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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning Uppdaterat avsnitt eller fråga

4. Krav på varorna

4.1 Generella krav på varorna
Kraven nedan gäller för alla anbudsområden.

4.1.1 Tillgänglighet & service

4.1.1.1 Kundsupport
Anbudsgivaren ska ge kundsupport på svenska via telefon och e-post under kontorstid kl. 09.00-
16.00 
helgfri måndag-fredag.

Ev. avvikelser ska kommuniceras till UM i god tid t.ex. inför semestertid och större helger.

4.1.1.2 Beställning och orderbekräftelse
Följande beställningsalternativ ska tillhandahållas:

telefon•
e-post•
webbutik, om leverantören har en sådan•

Orderbekräftelse och leveransavisering skall skickas via e-post.

Beställning lagd på vardagar under kontorstid ska bekräftas inom 24 timmar från beställningstillfället.

4.1.2 Godsmärkning
Gods ska vara märkt med upphandlande myndighets namn, beställarens namn samt 
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leveransadress. Eller enligt UM:s instruktioner.

4.1.3 Förpackning och emballage
Leverantören ska tillse att varor är förpackade och levereras i ändamålsenliga förpackningar som 
bibehåller varornas avsedda kvalitet och egenskaper.

UM kan ha speciella önskemål angående förpackning mot tillägg.

4.1.4 Leverans på pall
Vid leveranser på pall ska godkända Europapallar användas.

4.1.5 Leverans

4.1.5.1 Leveransvillkor
Sålda varor levereras till den av UM angivna leveransadressen DDP, Delivery Duty Paid, Incoterms 
2020.

För leveranser under 45 000 SEK, exklusive mervärdesskatt, har leverantören rätt att ta ut en 
ersättning motsvarande den faktiska transportkostnaden. För att vara berättigad till ersättning för 
leveransen ska leverantören senast en vecka efter beställning, via e-post, meddela beställaren om 
gjort avrop innebär att kravet för fri leverans inte uppfylls.

4.1.5.2 Leveranstider
Varor ska levereras inom c:a 6 veckor från beställning, om inte den upphandlande myndigheten 
uttryckligen medger en annan tid. Avvikelser i leveranstiden ska kommuniceras med UM så snart 
som möjligt, helst redan i orderbekräftelsen.

UM kommer uppmanas att förse ramavtalsleverantören med leveransplaner för att underlätta 
planeringen.

4.1.6 Hållbarhetskrav gällande säckar och påsar
Säckar och påsar i återvunnen plast

Offererade påsar/säckar i återvunnen plast ska bestå till minst 70 procent av återvunnet material.

Med återvunnet material menas ett material från en produkt eller en komponent som tagits ur 
avfallsflödet och återförts till produktionsprocessen. Detta kan ske både före och efter konsumentled.

Observera att insamling och återinförande av restmaterial och spill som uppkommer inom samma 
produktionsprocess inte kan räknas med.

Krav gällande ingående kemiska ämnen

Påse och tryck får inte innehålla miljö eller hälsoskadliga ämnen som till exempel blykromater, 
kadmium eller PVC.

UM har möjlighet att ställa ytterligare krav mot tillägg vid FKU.

4.2 Anbudsområde 1, Matavfallspåsar för hushåll i papper

4.2.1 Kravspecifikation för matavfallspåsar för hushåll i papper
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Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 1

Påsen ska vara avsedd för rötning eller kompostering.•
Påsen ska vara biologiskt nedbrytbar.•
Påsen ska ha måtten ca 200 x 150 mm och höjd ca 360 mm (om planpåse) alternativt ca 200 x 
140 mm och höjd ca 300 mm (om SOS-påse).

•

Påsen ska bestå av vattenavvisande, högtöjbart, våtstarkt kraftpapper. Påsen ska vid normal 
hantering släppa igenom fukt, men inte vätska.

•

Pappret ska minst vara av tjockleken 70 g/m2.•
Påsen ska hålla för normal hantering i kök under minst tre dygn och ska sedan hålla för 
transport (det förutsätts att påsen bärs i påsens överkant) från kök till matavfallskärl utan att 
påsen eller fogarna går sönder.

•

Påsen ska fungera väl tillsammans med de ventilerade påshållare som förekommer på 
marknaden och som ingår i detta uppdrag.

•

Påsen ska kunna förses med tryck i en färg in- och utvändigt mot tillägg.•

Kompletterande krav ska ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom rötning i en 
biogasanläggning som producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120.

Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska vara utvärderad för kontakt 
med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Utvärderingen ska ske enligt metod för kontakt med 
sura livsmedel i rumstemperatur under max 30 dagar. Utvärderingen för kontakt med livsmedel 
ska vara verifierad av en väl etablerad tredje part genom exempelvis Normpackcertifikat, 
ISEGA eller liknande, vilket bifogas anbudet.

•

Alternativt:

Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 
13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i 
påsen ska bifogas anbudet.

•

Kompletterande krav får ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom kompostering.

Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 
13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i 
påsen ska bifogas anbudet.

•

4.3 Anbudsområde 2, Matavfallspåsar för hushåll i bioplast

4.3.1 Kravspecifikation för matavfallspåsar för hushåll i bioplast
Dessa krav gäller endast för anbudsgivare i anbudsområde 2

Biopåsar ska vara tillverkade av minst 50 procent förnyelsebar råvara. Anbudsgivaren ska på 
anmodan av inköpscentralen, UM eller någon som företräder någon av dessa inom fem 
arbetsdagar inkomma med verifikat som visar att kravet uppfylls. 

•

Påsen ska vara avsedd för rötning eller kompostering.•
Påsen ska vara biologiskt nedbrytbar.•
Påsen ska ha följande storlek: 390x410 mm, tjocklek 0,016 mm.•
Påsen ska fungera väl tillsammans med de påshållare som förekommer på marknaden och 
som ingår i detta uppdrag.

•

Påsen ska hålla för normal hantering i kök under minst tre dygn och ska sedan hålla för 
transport (det förutsätts att påsen bärs i påsens överkant) från kök till matavfallskärl utan att 
påsen eller fogarna går sönder.

•

Påsen ska kunna förses med utvändigt tryck i en färg mot tillägg.•
Produktionsdatum ska framgå av var 5-7 påse samt på förpackningen.•

Kompletterande krav får ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom rötning i en 
biogasanläggning som producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120.
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Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska vara utvärderad för kontakt 
med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Utvärderingen ska ske enligt metod för kontakt med 
sura livsmedel i rumstemperatur under max 30 dagar. Utvärderingen för kontakt med livsmedel 
ska vara verifierad av en väl etablerad tredje part genom exempelvis Normpackcertifikat, 
ISEGA eller liknande, vilket bifogas anbudet.

•

Alternativt:

Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 
13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i 
påsen ska bifogas anbudet.

•

Kompletterande får ställas av UM krav om matavfallet ska behandlas genom kompostering.

Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 
13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i 
påsen ska bifogas anbudet.

•

4.4 Anbudsområde 3, Avfallspåsar för optisk sortering i plast

4.4.1 Kravspecifikation för avfallspåsar för optisk sortering i plast
Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 3

Se även avsnitt 4.6

Påsen ska rymma 8 liter och ha mått anpassade för de påshållare som förekommer på 
marknaden.

•

Påsen ska hålla för normal hantering i kök under minst tre dygn och ska sedan hålla för 
borttransport från kök till matavfallskärl utan att påsen eller fogarna går sönder.

•

Påsen ska vara grön eller med grön markering.•
Påsen ska kunna förses med utvändigt tryck i en färg mot tillägg.•
Påsen ska ha öppna handtag.•
UM kan avropa andra färger mot tillägg.•

Kompletterande krav får ställas av om UM om matavfallet ska behandlas genom rötning i en 
biogasanläggning som producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120.

Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska vara utvärderad för kontakt 
med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Utvärderingen ska ske enligt metod för kontakt med 
sura livsmedel i rumstemperatur under max 30 dagar. Utvärderingen för kontakt med livsmedel 
ska vara verifierad av en väl etablerad tredje part genom exempelvis Normpackcertifikat, 
ISEGA eller liknande, vilket bifogas anbudet.

•

4.5 Anbudsområde 4, Avfallspåsar för optisk sortering i papper

4.5.1 Kravspecifikation för avfallspåsar för optisk sortering i papper
Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 4

Påsen ska rymma 8-10 liter och i utvikt läge ha följande ungefärliga mått: höjd 360 mm, bredd 
200 mm, djup 150 mm.

•

Påsen ska passa de vanligt förekommande påsahållarna på marknaden.•
Tjocklek minst 90g/m2 kraftpapper.•
Påsen ska vara försedd med gröna prickar för den optiska avläsningen i sorteringsverk eller 
enligt UM:s önskemål.

•

Påsen ska vara förslutningsbar med s.k. påslås.•
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4.6 Anbudsområde 5, Papperssäckar för verksamheter

4.6.1 Matavfallsbärkasse för verksamheter, ca 20 liter
Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 5

Ska vara avsedd för kompostering eller rötning av matavfall.•
Påsen ska ha måtten ca 320 x 170 mm och höjd ca 400 mm.•
Påsen ska inkl. lim och tryckfärg vara biologiskt nedbrytbar och uppfylla kraven enligt 
standarden SS EN-13432. Certifikat från tredje part ska bifogas anbudet.

•

Påsen ska bestå av vattenavvisande, nedbrytbart kraftpapper enbladig (≥80 gram/m2).•
Påsen ska vara genomsläpplig för luft och vid normal hantering i hållare ska påsen inte släppa 
igenom vätska.

•

Påsen ska vara försedd med handtag. (Om UM önskar påsar utan handtag kan det krav ställas 
via FKU).

•

Kompletterande krav får ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom rötning i en 
biogasanläggning som producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120.

