: Konsekventa granskningar krävs till exempel angående grunderna för 

förutsättningarna att avvika från delningsskyldigheten, små och medelstora företags framgång i 

konkurrensutsättningar och marknadsutvecklingen. I områden där avfallstransporteringen ändras till att 

konkurrensutsättas av kommunen är det viktigt i förändringssituationen att fästa särskild 

uppmärksamhet vid små och medelstora företags möjligheter att delta. Man fokuserar i synnerhet på 

kraven enligt 36 § i avfallslagen som kompletterar upphandlingslagen. 

• Förändring i verksamhetsmiljön: När företagens ställning ändras är det viktigt att höra och lyssna till 

företag när upphandlingar genomförs. Uppskattning av företagens kunnande och förståelse för 

upphandlingarnas effekt på företagen underlättar dialogen. 

• Regionala skillnader: De upphandlande enheterna är av mycket olika storlekar och de regionala 

skillnaderna är stora. Det är viktigt att samla in god praxis samt även lösningar som inte fungerar. Med 

hjälp av marknadsdialogen är det möjligt att identifiera särdragen för respektive område. 
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Beaktande av särdragen inom 
avfallshantering 2/2

• Miljökrav: I ordnandet av transporter ska miljöperspektiven i olika bestämmelser beaktas. Även 

ägarkommunernas miljömål beaktas vid behov.

• Kundtjänst avseende avfallshantering: Avfallshanteringen och anskaffningen av tillhörande 

transporter utgör verksamhet som betjänar invånarna. Vid upphandling ska även omständigheter 

angående kundtjänsten och kvaliteten beaktas.  

• Försörjningsberedskap: Avfallshanteringen ska fungera under alla omständigheter. Det är viktigt att 

det finns tillräckligt med producenter av transporttjänster och att deras verksamhet är tillförlitlig.
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Avfallslagen ställer krav på upphandling av 
fastighetsvisa avfallstransporter

• Skyldighet att utföra en marknadskartläggning i samband med planeringen av en upphandling av 

transporttjänster: Med hjälp av en marknadskartläggning kan man utnyttja tillgängliga 

konkurrensomständigheter och säkerställa att konkurrensen bevaras i kommande konkurrensutsättningar 

samt att företag av olika storlek – befintliga eller nya – har möjlighet att komma in på marknaden.

• Tidsplanen för upphandlingen och tjänsternas varaktighet: Avtalstiderna och genomförandet av 

konkurrensutsättningar ska möjliggöra transportföretags investeringar i insamlingsmateriel och en långsiktig 

planering av affärsverksamheten. Upphandlingarna ska periodiseras på så sätt att 

verksamhetsförutsättningarna bibehålls för de transportföretag som finns på marknaden och att nya företag 

får möjlighet att komma in på marknaden. Samtidigt ska man se till att säkerställa förutsättningarna för en 

fungerande avfallshantering i området.

• Uppdelning av upphandlingen i delar: Skyldigheten att dela upp transportentreprenader som 

konkurrensutsätts samtidigt i flera delar gör det möjligt att fler än ett företag kan väljas till anbudsgivare för 

tjänsten.
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36 § i avfallslagen

Kommunalt anordnad 
avfallstransport

• Utarbetande av en marknadskartläggning

• Företag av alla storlekar har möjlighet att delta i 

anbudsförfarandet: tidsplanen för upphandlingen 

och tjänstens varaktighet

• Uppdelning av transportanskaffningarna så att 

fler än ett företag kan väljas till producent av 

tjänsten

• Undantag från uppdelningsskyldigheten endast 

av mycket grundad anledning
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Väl genomförd 
upphandling av 
avfallstransporter

• beaktar särdragen inom avfallshantering 

• iakttar skyldigheterna enligt lagstiftningen

• säkerställer fungerande, förmånliga och miljövänliga 

avfallstransporter för kommunens invånare

• bygger på kommunernas mångsidighet och 

kommuninvånarnas behov

• utnyttjar avfallsanläggningarnas och 

avfallstransportörernas befintliga kunnande

• främjar försörjningsberedskap.
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2. Marknads-
kartläggning 
och 
marknadsdialog
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Observationer om genomförandet av en 
marknadskartläggning som en del av en 
upphandling 1/3
• Enligt avfallslagen ska kommunen göra en marknadskartläggning när den planerar anskaffningar av fastighetsvisa 

avfallstransporttjänster. Vid upphandlingar av andra avfallshanteringstjänster är det frivilligt att göra en 

marknadskartläggning. Marknadskartläggningen ska göras senast innan anbudsbegäran publiceras och den ska 

alltid förnyas när planen för konkurrensutsättning av transportentreprenader uppdateras.

