
Nytt avtal för papper och plast förbrukningsvaror 
 

Från 1 oktober fick Region Norrbotten nytt avtal på förbrukningsartiklar inom papper och plast. 

Avtalet gäller i två år med möjlighet att förlänga med ett år i taget i max två år. 

I den här upphandlingen har vi valt att fokusera lite extra på miljö och lagt till en produktgrupp som 

heter miljösortiment. Det är ett komplement till standardsortimentet som naturligtvis också uppfyller 

Regionens miljökrav. Vi slår gärna ett extra slag för förkläde i grön polyeten från sockerrör som bidrar 

till en kraftig reduktion av CO2-utsläpp. Förklädet är tillverkat av 70 % förnyelsebar råvara. Dricksglas 

engångs är tillverkad av PLA som är en miljövänlig plast producerad av växtstärkelse. Även den är en 

grön CO2 reducerande alternativ till vanliga plastmuggar. Produkter tillverkade av PLA kastas i 

brännbart. 

Vi har också försökt att få en bättre kvalitet på svart standardsopsäck, art nr 10881. Under senaste 

avtalsperioden har vi fått in många synpunkter och avvikelser på kvalitén. Många har gått över till att 

använda ljusblå 160 liters sopsäck som blir ett mycket dyrare alternativ. Den blå 160 literssäcken är 

tillverkad i 3 lager och är extra slitstark då den är avsedd att användas på Sunderby sjukhus där man 

störtar sopor från 5 våningen.  

Nya produkter 

Bärkassar, påsar och sopsäckar Artikelnummer 

Sopsäck plast 125 L transparent 29142 

Sopsäck plast 70 L transparent 29143 

Engångsprodukter kök Artikelnummer 

Engångsbestick i påse (kniv, gaffel, tesked och servett) 29125 

Film, folie och bakplåtspapper Artikelnummer 

Överdragshätta "EazyCover" storl M, med gummitråd 29155 

Formar, lock och take-away Artikelnummer 

Kalldrycksbägare 0,3 L 29126 

Lock till kalldrycksbägare 0,3 L  100st/fp  2000st/kart 29127 

Fish and chips ficka 29128 

Hamburgerficka 29129 

Stripskartong medium/midi 29130 

bägare dressing 118ml 29148 

Lock till bägare dressing 118ml 29149 

Hämtbox liten vit papper 192x105x76mm 29150 

Förkläden och haklappar Artikelnummer 

Förkläde/stänkskydd för tandvårdspersonal 29131 

 
 
 
 
 
  



Miljösortiment Artikelnummer 

Kniv mat PLA 29121 

Gaffel mat PLA 29122 

Sked mat PLA 29123 

Sked kaffe/te PLA 29124 

Flat tallrik 29132 

Djup tallrik 29133 

Assiett 29134 

Kaffesked/Rörpinne 29135 

Dricksglas engångs PLA 29136 

Kaffemugg 29137 

Förkläde 29141 

Kaffebägare (Coffe to go) 29151 

Lock till kaffebägare 29152 

Medicinbägare papper 29153 

Servett 29154 

Wellpapplådor och kartonger Artikelnummer 

Wellpappkartong 285x190x95 25st/fp 29138 

Övrigt Artikelnummer 

Avfrostningspåsar Tina-upp 2st/fp 29139 

Packband VG-16 450kp vit 16mmx900m, 2rl/fp (=900m) 29140 

Kom och fira 25-års jubileum 

Den 29 november firar Länsservice i Boden 25 år. Ett antal av leverantörerna inom Papper och plast 

förbrukningsmaterial kommer att finnas på plats och visa sina avtalade produkter. Om du har 

möjlighet, titta gärna förbi. Mer information om Länsservice 25-årsjubileum kommer att presenteras 

på bland annat Materialportalen. 

 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Materialportalen/

