
  
FÖRFRÅGAN VID 
DIREKTUPPHANDLING 
  

  
  
Naturvårdsenheten Datum  Diarie.nummer 

Jenny Sander 2021-04-23               512-3176-2021 
 

 

 

Offertförfrågan vid direktupphandling  

Arbete med röjsåg och motorsåg i Naturreservat i Torsby kommun 
 
Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på arbeten med 
röjsåg och motorsåg i Torsby kommun. 
 
Upphandlingen är en direktupphandling, eftersom den sammanlagda kostnaden bedöms 
understiga direktupphandlingsgränsen. Det innebär att förfrågan skickas till ett antal entreprenörer 
samt annonseras på Länsstyrelsens webbplats. Avtal avses skrivas med upp till åtta (8) 
entreprenörer som kommer att rangordnas efter värderingsprincipen ”lägsta pris”. Det innebär att 
den entreprenör som lämnar det lägsta sammanlagda timpriset hamnar först på listan över avtalade 
entreprenörer. Avtal kan tecknas omedelbart efter beslut om tilldelning.  
 
Offert ska inkomma senast 2021-05-17 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och 
vara giltig till och med 2021-06-17. 
 
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 5 
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): 2021-05-03 
Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2021-05-06 
 
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 leverantörer att 
lämna offert på arbete med röjsåg och motorsåg m.m. inom skyddade områden i Torsby 
kommun.  
 
Förfrågningsunderlaget (denna skrift) tar upp formaliteterna och ger en överblick över 
uppdragen samt vilka krav som ställs på leverantören. 
 
Följande bilagor hör till underlaget:  

1. Anbudsformulär.  
2. Mall för avtal.  

 

Omfattning 
Uppdraget gäller arbete i skyddade områden inom Torsby kommun. De arbeten som 
preliminärt är planerade under de närmaste två åren ligger nästan alla i de nordligaste delarna 
av kommunen (i höjd med Höljes), men det kan komma att bli uppdrag även längre söderut i 
kommunen.  
 
Omfattning av uppdragen kan inte specificeras i detalj ännu. Störst omfattning under de första 
två åren finns kring den våtmark som ska åtgärdas i Västersjöns Natura 2000-område. Exakta 
arealer och längd längs diken som behöver röjas och avverkas längs med är i dagsläget inte 
detaljplanerat, men här finns ca 10 km diken som åtminstone delvis ska röjas eller avverkas 
för grävmaskinens framkomlighet. Här finns också tiotals hektar med igenväxning av 
myrmark som ska röjas, från plantskog till ungskogskogs höjd. Stora delar av detta arbete 
måste utföras under sensommar och höst, för att inte störa fåglar som häckar på myrarna här 
och vi räknar därför med att det kan bli aktuellt att ha flera entreprenörer igång samtidigt. 
 
Utöver detta tillkommer flera mindre uppdrag i andra naturreservat i trakten på mellan 1-5 
dagsverken röjning.  
 
Länsstyrelsen har också sökt projektmedel för åren 2022-2027 där det bland annat ingår 
fällning och röjning av contortatall, och om dessa medel beviljas kommer det bli flera större 
avrop av röjnings- och avverkningsuppdrag i Natura 2000-områdena Västersjön och 
Märramyren nordväst om Höljes. 
 
Uppdraget avser gälla från avtalstecknandet och ca två (2) år framåt med möjlighet att 
därefter förlänga avtalet med ytterligare två (2) år om båda parter så önskar. 
Avtalsperioden påbörjas så snart båda parter signerat avtalet.  
 
Länsstyrelsen kan inte garantera några volymer.  
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avbryta hela eller delar av upphandlingen. 
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Beskrivning av förväntade uppdrag 
a. Arbete med röjsåg. Länsstyrelsen arbetar bland annat med restaurering av våtmarker. 

Röjning av igenväxning i form av klen tall och björk på myrar och längs diken 
kommer att bli aktuellt i flera områden i nordligaste Värmland.  
Det kommer också bli aktuellt att röja contorta-tall som växer i blandbestånd med 
vanlig tall, eller contortauppslag efter maskinell avverkning.  
Även röjning i anslutning till rastplatser, parkeringar och andra ytor som ska hållas 
öppna kan bli aktuellt. 
 

b. Arbete med motorsåg. De största planerade uppdragen handlar om fällning av 
contorta-tall. I några naturreservat finns ytor där contorta planterats in tillsammans 
med vanlig tall. De växer alltså i blandade bestånd där den vanliga tallen ska stå kvar. 
I dessa områden, särskilt på myrholmar där det är olämpligt att köra ut med maskiner, 
behövs manuell fällning med motorsåg. De fällda träden får då ligga kvar och ska 
alltså inte kvistas, kapas upp eller transporteras ut.  
Vid fällning av träd i anslutning till rastplatser och fornlämningar kan det bli aktuellt 
även med kvistning och kapning. 
Det kan också bli aktuellt att fälla träd längs med diken i skogsmark i samband med 
våtmarksrestaurering för att grävmaskinen ska kunna ta sig fram, och då kan rotstock 
behöva kapas och dras undan. Skulle det vara grövre granar kan det bli aktuellt med 
randbarkning av stammen beroende på om det bedöms finns risk för 
granbarkborreangrepp. 
 