• Marknadskartläggningen utförs av den upphandlande enheten. Utöver upphandlingsexperterna kan även andra 

sakkunniga inom eller utanför den upphandlande enheten delta i genomförandet av marknadskartläggningen. Syftet 

med marknadskartläggningen är att åstadkomma en så bra upphandlingsprocess som möjligt samt att säkerställa ett 

fungerande samarbete under entreprenaden. Öppenhet samt utveckling av nya verksamhets- och tjänstemodeller är 

också en del av marknadsdialogen.

15



Observationer om genomförandet av en 
marknadskartläggning som en del av en 
upphandling 2/3
• Bedömningen av företagskonsekvenser kan göras som en del av marknadskartläggningen eller marknadsdialogen, 

och det är viktigt att inkludera representanter för näringslivet i den. I bedömningen ska konsekvenserna granskas 

jämlikt med beaktande av både de företag som verkar i området och andra företag. Det är viktigt att göra 

bedömningen i ett så tidigt skede som möjligt, men senast då beslut fattas i anknytning till konkurrensutsättningen. I 

bästa fall kan bedömningen leda till att negativa konsekvenser hindras och positiva konsekvenser förstärks inom 

företagsfältet.
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Observationer om genomförandet av en 
marknadskartläggning som en del av en 
upphandling 3/3
• I synnerhet under den första konkurrensutsättningen av transporter för de avfallsslag som övergått på kommunens 

anordnaransvar är det viktigt att föra en marknadsdialog och granska konsekvenserna av de planerade ändringarna. 

I vissa situationer kan det vara bra att hålla kvar kommunens tidigare praxis för avfallshantering, till exempel 

beträffande materielkrav och insamlingsutrustning, så att ändringen inte är oskäligt snabb med hänsyn till företagen.

• I marknadskartläggningsskedet görs ofta begäranden om information eller förfrågningar till aktörer. När dessa 

planeras lönar det sig att överväga vilka alla uppgifter som begärs. Affärshemligheter i anknytning till företagens 

verksamhet ska man inte begära detaljer om, och användningen av informationen ska ha en direkt koppling till den 

upphandling som görs. 

• Ett så brett servicefält som möjligt säkerställer nivån på tjänsterna även för andra än de aktörer som kommunen har 

ansvar för samt för olika avfallsfraktioner till exempel i krissituationer. Det lönar sig att följa upp kostnadseffektiviteten 

och funktionaliteten även ur denna synvinkel. I beredskapsplanerna lönar det sig att beakta funktionaliteten i hela 

verksamhetskedjan för avfallshanteringen.
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Att notera i de olika skedena av 
marknadskartläggningen

Utgångsläget och en 

beskrivning av 

upphandlingsbehovet

• Vad förutsätts enligt 

lagstiftningen? 

• Vilka konsekvenser har 

upphandlingen? 

• Hurdant aktörsfält finns det 

i regionen? 

• Vilka är de mål som de 

upphandlande enheterna 

och/eller ägarna ställt upp? 

• Vilka samhälleliga 

konsekvenser har 

upphandlingen (sociala, 

ekonomiska, 

miljömässiga)?

Genomförandet av 

marknadsdialogen

• Varför genomförs 

marknadsdialogen? 

• Vilken betydelse har 

upphandlingen för 

marknadens utveckling och 

regionens företag? 

• Hur kan man genom 

upphandlingen främja nya 

transportföretags inträde 

på marknaden?

• Vad önskar man att 

deltagarna ska påverka? 

• Hur ska regionala skillnader 

och säkerställandet av 

avfallshanteringens 

funktionalitet beaktas?

Ordnande av en workshop för 

marknadsdialogen

• Vem behöver delta?

