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Förfrågan vid direktupphandling av bottenfaunaanalyser 
 

Upphandlande myndighet Kontaktperson  

Länsstyrelsen Värmland 
Miljöanalysenheten 

Sandra Woronin 

Våxnäsgatan 5  Tel: 010-224 74 54 

651 86 Karlstad Mail: sandra.woronin@lansstyrelsen.se 

Organisationsnummer 202100-2395   

 

 

1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
 

1.1 Bakgrund  
 

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på 
bottenfaunaanalyser inom kalkeffektuppföljningen i Värmland 2021-2023. Enligt förordning 
(1982:840) om kalkning av sjöar och vattendrag ansvarar Länsstyrelsen bland annat för 
statsbidrag till kalkning. Enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 
2013:27) ansvarar Länsstyrelsen också för vattenkemisk och biologisk uppföljning av 
kalkningen. Havs- och vattenmyndigheten anvisar årligen medel för detta ändamål. Nu 
planerad upphandling bygger på Länsstyrelsens effektuppföljningsprogram för kalkning 
som är upprättat i enlighet med Naturvårdsverkets handbok. 
 
Upphandlingen är en direktupphandling som annonserats på Länsstyrelsens webbplats. 
Anbudet ska vara Länsstyrelsen Värmland tillhanda senast 2021-04-06 och vara giltigt 
t.o.m. 2021-05-31. Utvärderingen sker genom kontroll att samtliga ska-krav är uppfyllda, 
därefter utvärderas anbuden efter ”lägsta pris”. Anbud ska anges i SEK, fast pris (exkl. 
moms) per prov. Angivet pris ska omfatta samtliga delmoment i uppdraget. 
 
 

1.2 Omfattning 
 

Provtagning av bottenfauna i fält utförs av Länsstyrelsen under oktober månad. Proven 
skickas direkt efter provtagning till antagen leverantör. Uppdraget omfattar 33 lokaler 2021, 
46 lokaler 2022 och 33 lokaler 2023, Länsstyrelsen förbehåller sig dock rätten att lägga till 
eller dra ifrån ett fåtal lokaler i sjöar och/eller vattendrag per år. Provtagningen i vattendrag 
görs enligt BIN RR 111 och i sjöar enligt SS-EN 108 70. Samtliga prov inom båda metoderna 
hålls isär.  
 
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om inkomna offerter 
överstiger den budget som är avsatt för arbetet. 

mailto:sandra.woronin@lansstyrelsen.se
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Detta förfrågningsunderlag består av: 

• Förfrågningsunderlag (denna skrift) 

• Bilaga 1, Avtalsutkast 

• Bilaga 2, Bottenfaunarapportering 
 
Det åligger anbudsgivaren att kontrollera att komplett underlag enligt ovan erhållits. I 
anbudet ska ifyllt och underskrivet förfrågningsunderlag finnas med. 
 
Avtalet börjar gälla i samband med undertecknade av vardera parten av behörig företrädare 
och fram till 2022-03-31. Länsstyrelsen har möjlighet att förlänga avtalet två (2) gånger med 
ett (1) år i taget med oförändrade villkor. Avtalet kan således som längst gälla till  
2024-03-31. Vid nyttjande av optionsår ska Länsstyrelsen meddela detta skriftligen senast 
en månad före avtalets utgång. Ingen volymgaranti kan dock ges för förlängningen då 
uppdraget är beroende av medelstilldelningen från Havs- och Vattenmyndigheten. 
 
 

1.3 Formella krav 
 

• Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. 

• Anbudet ska vara skrivet på svenska. 

• Anbudet ska vara bindande till och med 2021-05-31 vilket bekräftas nedan. 
 
Fyll i uppgifter om företag och kontaktperson: 

Företagsnamn: 

Organisationsnummer: 

Adress: 

Kontaktperson: 

Telefonnummer: 

e-postadress: 

 
Anbudets giltighetstid bekräftas. Ja             Nej 
 
 
Anbudets inlämnande 
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• Anbudet ska vara inkommet senast 2021-04-06. Anbudsgivaren svarar för att 
anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej. 

• Anbudet ska innehålla företagsnamn, adress och organisationsnummer samt 
kontaktperson för anbudet med telefonnummer och e-postadress. 

• Anbudet ska vara paketerat i slutet kuvert. Anbudsgivaren ombeds att nyttja dubbla 
kuvert. Kuvertet ska vara tydligt märkt med ”Anbud i upphandling av 
bottenfaunaanalyser i Värmlands län” och Dnr. 581-1249-2021. Observera att anbud 
som lämnas via bud kan behöva märkas på budförsändelsen. 

• Observera att anbud via fax eller e-post inte accepteras. 
 
