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Förfrågan vid direktupphandling: Tillståndsbedömning av mindre 
byggnader inom fyra naturreservat i Värmland 

 
Länsstyrelsen Värmland erbjuder möjligheten att lämna offert för tillståndsbedömning enligt 
svensk standard SS-EN 16096:2012 (Tillståndsbedömning av fast kulturarv) för mindre 
byggnader inom fyra skyddade områden i Värmlands län.  
 
Upphandlingen görs som en direktupphandling. Det innebär att förfrågan skickas till minst tre 
entreprenörer samt annonseras på Länsstyrelsens webbplats. Utvärderingen sker efter 
värderingsprincipen ”lägsta pris” vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav 
och har lägst pris antas som leverantör. Avtal kan tecknas omedelbart efter beslut om antagen 
leverantör.  
 
Offert ska inkomma senast 2021-05-10 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående 
adress och vara giltig till och med 2021-06-10. 
 
Upphandlande myndighet  
Länsstyrelsen Värmlands län, Naturvårdsenheten, org nr 202100-2395.  
 
Upphandlande myndigheten benämns vidare i denna förfrågan Länsstyrelsen. Mer 
information om Länsstyrelsen, uppgifter och verksamhet finns på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se. 
  
 
Kontaktpersoner  
 
Länsstyrelsen Värmland 
Naturvårdsenheten 

Kontaktperson 
Jenny Sander 

Adress 
Våxnäsgatan 10 
651 86 Karlstad 

Telefon: 010-224 74 86 
E-post:   jenny.sander@lansstyrelsen.se 
 

 
Frågor och svar  
Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas 
skriftligen via e-post till Länsstyrelsens kontaktperson.  Frågor med vidhängande svar samt 
eventuella kompletteringar eller ändringar av förfrågningsunderlaget kommer att publiceras 
på Länsstyrelsens webbplats. Svaren utgör en del av förfrågningsunderlaget. 
 
Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2021-04-26 
Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2021-04-29 
 
Det åligger leverantören att hålla sig löpande informerad om upphandlingen på 
Länsstyrelsens webb och kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar publiceras. 

http://www.lansstyrelsen.se/
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Bakgrund och omfattning 
 

Bakgrund  
Länsstyrelsen i Värmlands län (nedan Länsstyrelsen) erbjuder intresserade entreprenörer att 
lämna offert på tillståndsbedömning enligt svensk standard SS-EN 16096:2012 för byggnader 
inom fyra skyddade områden i Värmlands län. Upphandlingen genomförs som en 
direktupphandling då kostnaden bedöms understiga tröskelvärdet. Resultatet av 
tillståndsbedömningen ska redovisas i form av en rapport för respektive område.  
 
De färdiga byggnadsvårdsplanerna ska levereras via e-post till Länsstyrelsens kontaktperson 
senast 31-08-2021, samt redovisas översiktligt på ett skype-möte med Länsstyrelsens 
kontaktpersoner under september månad.  
 
 
Följande bilagor hör till underlaget:  

1. Kartor och korta beskrivningar och bilder på byggnaderna. 
2. Anbudsformulär.  
3. Mall för avtal.  

 

Omfattning 
Uppdraget gäller att göra tillståndsbedömning enligt svensk standard SS-EN 16096:2012  
(Tillståndsbedömning av fast kulturarv) för följande byggnader:  
 

1. Björnhultskojan och tillhörande stall (Björnhultets naturreservat, Torsby kommun) 
2. Östersjökojan och Hynndammskojan med komplementbyggnader (Natura 2000-

området Västersjön, Torsby kommun) 
3. Bondfugestorp (Hovfjällets naturreservat, Torsby kommun) 
4. Linsö-stugan (Naturreservatet Nötön-Åråsviken, Kristinehamns kommun) 

 
Uppdraget ska redovisas i form av en rapport för respektive område. Rapporten ska följa 
standard SS-EN 16096:2012  (Tillståndsbedömning av fast kulturarv). 
Rapporten ska vara skriven på svenska.  
 
Standarden SS-EN 16096:2012 ingår i Riksantikvarieämbetets avtal med SIS och kan 
kostnadsfritt läsas via denna länk (registrering av e-post krävs): 
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-
hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen160962012/  
 
I bilaga 1 finns kartor och bilder på byggnaderna samt viss dokumentation. 
 

https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen160962012/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen160962012/


  
FÖRFRÅGAN VID 
DIREKTUPPHANDLING 
  

  
  
Naturvårdsenheten Datum  Diarie.nummer 

Jenny Sander 2021-04-12                512-3030-2021 
 

 

Tillståndsbedömningen ska baseras på fältbesök vid samtliga byggnader, och om så behövs 
ska leverantören anlita relevanta hantverkare med erfarenhet av traditionella material och 
metoder för att få bra underlag för konkreta åtgärdsförslag.   
 
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avbryta hela eller delar av upphandlingen. 
  
Avtalsperioden påbörjas så snart båda parter signerat avtalet.  
 

Redovisning 
De färdiga byggnadsvårdsplanerna ska levereras via e-post till Länsstyrelsens kontaktperson 
senast 2021-08-31, samt redovisas översiktligt på ett skype-möte med Länsstyrelsens 
kontaktpersoner under september månad.  