• Vilka experter kan utnyttjas 

i ordnandet av dialogen och 

i inledningsanförandena?

• Hur deltar man? 

• Hur anmäler man sig till 

marknadsdialogen? 

• Vem kan ge mer 

information? 

• Hur ska man förbereda sig?

Utnyttjandet av resultaten i 

genomförandet av 

upphandlingen

• Hur används resultaten?

• Hur ges respons på 

dialogens effekter på 

upphandlingen?
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Utgångsläget och en beskrivning av 
upphandlingsbehovet 1/2

• En proaktiv marknadskartläggning ökar de upphandlande enheternas marknadskännedom och 

förståelsen för verksamhetsmiljön redan i planeringsskedet av upphandlingen.

• I den proaktiva marknadskartläggningen kan den upphandlande enheten till exempel ta reda på

• allmän information om avfallstransportbranschen och affärsverksamhetsmiljön

• antalet företag som tillhandahåller avfallstransporter och marknadens regionalitet

• allmän information om företag som tillhandahåller avfallstransporttjänster, såsom materiel som 

används

• andra eventuella företag med intresse att fungera som avfallstransportörer.
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Utgångsläget och en beskrivning av 
upphandlingsbehovet 2/2

• Förfrågningar eller begäranden om information riktade till aktörer är ett sätt att samla information. 

• Genom en begäran om information kan man allmänt reda ut transportföretags vilja att delta i 

upphandlingen samt synpynkter som gäller upphandlingen. Dessa kan till exempel vara delning av 

upphandlingar eller avtalsvillkor. Begäran om information kan vara ett enkätformulär. 

• Det är bra att vara medveten om att i en förändringssituation vill företag inte besvara så detaljerade 

frågor om sin affärsverksamhet. Det är bra att behandla sätten man avser utnyttja informationen redan 

när begäran om information upprättas, och begäran om information bör avgränsas på ett 

ändamålsenligt sätt.
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Genomförandet av 
marknadsdialogen 1/2
• Marknadsdialogen förbättrar informationsutbytet mellan den upphandlande enheten och potentiella 

anbudsgivare samt ger företagen en kanal att berätta om sitt kunnande, sin erfarenhet och sitt utbud. 

Marknadsdialogen kan genomföras i möten och workshoppar med anbudsgivare samt i vissa fall även 

genom att skicka dokument för läsning.

• En god marknadsdialog ger möjlighet för många typer av företag att delta och de ämnen som där 

behandlas är: 

• tidtabellen för konkurrensutsättningar och information om dessa

• lämpliga storlekar för entreprenadområden och spridning av konkurrensutsättningar i olika områden

• insamlingsverktyg och materielkrav

• avtalsvillkor och avtalstid.
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Genomförandet av 
marknadsdialogen 2/2
• En god marknadsdialog uppmuntrar företagen att delta i anbudsförfarandet samt ökar beställarens och 

anbudsgivarens kunnande:

• I förhandsannonsen anges tydligt upphandlingsobjektet, målen och tidtabellen samt hur marknadsdialogen 

ordnas och kontaktuppgifterna.

• Inbjudan till marknadsdialog bör skickas förutom till Hilma också till företagens intressebevakningsorganisationer 

och i mån av möjlighet även direkt till företag; intressebevakningsorganisationerna ska se till att informationen 

förmedlas till medlemsföretagen.

• Frågor och begäran om kommentarer lämnas i förväg till de anmälda.

• Tillställningarna är tydligt formade, faciliterade och tidsmässigt planerade.
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Ordnande av en workshop för 
marknadsdialogen

• En dialog som genomförs som en workshop gör det möjligt för företagen att nätverka och bilda 

sammanslutningar för genomförande av lösningarna. Samtidigt fungerar workshopssamtal mellan 

konkurrerande företag inte nödvändigtvis öppet eller fyller inte allena målet för marknadsdialogen. Då är 

det bra att även ordna en bilateral dialog med företag. 

• För att säkerställa en fungerande debatt kan det vara behövligt att ordna fler än en workshop, om 

deltagarantalet blir stort. Det lönar sig att i förväg skicka programmet för workshoppen, information om 

nuläget med upphandlingen, en sammanfattning av den proaktiva marknadskartläggningen samt de 

frågor som ska behandlas på workshoppen till deltagarna. Workshoppen kan även genomföras på 

distans till exempel genom Teams.