Anbud sänds till nedanstående adress, alternativt lämnas personligen eller genom bud. 
 
Länsstyrelsen Värmland 
Våxnäsgatan 5 
651 86 Karlstad 
 
Öppettider är måndag - fredag 8.00 – 10.00. Övriga tider hänvisas till postlåda vid ingången. 
Observera att brevinkastet endast är 32 x 3 cm och är för litet för exempelvis en pärm. 
 
 

1.4 Instruktioner för ifyllande av svarsformulär 
 

I svarsrutorna i detta dokument är endast ett svarsalternativ per krav tillåtet. Om bägge 
kryssrutor eller ingen kryssruta har markerats äger Länsstyrelsen rätt att tolka detta som 
att kravet ej är uppfyllt, detta utom i de fall då det uttryckligen anges att svar inte ska 
lämnas på grund av att kravet inte är tillämpligt. Om valt kryssalternativ inte 
överensstämmer med eventuell text som anbudsgivaren angivit i direkt anslutning till 
kryssruta (där sådan text efterfrågas), så kommer texten att bedömas i första hand. I vissa 
punkter förekommer flera olika ska-krav i ett och samma stycke/avsnitt. Markering av 
kryssruta ”Ja” eller ”Nej” som svar på frågan ”Är kraven uppfyllda?” avser i dessa fall 
samtliga i punkten förekommande krav. 
 
Kontroll av formalia och prövning av anbud 
Kraven i förfrågningsunderlaget är formulerade som ska-krav. Dessa avser formella krav på 
anbudet, krav på leverantören (kapitel 2) och krav på utförandet (kapitel 3). Ska-krav är 
ovillkorliga krav som ska vara uppfyllda för att anbud ska kunna prövas vidare. 
 
Utvärdering 
Utvärderingen sker genom kontroll att samtliga ska-krav är uppfyllda, därefter utvärderas 
anbuden efter lägsta pris. Anbud ska anges i SEK, fast pris (exkl. moms) per prov. Angivet 
pris ska omfatta samtliga delmoment i uppdraget. 
 
Tilldelningsbeslut 
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Beslut i upphandlingen fattas av den upphandlande myndigheten och kommer att meddelas 
samtliga anbudsgivare innan avtal tecknas. Tilldelningsbeslutet innebär inte att ett 
civilrättsligt bindande avtal uppkommer, utan detta förutsätter att avtalsparterna 
undertecknar avtalet och att eventuella villkor för ikraftträdande i avtalet är uppfyllda. 
 
Sekretess 
Anbudshandlingarna omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), OSL. Enligt OSL gäller absolut anbudssekretess till dess att 
tilldelningsbeslut har tagits. Därefter blir anbudsansökningarna, anbud och andra i 
upphandlingen ingående uppgifter normalt offentlig allmän handling. 
Anbudsansökningarna, anbud eller delar av dessa dokument kan dock omfattas av sekretess 
på grund av andra bestämmelser enligt offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Anser anbudsgivaren att uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste dessa preciseras i 
anbudet samt en motivering lämnas på vilket sätt skada skulle uppkomma om uppgifterna 
lämnades ut. Det är sedan den upphandlande myndigheten som enligt OSL beslutar om 
uppgiften sekretessbeläggs eller inte. Innan tilldelningsbeslut är fattat är det inte tillåtet för 
upphandlande myndighet att diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med 
anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas. 
 
 

1.5 Frågor och svar  
 

Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska frågor 
ställas skriftligen, via e-post till kontaktpersonen enligt ovan.  

Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2021-03-22 

Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2021-03-25 
 
Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs 
ut på hemsidan. 
 
 

2. KVALIFICERING AV ANBUDSGIVARE 
 

För att säkerställa att anbudsgivaren kvalificerar sig som leverantör ska nedanstående krav 
uppfyllas. Syftet med dessa krav är att säkerställa att kontraktet blir utfört i enlighet med de 
behov den upphandlande myndigheten har. 
 
 

2.1 Ekonomisk ställning 
 

Länsstyrelsen i Värmland kan komma att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller 
ovanstående krav genom att inhämta blanketten SKV 4820 från Skatteverket. 
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2.2 Kvalitet 
Uppdragstagaren ska vara ackrediterad enligt SWEDAC eller motsvarande. Intyg ska bifogas 
anbudet.  
 
Krav accepteras/uppfylls: Ja  Nej 
 
 

2.3 Miljö 
 

Anbudsgivaren ska ha ett dokumenterat system som beskriver hur denne arbetar med 
miljöfrågor. En beskrivning angående av företagets miljöarbete ska lämnas i anbudet.  
 