Säcken som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska vara utvärderad för kontakt 
med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Utvärderingen ska ske enligt metod för kontakt med 
sura livsmedel i rumstemperatur under max 30 dagar. Utvärderingen för kontakt med livsmedel 
ska vara verifierad av en väl etablerad tredje part genom exempelvis Normpackcertifikat, 
ISEGA eller liknande, vilket bifogas anbudet.

•

 

4.6.2 Kravspecifikation för papperssäckar för verksamheter 45L matavfall
Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 5

Säcken ska vara avsedd för rötning eller kompostering.•
Säcken ska vara biologiskt nedbrytbar.•
Säcken ska bestå av vattenavvisande, nedbrytbart kraftpapper tvåbladigt (minst 70 gram/m2 på 
insidan och minst 70 gram/m2 på utsidan).

•

Säcken ska vara genomsläpplig för luft och vid normal hantering i hållare ska säcken inte 
släppa igenom vätska.

•

Säcken ska kunna förses med utvändigt tryck i en färg mot tillägg.•

Kompletterande krav får ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom rötning i en 
biogasanläggning som producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120.

Säcken som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska vara utvärderad för kontakt 
med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Utvärderingen ska ske enligt metod för kontakt med 
sura livsmedel i rumstemperatur under max 30 dagar. Utvärderingen för kontakt med livsmedel 
ska vara verifierad av en väl etablerad tredje part genom exempelvis Normpackcertifikat, 
ISEGA eller liknande, vilket bifogas anbudet.

•

Alternativt:

Säcken som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 
13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i 
påsen ska bifogas anbudet.

•

Kompletterande krav får ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom kompostering.

Säcken som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 
13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i 
säcken ska bifogas anbudet.

•
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4.6.3 Insatssäck 140L och 350L 1 blad
Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 5

Säcken som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 
13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i 
påsen ska bifogas anbudet.

•

Säcken ska vara avsedd för rötning eller kompostering.•
Säcken ska vara biologiskt nedbrytbar.•

UM kan ställa kompletterande krav via FKU.

4.6.4 Papperssäck 125L 2 blad
Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 5

Säcken som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 
13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i 
påsen ska bifogas anbudet.

•

Säcken ska vara avsedd för rötning eller kompostering.•
Säcken ska vara biologiskt nedbrytbar.•

UM kan ställa kompletterande krav via FKU.

4.7 Anbudsområde 6, Plastsäckar för verksamheter

4.7.1 Kravspecifikation för plastsäckar för verksamheter 35L matavfall
Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 6

Se även avsnitt 4.6

Påsen ska vara avsedd för rötning eller kompostering.•
Påsen ska vara biologiskt nedbrytbar.•
Påsen ska hålla för normal hantering i kök under minst tre dygn.•
Påsen ska kunna förses med utvändigt tryck i en färg mot tillägg.•

Kompletterande krav får ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom rötning i en 
biogasanläggning som producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120.

Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska vara utvärderad för kontakt med 
livsmedel och ska uppfylla kraven enligt ”Förordningen (EG) nr 10/2011 om material och produkter 
av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel” (s.k. ”Plastförordningen”). Om påsen är 
av återvunnen plast så ska kraven enligt ”Förordning (EG) nr 282/2008 om återvunna plastmaterial 
och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel” vara uppfyllda. Att kraven enligt 
tillämpbar förordning uppfylls ska bevisas genom att till anbudet bifoga Normpack-certifikat eller 
likvärdigt certifikat. Certifikat eller motsvarande intyg ska vara utfärdat av ett oberoende test-
/provtagningsinstitut.

Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 
13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i 
påsen ska bifogas anbudet.

•

Kompletterande krav om matavfallet ska behandlas genom kompostering.

Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 
13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i 
påsen ska bifogas anbudet.

•
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4.7.2 Sopsäck 125L polyeten
Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 6

Se även avsnitt 4.6

Tillverkade av insamlad och återvunnen kretsloppsplast.•
Ska finnas som grå/svart samt transparent/semitransparent.•

4.8 Anbudsområde 7, påshållare för hushåll

4.8.1 Kravspecifikation för påshållare för hushåll i plast
Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 7

Påshållaren ska vara ventilerad på alla sidor och försedd med viss uppsamlingskapacitet för 
eventuellt läckage från påsarna.

•

Påshållaren ska vara tillverkad av i huvudsak återvunnet material.•
Påshållaren ska vara anpassad för de på marknaden vanligast förekommande 
pappers/bioplast/plastpåsarna för utsortering av matavfall.

•

Påshållaren ska kunna placeras fristående eller hängas upp på t.ex. en skåplucka och ska 
levereras med skruvar för montering.

•

Påshållare för papperspåse: Påshållaren ska passa i ramsystemet för kök med utdragslådor.•
Påshållaren ska vara lätt att göra ren, t.ex. genom att den bör kunna diskas i diskmaskin.•
Påshållaren ska vara kompatibel med påsarna i anbudsområde 1-3.•
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