• Målet med tillställningen är att samla leverantörernas åsikter och alternativa förfaranden för 

genomförandet av upphandlingen. Resultaten dokumenteras och utnyttjas i den fortsatta planeringen 

av upphandlingen.
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Exempelprogram

Inledning

• Mål för tillställningen

• Hur går man till väga: facilitering, grupparbeten 

osv.

• Dokumentering av resultaten och utnyttjande av 

dem i den fortsatta planeringen

Upphandlingens bakgrund

• Vad upphandlas och varför

• Mål som styr upphandlingen

Diskussionsdelen

• Angående vad önskas förslag eller åsikter av 

företagen

• Vilka delområden kan man påverka

• Nya utvecklingsidéer
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Utnyttjandet av resultaten från 
marknadsdialogen i genomförandet av 
upphandlingen
• Det viktigaste målet med marknadsdialogen är att precisera de tekniska detaljerna, kraven, 

urvalskriterierna och avtalsvillkoren beträffande upphandlingen för att uppnå de mål som 

ställts upp för upphandlingen. Användningen av olika experters eller anbudsgivares råd får 

dock inte leda till en snedvridning av konkurrensen eller till ett förfarande som strider mot 

principerna om icke-diskriminering och transparens.

• Den inhämtade informationen utnyttjas i färdigställandet av handlingarna som gäller anbudsbegäran, 

såsom lämplighetskraven, jämförelsegrunderna, avtalsvillkoren och prissättningsblanketten.

• Det är bra att skicka skriftlig information om publiceringen av anbudsbegäran i HILMA till dem som 

deltagit i marknadsdialogen. I detta skede ska inga fler diskussioner föras med anbudsgivaren.

• De företag som har deltagit får en promemoria eller någon annan respons från marknadsdialogen.
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God marknadsdialog

• är en äkta dialog åt båda hållen och tillräckligt med 

tid reserveras för den

• säkerställer genomförandet av öppenhet, icke-

diskriminering och likabehandling

• samlar information om huruvida de preliminära 

planerna för upphandlingen är dugliga att 

genomföras

• hör åsikter av potentiella anbudsgivare om hurdana 

avtalsvillkor eller prissättningsmodeller som är 

ändamålsenliga

• förtydligar innehållet i anbudsbegäran och förbättrar 

därmed kvaliteten på anbuden.

• för fram eventuella nya verksamhetsmodeller och 

fungerar därvid som en grund för kontinuerlig 

utveckling.
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3. Omständigheter 
som ska noteras i 
konkurrens-
utsättningen av 
avfallstransporter
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1. Uppdelning av upphandlingen 
i delar 1/2

• Olika företags möjligheter att erbjuda entreprenader kan förbättras genom att dela in servicegrupperna 

regionalt eller i delentreprenader.

• Servicegrupperna kan indelas utifrån tömningar som behöver olika materiel, olika avfallsslag eller till exempel 

olika tjänster inom avfallshantering, såsom transporter och tvätt av kärl som utförs med olika materiel.

• Den upphandlande enheten meddelar om anbudet kan ges för en del, flera eller alla delar, och om en 

entreprenör kan vinna flera entreprenader. I anbudsbegäran ska då framställas förfarandet för val av 

entreprenörer.

• En anbudsgivande entreprenör kan tillåtas vinna alla entreprenader till exempel ifall att det i regionen redan finns 

flera transportentreprenörer som avtalspartner till avfallsanläggningen.
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1. Uppdelning av upphandlingen 
i delar 2/2

• Avfallslagen utgår från att det är en huvudregel att upphandlingarna delas upp i delar.

• Man får avvika från uppdelningen till exempel när området som utgör upphandlingsobjekt är så litet att det som 

sådant även lämpar sig för företag med färre än 10 anställda. Man får även avvika från uppdelningen om den 

avsevärt försvagar upphandlingens kostnadseffektivitet. 

• I regeringens proposition understryks det att den helhet som konkurrensutsätts kan delas i olika områden till 

exempel på så sätt att en del delområden även kan skötas av företag som äger en bil eller några bilar.