Krav accepteras/uppfylls: Ja  Nej 
 
 

3. KRAV PÅ UTFÖRANDET 
 

3.1 Omfattning 
 

Föreliggande uppdrag omfattar fem delmoment:  
 

1. Utsortering, artbestämning och räkning av bottendjur 
2. Utvärdering av bottenfaunaproven 
3. Redovisning av resultat 
4. Rapportskrivning  
5. Inrapportering av data till datavärd 

 
 
1. Utsortering, artbestämning och räkning av bottendjur 
I anbudet anges till vilken systematisk nivå (familj, släkte eller art) bestämningen av olika 
taxa kommer att drivas. Djuren ska konserveras, varje delprov för sig där metodiken så 
medger, och förvaras av konsulten i minst 10 år efter provtagning. På begäran översänds 
prover till Länsstyrelsen. 
 
2. Utvärdering av bottenfaunaproven 
Utvärderingen av bottenfaunaproven ska göras både per lokal och på länsnivå. I första hand 
ska försurningssituationen bedömas, men även naturvärde och eventuell påverkan av 
föroreningar samt om möjligt även påverkan av vattenreglering och naturlig 
vattenföringsvariation enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25). 
Försurningsbedömningen ska göras med utgångspunkt i Henriksson & Medins surhetsindex 
(Naturvårdsverkets Rapport 4913 ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och 
vattendrag”), artsammansättning och förekomst av försurningskänsliga arter samt med stöd 
av andra tillämpbara index. Artdiversiteten ska beräknas som Shannons diversitetsindex.  
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3. Redovisning av resultat 
I uppdraget ingår att leverera grunddata i form av artlistor, tätheter m.m. kopplat till 
koordinater. Resultat i form av en rådatafil i Excel enligt Bilaga 2 skall levereras till 
Länsstyrelsen senast 14/12 aktuellt år. För att underlätta inrapporteringen i Länsstyrelsens 
databas krävs att artnamnen stämmer överens med den basartslista som finns i Bilaga 2. 
 
4. Rapportskrivning  
Rapport ska utformas i samråd med Länsstyrelsen, och ska uppfylla nedanstående 
minimikrav. Rapporten ska levereras som ett komplett, tryckfärdigt manus i PDF-format. 
Rapporten ska vara i färg. De av beställaren godkända och tryckfärdiga originalen ska vara 
beställaren tillhanda senast 31/3 året efter provtagningen.  
 
5.Rapportering av data till datavärd 
Resultaten från analyserna ska aktuellt år rapporteras i gällande mallar till aktuell nationell 
datavärd (med kopia till ovanstående kontaktperson på Länsstyrelsen) senast 31/3 året 
efter provtagning. I dagsläget innehar SLU det nationella datavärdskapet. För mer 
information kring inrapportering av data på SLU:s hemsida 
http://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/datavardskap/dataleveranser/ 
 
 
Rapportens utformning 
 
Grunddel  

1. Sammanfattning 
 

2. Beskrivning av metodik 
 

3. Övergripande utvärdering för samtliga lokaler i resp. års undersökning 
 

- Länskartor med lokaler och bedömningar. 
 

- Resultat i tabell- och diagramform, utöver statusklassning ska även     
  expertbedömningar finnas med. 
 

- Diskussion om tillståndet vid de undersökta lokalerna. Jämförelse med tidigare     
  undersökningar och ej eller obetydligt kalkade referenslokaler.  
 

Bilagedel 
• Kompletta lokalbeskrivningar 

 

• Kompletta artlistor 
 

• Varje lokal redovisas på en sida där följande ska ingå: 
 

- Karta över delavrinningsområdet med lokaler och försurningsbedömning 
 

- Fotografi (erhålls från Länsstyrelsen) 
 

- Tabell eller diagram med bedömningen av försurning, naturvärde och   
   näringsämnen/organisk belastning, antal taxa, individtäthet, surhetsindex och     
   diversitetsindex samt uppgifter om kalkning och lägsta uppmätta pH och  

http://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/datavardskap/dataleveranser/
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   respektive alkalinitet (Länsstyrelsen tillhandahåller data om vattenkemi). För  
   lokaler som undersökts tidigare redovisas även resultat från alla föregående  
   undersökningar.  

 

- Kommentarer till resultatet. Eventuell förekomst av hotade eller ovanliga arter      
noteras särskilt, likaså misstanke om att sådana arter försvunnit. Vid 
expertbedömning/diskussion av försurningsstatusen ska man ta hänsyn till 
historiska förekomster av försurningskänsliga arter och hur bottenfaunasamhället 
utvecklats över tid vid bottenfaunalokalen med avseende på försurning.  

 
• Rubriksättning och ordningsföljd för lokaler och delavrinningsområden ska följa 

länsstyrelsens förteckningar över provlokaler. 
 
