
  Ramavtalsinformation från inköpsenheten 

Ramavtal för hantering och omhändertagande 

av laboratorieavfall, elektronikavfall samt 

övrigt farligt avfall. 

 

Omfattning 

Ramavtalet omfattar hantering och omhändertagande av laboratorieavfall, 

elektronikavfall samt övrigt farligt avfall från orter där SLU bedriver verksamhet.  

Ramavtalet inkluderar även tjänsterna transportförberedelse av kemikalieavfall 

utförd av kemist samt säkerhetsrådgivare för hantering och transport av farligt 

gods.  

Från och med 1 november 2020 omfattar ramavtalet även all inrapportering 

till Naturvårdsverkets digitala avfallsregister.  

Det är möjligt att avropa nätburar och förvaringskärl.  

Ramavtalet omfattas av ett antal avgränsningar vilka inte utgör del av avtalet: 

1. Hantering och omhändertagande av spillolja från verksamheter som 

tillhör enheten för lantbruksdrift ingår inte i upphandlingen. 

2. Kadaver andra än laboratoriedjur t.ex. möss råttor och kaniner, både 

smittförande och inte smittförande, ingår inte i upphandlingen. 

3. Hantering och omhändertagande av kasserad IT-utrustning ingår inte i 

upphandlingen, det sköts internt inom SLU. 

4. Hantering och omhändertagande av allt elektronikavfall från campus 

Ultuna i Uppsala kommun ingår inte i upphandlingen, det sköts internt 

inom SLU.  

Beställning 

Beställning sker via Proceedo.  

I det fall verksamheten genererar små volymer av laboratorieavfall, elektronikavfall och övrigt farligt avfall kan 

gemensam beställning tillämpas. Det betyder att leverantören kan hämta allt avfall vid samma tillfälle. (OBS! Gäller ej 

vid transportförberedelse av kemikalieavfall utfört av kemist).  

Orderbekräftelse ska vara beställaren tillhanda inom 48 timmar.  

 

Leveranstid 

Vid beställning av hantering och omhändertagande av laboratorieavfall, elektronikavfall samt övrigt farligt avfall ska 

inställelsetiden vara högst fem (5) arbetsdagar från orderbekräftelse.  

 

Vid beställning av transportförberedelse av kemikalieavfall ska inställelsetiden vara högst tio (10) arbetsdagar. 

Fakta  

Produktområde 

Hantering och omhändertagande 

av farligt avfall 

Avropsberättigade 

Samtliga orter inom SLU  

Avtalsnummer 

SLU ua 2019.2.4.4-2718 

Avtalstid 

2019-10-01 – 2021-09-30 

Option om förlängning i 1 + 1 år. 

____________________________ 

Leverantör 

Ragn-Sells 

Avtalsansvarig 

Mathias Lundberg 

Tel: 010-723 11 06 

e-post: 

mathias.lundberg@ragnsells.se 

Kundtjänst 

Tel: 0771-88 88 88  

e-post: kundtjanst@ragnsells.se 

____________________________ 

Avtalsansvarig SLU 

Hanna Spångberg 

Tel: 018-67 22 12 

e-post: hanna.spangberg@slu.se 
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Fraktkostnad 

Ingår i varupriset. Separat frakt medges ej.  

 

Övrigt 

Kontakta avtalsansvarig vid försening, utebliven hämtning eller andra brister relaterade till leverantörens åtagande.  