• Bestämmelserna om indelning av upphandlingen i delar ska anmälas i villkoren för anbudsbegäran 

enligt 75 § i upphandlingslagen. 

• Upphandlingskalendern ger anbudsgivare förhandsinformation om kommande upphandlingar och 

deras uppdelning och ökar således upphandlingsprocessernas planenlighet.
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Uppdelning av upphandlingen i delar 1/3

Lagstadgade skyldigheter

1. Uppdelning av 

entreprenadområden

I uppdelningen av entreprenadområden i delar finns det stora områdesvisa skillnader i hur stora 

entreprenadområden som fungerar bäst. En bil innebär fem skiften per vecka om arbetet sker i ett skifte. Det 

kan även finnas entreprenader som ligger under detta, men det lönar sig att föra en marknadsdialog om 

sådana inom regionen. Entreprenadområden med 2–4 bilar är vanliga. Det väsentliga är att 

entreprenadområdena konkurrensutsätts vid olika tidpunkter, och då kan även olika entreprenader vara av 

olika storlekar.

Företag som verkar i området kan bilda en grupp av flera företag för anbudsgivningen, vilket gör det möjligt 

för små företag att komma in på mer omfattande upphandlingar. 

2. Delning av olika 

tjänster

Det är bra att indela tjänster i anknytning till transporter i separata upphandlingar. Till exempel tvätt av kärl, 

arbeten som kräver lyftanordningar, baklastning, framlastning och containertömningar bör utföras som 

separata konkurrensutsättningar så att de små och medelstora företagens möjligheter att lämna anbud på 

avfallstransporter inte begränsas. I konkurrensutsättningar som gäller olika avfallsfraktioner ska man 

bedöma möjligheterna för körrutter som både passar multifackbilar och enfacksbilar. 

I samband med marknadsdialogen kan man bedöma vilka avfallsfraktioner som kan konkurrensutsättas i en 

entreprenad, exempelvis glas och metall. Det är viktigt att möjliggöra god praxis som finns i företagen och 

således få så många anbud som möjligt i upphandlingen samt ett lyckat slutresultat.
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Uppdelning av upphandlingen i delar 2/3

Lagstadgade skyldigheter

3. Tidsplanering 

av olika 

konkurrensutsättningar

Konkurrensutsättningar som genomförs samtidigt förbrukar resurser i synnerhet i små och medelstora 

företag. Utarbetandet av en upphandlingskalender stödjer branschens företags beredskap inför olika 

konkurrensutsättningar. En god praxis är att fördela upphandlingarna på olika år. I konkurrensutsättningen 

av anskaffningar och i anbudsbegärandena ska man beakta leveranstiderna för nya bilar (i dagens läge till 

och med 12–18 mån.) och när entreprenaden inleds de uppsägningstider som gäller för anställda i de 

företag som deltagit i konkurrensutsättningen (till och med 6 mån.). 

I praktiken bör alltså marknadsdialogen angående upphandlingen inledas till och med 24 månader före 

upphandlingen, om det uppskattas att de små och medelstora företagen i regionen behöver nya 

investeringar för att kunna delta i entreprenaden. Därvid fås upphandlingsbeslutet i tid med avseende på 

materielinvesteringarna.

4. Entreprenadens 

längd

En för kort entreprenad ger inte små och medelstora företag möjlighet till materielinvesteringar, men 

samtidigt begränsar en för lång avtalstid marknadsutvecklingen och kan även hindra utvecklingen under 

entreprenadtiden. Det är ganska vanligt med entreprenader på 3–5 år inklusive optionsår. Längden på 

entreprenaderna kan variera och det lönar sig att diskutera längden med de lokala företagen.
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Uppdelning av upphandlingen i delar 3/3

Rekommendationer

1. Tvätt Tvätt av kärl kräver alltid specialutrustning, varför de bör konkurrensutsättas separat. 

2. Kärl Anordnandet av avfallstransporter omfattar även anskaffning av insamlingskärl för invånarna. Det finns olika 

modeller i bruk för anskaffning och ägande av kärl. Kunden har kunnat äga eller hyra ett kärl av 

avfallsanläggningen eller transportföretaget. Alternativt kan alla kärl vara i avfallsanläggningens ägo. Varje 

upphandlande enhet ska grundligt överväga det verksamhetssätt som passar för sitt område. Kärl ägda av 

avfallsanläggningar är en verksamhetsmodell som blir allt vanligare. Det lönar sig att konkurrensutsätta 

kärlanskaffningarna separat från transportanskaffningarna. 