Exempel på rapporter finns tillgängliga på Länsstyrelsen Värmlands hemsida: 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.35db062616a5352a22a22b9a/15604105137
69/Bottenfaunarapport-Varmland-2018.pdf 
 
Krav accepteras/uppfylls: Ja  Nej 
 
 

3.2 Krav på personal 
 

Offererade konsulter ska ha utbildning inom biologi och/eller limnologi samt 
dokumenterad kompetens och erfarenhet avseende bottenfaunaanalyser. Samtliga i 
personalen som kommer att vara aktuella för detta uppdrag ska ha minst ett (1) års tidigare 
erfarenhet av liknande analyser inom den senaste 5-årsperioden. Även eventuella 
underleverantörer ska uppfylla dessa krav. För att verifiera att kravet uppfylls ska 
anbudsgivaren ange följande: 
 
Anbudsgivaren ombeds ange följande i sin presentation: 

• Uppdragsgivarens namn 

• Referensuppdragets karaktär (vad som har gjorts och hur, syfte och mål) 

• Referensperson samt dennes telefonnummer och e-postadress 

• Tidsperiod när uppdraget utfördes 
 
Referenspersonerna kan komma att kontaktas för att verifiera uppdrag och 
erfarenhet. 
 
Krav accepteras/uppfylls: Ja  Nej 
 
 
 

3.3 Pris 
 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.35db062616a5352a22a22b9a/1560410513769/Bottenfaunarapport-Varmland-2018.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.35db062616a5352a22a22b9a/1560410513769/Bottenfaunarapport-Varmland-2018.pdf
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Pris per lokal ska anges. Alla ersättningar i anbudet ska vara totalkostnader och anges 
exklusive moms i SEK. 
 
 

Pris per lokal (SEK) 
 

 
Priserna är fasta t.o.m. 2022-03-31. Prisjustering för timarvoden skall ske årligen i september 

månad, med början september 2022, vid eventuell förlängning. Prisjusteringen sker enligt 

SCB:s preliminära arbetskostnadsindex för tjänstemän inom den privata sektorn (AKI), med 

augusti 2021 som basperiod och efter näringsgren M (SNI2007). Prisjusteringen sker enligt 

följande: 

 

P = Gällande pris 

I2 = SNI 2007 M, för augusti månad 2022, preliminär tabell 

I1 = SNI 2007 M, för augusti månad 2021, definitiv tabell 

P2 = pris för nästföljande år 

P2  = P + (I2-I1)/I1 * P 
 
 
Faktura ska vara Länsstyrelsen Värmland till handa senast 30 november aktuellt år. 
Länsstyrelsen accepterar endast e-fakturor. För mer information se Länsstyrelsens 
webbplats https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/om-
oss/upphandlingar.html#0 
 
Om konsulten eller Länsstyrelsen anser att fakturering bör ske vid andra tillfällen, ska detta 
ske i samråd. Betalning sker 30 dagar netto från ostridig faktura. Dröjsmålsränta debiteras 
enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständigt eller felaktigt adresserade 
fakturor. 
 
Krav accepteras/uppfylls: Ja  Nej 
 
 

3.4 Kommersiella villkor 
 

Anbudsgivaren ska acceptera bifogade avtalsutkast (Bilaga 1), i dess helhet. 
 
Krav accepteras/uppfylls: Ja  Nej 
 
 
 
 

3.5 Leverans 
 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/om-oss/upphandlingar.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/om-oss/upphandlingar.html#0
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Provtagning av bottenfauna i fält utförs av Länsstyrelsen Värmland under oktober. Proven 
skickas därefter direkt till antagen leverantör.  
 

• Delmoment 1–3 ovan ska vara klart senast 14/12 aktuellt år  
• Delmoment 4–5 ska vara klart senast 31/3 året efter provtagning 

 
Avvikelse i leverans enligt punkt 6 ger Länsstyrelsen rätt att kräva ett vite på 5 % av 
totalsumman för varje påbörjad vecka efter sista leveransdatum. Beställaren äger rätt att 
avräkna upplupet vite från fakturerad köpeskilling. I det fall förseningen överstiger 15 
veckor äger Beställaren rätt att häva beställningen av uppdraget. 
 
 
 
 
 

UNDERTECKNANDE AV ANBUD 
 
Anbud är bindande enligt de förutsättningar som angivits ovan och bekräftas tillsammans 
med övriga uppgifter ovan. 
 
Anbudsgivaren bekräftar på heder och samvete att lämnade uppgifter är med sanningen 
överensstämmande. 
 
 
 
 
 

Ort     Datum 

_________________________________          __________________________________ 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 

Signatur    Namnförtydligande 

 