c. Risdragning och andra enklare arbeten som inte kräver röjsåg eller motorsåg. I 
samband med röjning och fällning i anslutning till rastplatser och liknande kan det bli 
aktuellt att samla ihop eller dra bort ris från de röjda ytorna. Denna timpenning 
används också för eventuella transporter till fots mellan uppdragsytorna.  
 

d. Transporter med skoter eller terränghjuling (frivillig post). En del av 
uppdragsytorna ligger långt från bilväg ute i de vidsträckta myrmarkerna. Här kan det 
under goda snövintrar vara rationellt att transportera sig till och från vissa 
arbetsområden över snön med motorfordon (t.ex. snöskoter eller terränghjuling med 
bandställ). Anbudslämnaren har möjlighet att lämna timpris för sådana transporter 
men det är inte en obligatorisk uppgift i upphandlingen. Timpriset ska omfatta förare 
inklusive fordon. Medföljande personer som ska delta i röjningsarbetena får debitera 
timpris för kategori c (enklare arbeten) under transporterna.  
Transporter med motorfordon får endast ske om de kan göras utan att skada mark eller 
växtlighet, och ska stämmas av med Länsstyrelsens kontaktperson innan de sker.  
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Rangordning och avropsförfarande 
Länsstyrelse avser att skriva avtal med upp till åtta (8) entreprenörer som kommer att 
rangordnas efter värderingsprincipen ”lägsta pris”. Det innebär att den entreprenör som 
lämnar det lägsta sammanlagda timpriset för kategori a-c (se beskrivning av förväntade 
uppdrag ovan) hamnar först på listan över avtalade entreprenörer.  
Om flera entreprenörer lämnar samma timpris avgörs rangordningen dem emellan genom 
lottning.  
 
Själva avropen kommer att gå till på följande sätt: 

a. Länsstyrelsen lämnar en översiktlig beskrivning av ett uppdrag till den 
leverantör som står överst på listan. Ett uppdrag kan t.ex. bestå av röjning av 
en eller flera ytor inom ett skyddat område.  

b. Leverantören bedömer om den kan ta på sig hela eller delar av uppdraget 
med vägledning av Länsstyrelsens uppdragsbeskrivning. 

c. Därefter ska leverantören senast inom 14 dagar (2 veckor), lämna in en plan 
för uppdraget till Länsstyrelsen. Planen ska innehålla uppgift om hur stor del 
av uppdraget leverantören anser sig kunna genomföra, tidplan med start- och 
slutdatum och beräknat antal timmar för arbetet, och vid behov ytterligare 
uppgifter som Länsstyrelsen önskar. Vid behov gör leverantören och 
Länsstyrelsen ett gemensamt fältbesök till åtgärdsobjektet. 

d. Länsstyrelsen bedömer rimligheten i leverantörens förslag till plan och om 
den godkänns får entreprenören påbörja arbetet. Om leverantören och 
Länsstyrelsen inte kan komma överens om en plan går frågan vidare till 
leverantör nr 2 på listan.  Om arbetsinsatsen bedöms vara för omfattande för 
att leverantör 1 ska klara av att utföra arbetet inom ”rimlig tid”, men 
leverantör 1 kan genomföra delar av uppdraget, så kan fler leverantörer från 
listan också engageras i turordning och momenten a, b, c, d återupprepas tills 
en eller flera leverantörer godkänts för uppdraget.  

e. Slutligen tecknas ett enkelt avropsavtal mellan parterna om 
röjningsuppdraget, med ramavtalet och den upprättade planen för uppdraget 
som underlag.  

Avrop kommer att ske successivt under avtalsperioden i större eller mindre 
åtgärdspaket. Vid mindre och brådskande åtgärder kommer avrop även att kunna 
ske mot löpande timme. Även i dessa fall kommer den högst rankade leverantören 
att bli tillfrågad först. 
Om arbetet visar sig blir mer omfattande eller tidskrävande än vad Leverantören och 
Länsstyrelsen bedömt i förväg ska Leverantören snarast kontakta Länsstyrelsens 
kontaktperson för en eventuell omförhandling av tidplanen. Länsstyrelsen kan då 
komma att engagera fler leverantörer från listan om det bedöms nödvändigt. 
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Krav på leverantören 

Teknisk förmåga och kapacitet 

Kompetens och säkerhetskrav 
1. Anbudsgivarens personal (och eventuella underentreprenörer) som ska utföra manuell 

röjning med röjsåg skall ha genomgått och klarat röjsågsutbildning, nivå RA, enligt 
”Föreningen Säker skogs definitioner” eller motsvarande. Dokumentation som styrker 
genomförd röjsågsutbildning skall bifogas anbudet. Alternativt anges i anbudet datum 
och plats då utbildningen skall genomföras, dock senast 31 maj 2021. Personal (och 
eventuella underentreprenörer) som ej genomgått och klarat utbildningen senast den 
31 maj 2021 är ej aktuella för uppdrag.  