Fakturering 
Fakturering kan göras så snart uppdraget är slutfört, dvs. när rapporterna är levererade och 
muntlig redovisning över skype med Länsstyrelsen är genomförd.  
Fakturering ska göras senast 30 november.  
 
Fakturor till Länsstyrelsen ska skickas som e-faktura. Mer information om e-fakturing finns 
på Länsstyrelsens webbsida: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kontakta-
oss/fakturering.html  
 
För entreprenörer som inte är anslutna till någon e-faktureringstjänst finns möjlighet att 
kostnadsfritt ansluta sig till Länsstyrelsens leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till 
oss på ett enkelt sätt. 
 
I övrigt gäller följande för fakturering:  

• 30 dagars förfallotid tillämpas. 
• Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkänns inte. 
• Fakturan ska innehålla följande poster:  

o Referens (fullständigt för- och efternamn på beställaren, som måste vara anställd 
på Länsstyrelsen Värmland). 

o Benämning på tjänst som leveransen avser 
o Avtalat pris för tjänsten som leveransen avser, fördelat på samma kategorier 

som anbudet. 
o Om det är del- eller slutlikvid 
o Mervärdesskatt 

 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kontakta-oss/fakturering.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kontakta-oss/fakturering.html
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Krav på leverantören 

Kompetens och erfarenhet 
Uppdraget ska utföras av byggnadsantikvarie eller motsvarande kompetens med erfarenhet av 
planering av restaurering och underhåll av mindre byggnader. Leverantören ska i sin tur ta 
hjälp av hantverkare med erfarenhet av traditionella material och metoder, om denna 
kompetens inte redan finns hos leverantörens personal.  
 
Anbudsgivaren ska i anbudsformuläret eller i bilaga kort beskriva kompetens och erfarenhet 
relevant för uppdraget, samt ange minst 2 referensuppdrag av liknande karaktär som aktuellt 
uppdrag. 
 

PRIS 
Priset skall anges på följande sätt:   
 
Alla ersättningar i anbudet skall anges exklusive moms i SEK.  
 
Pris anges per område (1-4) med en totalsumma för respektive område. Samtliga med 
uppdraget förenade omkostnader ska ingå i denna summa, inklusive transporter m.m. 

 
Utvärdering görs på lägsta pris bland de anbudsgivare som bedöms ha relevant kompetens och 
erfarenhet för uppdraget.  
 

Anbudets innehåll 
 
Anbudet ska vara inkommet senast 2021-05-10. Anbudsgivaren svarar för att anbud är 
inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej. 
 
 Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. 
 Anbudet ska vara skrivet på svenska 
 Anbudet ska vara bindande till och med 2021-06-10. 
 Anbudet innehåller företagsnamn, adress och organisationsnummer samt 

kontaktperson för anbudet med telefonnummer och e-postadress. 
 Anbudet är paketerat i slutet kuvert/paket. Anbudsgivaren ombeds att nyttja dubbla 

kuvert. 
 Anbudet är tydligt märkt med ”Anbud i upphandling av Tillståndsbedömning av 

byggnader inom naturreservat i Värmland, Dnr. 512-3030-2021”. Observera att 
anbud som lämnas via bud kan behöva märkas på budförsändelsen.  
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 Anbudsformuläret används. Följande bilagor bifogas anbudet utöver 
anbudsformuläret:  

1. Uppgifter om minst 2 referensuppdrag.  
 
Observera: anbud via fax eller e-post accepteras ej. 
 
Anbud sänds per post till nedanstående adress alternativt lämnas personligen eller genom bud. 
 

Länsstyrelsen Värmland  
Ekonomi 
651 86 Karlstad 

 
Besöksadress: Länsstyrelsen, Våxnäsgatan 5, Karlstad. 

Observera att Länsstyrelsens öppettider är förkortade på grund av pågående pandemi och att 
personal inte alltid finns på plats på kontoret i Karlstad.  
För aktuella öppettider hänvisas till Länsstyrelsens webbsida. Övriga tider hänvisas till 
postlåda vid ingången. Observera att brevinkastet är för litet för exempelvis en pärm. 

 
 
Instruktioner för ifyllande av anbudsformulär  
I anbudsformuläret (bilaga 2) ska vita fält och kryssrutor fyllas i med uppgifter. Kryssrutor i 
anbudsformuläret ska markeras med kryss (X) för att markera att anbudslämnaren accepterar 
ställda villkor.  
 
I svarsrutorna är endast ett svarsalternativ per krav tillåtet, om inte annat angetts. Om bägge 
kryssrutor eller ingen kryssruta har markerats äger Länsstyrelsen i Värmland rätt att tolka 
detta som att kravet ej är uppfyllt, detta utom i de fall då det uttryckligen anges att svar inte 
skall lämnas på grund av att kravet inte är tillämpligt. I vissa punkter förekommer flera olika 
skall-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. 
 
Observera att samtliga skall-krav i förfrågningsunderlaget som är relevanta för anbudet skall 
uppfyllas för att Länsstyrelsen ska utvärdera anbudet vidare. 
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