
För dig som upphandlar  
kommunal avfallshämtning

Transportfackens Yrkes- 
och Arbetsmiljönämnd

Din guide genom hela upphandlingsprocessen



Svårtolkade och otydliga upphandlingsdokument är en vanlig 
orsak till att miljöföretag avstår från att lämna anbud på  
kommunal avfallshämtning. Detta i sin tur kan leda till bristande  
konkurrens, överprövningar och i många fall för höga priser.

Dags för upphandling? 
Låt TYAs branschnorm guida dig

Därför har vi tagit fram TYA Branschnorm För arbetsmiljö- och kompetenskrav i upphandlingar 
av kommunal avfallshämtning (LOU). Den är tänkt som ett stöd inför och under upphandling 
och guidar dig till mer precisa upphandlingsdokument med tydliga krav. 

TYA är en ideell organisation som ägs och drivs av arbetsmarknadens parter. Branschnormen  
är framtagen tillsammans med Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen  
i syfte att uppnå bästa möjliga upphandling till bästa möjliga konkurrens, pris och leverans. 
Under arbetet har vi haft ett flertal avstämningar med såväl miljöföretag som upphandlare.  
Mer info hittar du på www.tya.se/miljo

En väl fungerande dialog är helt avgörande 
för anbudsprocessen, under avtalsperioden 
och för att skapa goda förutsättningar inför 
kommande upphandlingar. 

https://www.tya.se/branscher/miljo/


TIPS!
Läs gärna igenom branschnormen ett  
par år innan ditt nuvarande avtal går ut.  
Då finns det gott om tid att fundera  
igenom och formulera krav samt  
eventuellt stämma av med beslutsfattare. 

Branschnormen är 
indelad i sju kapitel
1. Upphandlingsprocessen
2. Krav på beställare
3. Krav på kundtjänst
4. Krav på anbudsgivare
5. Krav på fordon
6. Krav på förare
 – Formella krav

 – Praktiska krav

 –  Andra utbildningar och  

certifieringar

7. Avvikelsehantering
  Bilaga med kompletterande krav 

vid upphandling av slamtömning

Vill du ha ett eget exemplar  
av branschnormen kostnadsfritt? 

Skicka dina kontakt- 
uppgifter till info@tya.se



Vi på TYA utvecklar anslutna  företag och  
medarbetare i morgondagens transportbransch.

Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer 
hållbara arbetsmiljöer.

Tillsammans med våra parter och företag,  
dess medarbetare samt skolor och myndigheter 
arbetar vi för att skapa Sveriges bästa jobb.

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Box 1826, 171 26 Solna | 08-734 52 00  
E-post: info@tya.se | Webb: www.tya.se
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