Vid upphandling av avfallstransporter behöver det beskrivas vem som ansvarar för anskaffningen av 

insamlingskärl. 
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2. Lämplighetskrav

• Den upphandlande enheten kan ställa krav på anbudssökandenas och anbudsgivarnas 

finansiella och ekonomiska ställning, tekniska prestanda och yrkesmässiga kvalifikationer.

• Genom lämplighetskraven strävar den upphandlande enheten efter att försäkra sig om 

leverantörens förmåga att fullfölja anskaffningen under hela avtalsperioden.

• Lämplighetskraven kan anpassas för området och företagen i området genom att göra en 

marknadskartläggning. Genom marknadsdialogen utreds hurdana företag som är 

verksamma i området och hurdana företag som är intresserade av att tillhandahålla servicen.

• På grundval av detta fås information om huruvida nya företag är på kommande till området samt om 

verksamhetens omsättning, resultat och tjänsteutbud i företagen.
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Lämplighetskrav 1/2

Lagstadgade skyldigheter

1. Godkännande

för 

avfallshanteringsregistret

Avfallstransportören ska vara godkänd och registrerad i avfallshanteringsregistret, och godkännandet ska 

även omfatta ifrågavarande avfallstransporter.

2. Krav på 

beställaransvar

Beställaransvarslagen kräver att den som beställer ett arbete reder ut ifall leverantören av arbetet har 

fullgjort de skyldigheter som krävs enligt beställaransvarslagen. Med denna information säkerställer man 

att leverantören uppfyller de lagstadgade skyldigheterna. Uppfyllandet av skyldigheterna kontrolleras innan 

ett avtal sluts.

3. Obligatoriska och av 

prövning beroende 

grunder för uteslutning 

enligt upphandlingslagen

I 80–81 § i upphandlingslagen föreskrivs det om de grunder enligt vilka en anbudssökande, anbudsgivare 

eller underleverantör kan uteslutas ur anbudsförfarandet. I 80 § föreskrivs det om obligatoriskt uteslutande 

och i 81 § om uteslutande beroende av prövning.
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Lämplighetskrav 2/2

Rekommendationer

1. Ekonomisk stabilitet Säkerställande av ekonomisk stabilitet kan vara motiverat för att försäkra sig om en störningsfri verksamhet i 

transportservicen. När krav på ekonomisk stabilitet ställs bör man dock iaktta prövning och kraven ska stå i 

proportion till verksamhetens risker. Om ekonomisk stabilitet krävs kan det bedömas genom många kriterier.

Ekonomisk stabilitet kan beskrivas genom till exempel omsättning, resultat, balansräkning eller 

verksamhetsår. Inom olika bolagsformer gäller olika förfaranden för verksamhetsutövarna till exempel 

beträffande kreditvärdighet. Företagaren kan ha betydande kompetens och erfarenhet trots att företagets 

omsättning inte är så stor eller verksamheten inte har varat så många år. Även resultatet kan tidvis bli 

negativt till exempel på grund av stora investeringar. Omsättningen kan sjunka avsevärt om företaget 

förlorar entreprenader, men detta bör inte hindra möjligheten att delta i följande konkurrensutsättningar. I 

samband med företagsarrangemang kan företaget få ett nytt FO-nummer fastän verksamheten förblir 

oförändrad, vilket inverkar på granskningen av verksamhetsår. Dessa faktorer bör beaktas i 

marknadskartläggningen och när upphandlingen planeras.
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3. Kvalitets- och ansvarskriterier

• Den upphandlande enheten har rätt att besluta vilka kriterier som ska fastställas som 

minimikrav och huruvida kvalitetskriterier med separat poängsättning ska fastställas. 

• Genom att fastställa minimikrav kan man fastställa en basnivå, och anbud som underskrider 

denna nivå beaktas inte i anbudsjämförelsen, dvs. de förkastas.

