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Dnr KS 2011/0122

Upphandling av teknisk miljökonsult, sanering kvarteret
Renen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 anta anbud från Structor Miljö Väst AB gällande teknisk miljökonsult
för förberedelser och sanering av kvarteret Renen
 paragrafen justeras omedelbart.
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Beskrivning av ärendet
Fastigheten Renen 13 i Varbergs kommun är förorenad av klorerade lösningsmedel och i behov av miljöteknisk efterbehandling. Naturvårdsverket
har gett ett bidrag på 91 mnkr för att kunna förbereda och genomföra en
efterbehandling av området.
Samhällsutvecklingskontoret har tillsammans med upphandlingsenheten,
annonserat förfrågningsunderlag av en teknisk miljökonsult. Denne konsult
ska bistå kommunen med specialkompetens inom efterbehandlingsområden,
speciellt klorerade lösningsmedel, för förberedelser och genomförandet av
den miljötekniska efterbehandlingen av fastigheten.
Representanter från samhällsutvecklingskontoret, länsstyrelsen samt miljöoch hälsoskyddsförvaltningen har bidragit med beställarkompetens under
upphandlingen.
Upphandlingsformen har varit öppen upphandling.
Tre anbud har kommit in.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 oktober 2015
föreslagit att anta anbud från Structor Miljö Väst AB gällande teknisk
miljökonsult för förberedelser och sanering av kvarteret Renen.
Då projektet är komplext och innehåller delar som det inte finns så mycket
erfarenhet från är det väldigt viktigt att få en erfaren miljöteknisk konsult
som har genomfört liknande projekt.
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