2. Anbudsgivarens personal (och eventuella underentreprenörer) som ska utföra manuell 
röjning med motorsåg skall ha motorsågskort, lägst nivå AB, enligt ”Föreningen 
Säker skogs definitioner” eller motsvarande. Dokumentation som styrker detta skall 
bifogas anbudet. Alternativt anges i anbudet datum och plats då provet skall 
genomföras, dock senast 31 maj 2021. Personal (och eventuella underentreprenörer) 
som ej genomgått och klarat provet senast den 31 maj 2021 är ej aktuella för uppdrag. 

3. Anbudsgivarens personal (och eventuella underentreprenörer) skall kunna skilja på 
contorta-tall och vanlig tall, samt känna igen övriga vanliga skogsträd i de 
nordvärmländska skogarna (gran, asp, björk, sälg).  

4. Anbudsgivarens kontaktperson för uppdraget samt den/de personer som Länsstyrelsen 
ska ha kontakt med i samband med avrop och detaljplanering av uppdrag skall tala 
och förstå svenska då traktdirektiv och avrop kommer att kommuniceras på svenska. 

 

Miljö 
Vid användning av motormanuella redskap skall miljövänliga bränslen användas, lägst i nivå 
med alkylatbensin eller liknande. 
 

Försäkring 
Anbudsgivaren skall inneha giltig ansvarsförsäkring som är anpassad för verksamheten, under 
hela avtalstiden. 
 

Krav på godkännande för F-skatt 
Leverantören skall vid anbudstillfället och under hela avtalsperioden vara godkänd för F-
skatt, eller motsvarande i den stat där dennes verksamhet är etablerad. 
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Fakturering 
Fakturering kan göras så snart respektive uppdrag eller deluppdrag är slutfört och avstämt 
med Länsstyrelsens kontaktperson för uppdraget. Redovisning av nedlagd arbetstid görs 
senast 2 månader efter insats. 
 
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 fakturan avser. 
o Namn på naturreservat/annat skyddat område som arbetet genomförts i. 
o Avtalat pris för tjänsten som leveransen avser, fördelat på samma kategorier 

som anbudet och med uppgift om arbetade timmar per kategori där så är 
aktuellt. 

o Om det är del- eller slutlikvid 
o Mervärdesskatt 
o Uppgift om att leverantören är godkänd för F-skatt 

 

PRIS 
Alla ersättningar i anbudet skall anges exklusive moms i SEK. I timpriset ska ingå alla med 
uppdragen förenade kostnader, t.ex. bränsle, utrustning, servicekostnader för maskiner m.m. 
 
Pris anges som timpris fördelat på följande kategorier:  
 

a. Arbete med röjsåg 
b. Arbete med motorsåg 
c. Risdragning och andra enklare arbeten som inte kräver maskiner. Transporter till fots. 
d. Transporter med skoter eller terränghjuling (ej obligatoriskt, ingår inte i utvärdering av 

timpris) 
 

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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Anbudets innehåll 
 
Anbudet ska vara inkommet senast 2021-05-17. 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 2021-06-17. 
 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 Arbete med röjsåg och 

motorsåg i Naturreservat i Torsby kommun, dnr 512-3176-2021”. Observera att 
anbud som lämnas via bud kan behöva märkas på budförsändelsen.  

 Anbudsformuläret används. Följande bilagor bifogas anbudet utöver 
anbudsformuläret:  

1. Bevis på att anbudsgivaren och/eller dess personal som kommer 
genomföra arbetet har röjsågskort och motorsågskort enligt krav i 
offertförfrågan, alternativt uppgift om datum och plats för planerad 
utbildning/provdatum för röjsågs- respektive motorsågskort 
(utbildning/prov ska vara genomfört med godkänt resultet senast 31 maj 
2021).  

2. Uppgift om ansvarsförsäkring. 
 
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. 
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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 bara ett svarsalternativ per krav tillåtet, om inte annat angetts.  
Om båda kryssrutorna eller ingen kryssruta har markerats äger Länsstyrelsen i Värmland rätt 
att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt.  
 
Observera att samtliga skall-krav i offertförfrågan skall uppfyllas för att Länsstyrelsen ska 
utvärdera anbudet vidare. 
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