• Beträffande användningen av kvalitetspoäng bör man noggrant fundera vilken nytta de 

medför för upphandlingen. Kvalitetskriterierna ska definieras och kunna verifieras entydigt. 

Användningen av kvalitetskriterier som jämförelsegrund för anbuden ökar risken för besvär 

angående upphandlingen.

• Om kvalitetskriterierna inte i tillräcklig grad åtskiljer anbudsgivarna blir upphandlingen en pristävlan.

• Kvalitetskriterierna ska motiveras i upphandlingshandlingarna och deras verkningsfullhet ska kunna 

mätas och fastställas.
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Kvalitets- och ansvarskriterier 1/3

Lagstadgade skyldigheter

1. Användning av 

miljövänliga och 

energieffektiva fordon

Den upphandlande enhetens minimiandel av fordon som är rena och energieffektiva under 

upphandlingsperioden räknas utifrån det totala antalet lastbilsanskaffningar, inte utifrån enskilda 

anskaffningar (2022–2025 → 9%, 2026–2030 → 15 %). Kommunerna är indelade i tre klasser: De 17 till 

invånarantalet största städerna, de landskap som är mest befolkningstäta och landskap som är glesbebygda 

avseende befolkningstätheten. För dessa gäller separata krav under den första upphandlingsperioden. 

Lastbilar som godkänns som rena fordon är sådana som använder förnybar diesel, naturgas, biogas, vätgas 

eller el. Miljöaspekterna gäller i hög grad bränslevalet. Utöver lagstiftningen ska kommunernas eventuella 

egna klimatmål beaktas i bränslekraven. 

I upphandlingarna är det bra att beakta möjligheten att välja mellan olika förnybara bränslen. Tillgången till 

det bränsle som krävs ska vara säkerställt i området även under eventuella störningar i distributionen.
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Kvalitets- och ansvarskriterier 2/3

Rekommendationer

1. Utsläppsmål Beställarens egna utsläppsminskningsmål samt konsekvenserna av dem och deras krav på 

avfallstransporterna kan beaktas i marknadsdialogen. På grundval av dialogen kan man bedöma 

möjligheterna att inkludera utsläppsminskningsmål i kvalitetskriterierna. 

2. Styrsystem för 

körning och 

rapportering

Utgångspunkten är att den upphandlande enheten beslutar om det styrsystem för körning som används. 

Den upphandlande enheten kan tillåta det system som transportföretaget använder om de uppgifter som 

behövs fås ur systemet. Den upphandlande enheten kan sköta hyrningen av styrsystemet om företaget 

använder ett annat system.

I praktiken kan de vanligaste styrsystemen installeras i alla fordonsterminaler.
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Kvalitets- och ansvarskriterier 3/3

Rekommendationer

3. Ledningssystem och 

certifiering

Kvalitets- och miljöledningssystem skapar en grund för en god service och visar att företagaren vill utveckla 

verksamheten. Det lönar sig inte nödvändigtvis att förutsätta ett certifierat system, eftersom certifiering 

kräver stora resurser. Ett certifierat system kan inkluderas i bonussystemet. 

4. Materiel och 

underhållsreserv

Om materielen avgränsas noga kan det hindra aktörer att delta i upphandlingen. Även om det är skäl att 

ställa vissa krav på materielen är det viktigast att säkerställa slutresultatet på arbetet. Materielkraven kan 

även påverkas av skicket och bärkraften på vägnätet i insamlingsområdet.

Kraven avseende underhållsreserven ska stå i proportion till storleken på entreprenaden. Tydliga regler ska 

fastställas för användningen av underhållsreserv för att säkerställa likabehandling. I huvudsak ska 

entreprenaden genomföras med den egentliga materielen som uppfyller kraven i anbudet. Detta kan 

säkerställas till exempel genom att fastställa en maximitid för användningen av underhållsreserv. I särskilda 

undantagssituationer, såsom i reparationer efter kollissioner, förhandlar beställaren och 

transportentreprenören alltid separat om användningen av underhållsreserven. Uppföljningen av och kraven 

på materielanvändningen kan även diskuteras inom marknadsdialogen. 
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4. Övriga avtalsvillkor

• Den upphandlande enheten ska planera och bedöma de väsentliga avtalsvillkoren i 

upphandlingsavtalet redan i det skede då anbudsbegäran utarbetas.

