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Klottersanering 2020

Enkelhet

• Ramavtalet ska underlätta för dig att få klottersanering och klotterskydd av god kvalitet och 
med hållbarhetskrav för både tjänsten och produkterna som används vid sanering. 
Ramavtalet är uppdelat i 21 delområden efter län och omfattar klottersanering och 
klotterskydd i utomhusmiljö.

Hållbarhet

• Leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för hållbara 
leveranskedjor. 

• Eventuella saneringskemikalier ska uppfylla ställda kemikaliekrav, ABVA ska följas och om 
det finns uppsamlat saneringsvatten ska det omhändertas på en godkänd anläggning.

Effektivisering

• Klotter saneras på vardagar, inom 24 timmar från beställning (akuta åtgärder inom 12 
timmar).

• Offentliga miljöer ska upplevas som trygga och inbjudande platser att vistas på. En 
nedklottrad yta som inte saneras genererar snart nytt klotter, och studier visar att klotter 
bidrar till ökad skadegörelse och otrygghetskänslor. Det leder slutändan till att människor 
börjar undvika områden med klotter och att områdets attraktivitet minskar.

Digitalisering

• Leverantören ska tillhandahålla ett eget datorbaserat system där samtliga genomförda 
arbeten hanteras. 

• Tillhandahållandet av systemet ingår i priset och ska innehålla data för både fakturaunderlag 
och leveransuppföljning där det framgår vad som sanerats, plats/adress, antalet 
sanerade/klotterskyddade/ övermålade kvm, ytskikt, före- och efter-fotografier samt att 
polisanmälan gjorts. 

• Du som kund ska löpande ha tillgång till systemet under hela kontraktstiden. 

Avtalsuppföljning

• Adda genomför flera 
uppföljningar på samtliga av 
våra ramavtal under en 
avtalsperiod. Syftet är att uppnå 
de mål och ambitioner som 
ligger bakom upphandlingen. 

Avtalsområden

Tjänster som omfattas av avtalet

1. Klottersanering av yta utan 

klotterskydd

2. Klottersanering med blästring

3. Sanering på klotterskyddad yta

4. Klotterskydd

Avtalstid

• 2021-02-15 till 2025-02-14

Avropsförfarande

• Avrop sker via länsuppdelad 
rangordning.

Leverantör 

1. Aremo Förvaltning AB

2. Color Off i Stockholm AB

3. Klotterjägarna AB

4. Klottrets Fiende No 1 

5. Liselotte Lööf Entreprenad AB

Pris och sortiment

• Pris inklusive 
personal/mantimmar, material, 
utrustad servicebil, verktyg och 
maskiner.

Leveransvillkor

• Klotter ska saneras inom 24 
timmar från beställning på 
vardagar

• Akuta åtgärder ska saneras och 
tas bort inom 12 timmar efter 
beställning
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Omfattning

• Ramavtalet omfattar klottersanering i utomhusmiljö och ska tillgodose 
samtliga kunders behov i deras geografiska områden.

• Ramavtalet har delats upp i 21 anbudsområden efter län.
• Tjänster som kan avropas från avtalet:

• Klottersanering av yta utan klotterskydd

• Klottersanering med blästring

• Sanering på klotterskyddad yta

• Klotterskydd

• Klotterskydd med permanent klotterskydd

• Klotterskydd med vax e.d.

• Klottersanering och klotterskyddsåtgärder inomhus omfattas inte.

1. Ekonomisk redovisning - Adda genomför kontroller att alla leverantörer som 
utför uppdrag på våra ramavtal sköter sina redovisningar och betalningar av 
skatter och avgifter. Det gör vi tillsammans med Skatteverket och 
Kronofogden.

2. Etiska och sociala krav – Adda kontrollerar även de sociala och etiska krav som 
vi ställer i våra upphandlingar. Kraven kan se olika ut men vi utgår oftast från 
ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention

3. Hållbarhetskrav – Adda kontrollerar att ställda hållbarhetskrav uppfylls under 
avtalstiden. Kraven följs upp systematiskt.

Fördjupning

1. Den primära nyttan för ett nationellt ramavtal för klottersanering är att 
tillgodose kundernas behov av en tjänst som efterfrågas i varierande 
omfattning över hela landet. Skadegörelse genom klotter är ett växande 
problem vilket medför att kostnaderna ökar för offentlig sektor, samtidigt 
som medborgarna upplever mindre trygghet.

2. På detta sätt kan vi säkerställa att det finns ett avtal att vända sig till, och 
som kan tillgodose respektive kunds behov. Från Adda kan vi även lägga 
högre fokus på hållbarhetsområdet, och lyfta detta område i en omfattning 
som inte alltid kan ske när upphandlingen sker på lokal nivå.

Hållbarhet

1. Leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för 
hållbara leveranskedjor. 

2. Eventuella  saneringskemikalier ska uppfylla ställda kemikaliekrav, 
respektive gällande ABVA ska följas och om det finns uppsamlat 
saneringsvatten ska det omhändertas på en godkänd anläggning.

3. De fordon och arbetsmaskiner som används vid transporter och utförande 
av uppdraget ska uppfylla krav enligt Gemensamma miljökrav för 
entreprenader 2018. I storstadsområdena är kraven skärpta.
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