• Den upphandlande enheten ska i anbudsbegäran anmäla de centrala avtalsvillkoren som har 

betydelse när anbuden upprättas.

• Avtalsvillkoren innehåller en mängd sådant som har inverkan i synnerhet på små och 

medelstora företags möjligheter att ge anbud på entreprenader.
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Övriga avtalsvillkor 1/3

Rekommendationer

1. Arbetssäkerhet Det är bra att avtala om praxis beträffande arbetarskydd, anmälningar om tillbud och olycksfall. Om 

entreprenören anmäler om omständigheter som har äventyrat arbetssäkerheten ska den upphandlande 

enheten vidta åtgärder för att förbättra arbetssäkerheten.

2. Tillämplig säkerhet Säkerhet ska inte krävas om det inte anses finnas behov av det. Om det anses vara behövligt med en 

säkerhet ska den kvantitativt begränsas till det som är nödvändigt (t.ex. värdet av 1 månads entreprenad). I 

användningen av säkerheter bör prövning tillämpas, eftersom det inte är fråga om en upphandling som 

kräver förskottsbetalning, utan arbetsprestationen betalas i efterskott.

3. Tömningstidtabeller Av praktiska skäl är det bra att tillåta flexibilitet utan sanktioner i tömningstidtabellerna i åtminstone +/- en 

dag, till exempel på grund av söckenhelger eller väderförhållanden. Dessutom ska det i 

undantagssituationer finnas möjlighet att avtala om längre undantag. Påverkande faktorer kan till exempel 

vara frusna kärl eller frånvaro bland anställda som orsakas av en omfattande epidemi. 

4. Flexibilitet i 

förändringssituationer

Beaktande av lagändringar eller andra ändringar som sker under entreprenadperioden i avtalet. En sådan 

ändring kan till exempel vara en minskning i prestationerna enligt avtalet beroende på att lagstiftningen har 

ändrats.
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Övriga avtalsvillkor 2/3

Rekommendationer

1. Prisindex Det lönar sig att binda priserna till kostnadsindexet för avfallstransporter och avtala om årliga prisjusteringar 

eller använda prisgranskningsförfarandet enligt JYSE-villkoren. Om entreprenaden konkurrensutsätts långt 

innan entreprenaden börjar ska avfallstransportindexet vara i bruk genast när avtalet börjar. Det ska gå att 

avtala om kostnadsändringar som orsakas av allvarliga krissituationer eller till exempel av en markant 

ökning av bränslepriserna även utanför de normala justeringarna med beaktande av specialvillkoren i 

upphandlingslagen. På så sätt säkerställs kontinuiteten i servicen.

2. Materielens 

utseende

Ibland ställs det krav på materielens färg och tejpning. Särskilt beträffande underhållsreserven eller små 

entreprenörers egentliga materiel lönar det sig att bedöma om det är rimligt att ställa krav på utseendet. 

Materielen kan också användas för andra beställares objekt.
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Övriga avtalsvillkor 3/3

Rekommendationer

3. Bonusar och 

sanktioner

En bonus kan knytas till kvaliteten på servicen. Till exempel upphandlingen av rena och energieffektiva 

fordon kan genomföras genom en bonusmodell som anges i avtalet. Den upphandlande enheten kan betala 

bonus eller ett högre pris till en avtalspartner om fordonet uppfyller de krav som ställs i lagen om rena 

fordon.

Om sanktioner fastställs ska sanktionerna som ska betalas vara rimliga i förhållande till deras 

betalningsgrunder. Ett fel som verkar litet eller en reklamation kan orsaka en sanktionsavgift på tusentals 

euro. Utebliven tömning på grund av en arbetssäkerhetsrisk bör exkluderas ur sanktionerna. I entreprenader 

som inleds kan sanktionerna även orsaka extra arbete för beställaren.

4. Uppföljning De kriterier som krävs för entreprenaden ska övervakas under hela entreprenadtiden. Det lönar sig att avtala 

om uppföljningen och växelverkan för att säkerställa ett högklassigt arbete samt vid behov även inkludera 

praxis rörande underentreprenad i avtalet. 
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