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Förfrågan vid direktupphandling av tjänsten 
”Nybyggnad av gärdsgård inom naturreservatet Tiskaretjärn” 
 
Länsstyrelsen Värmland erbjuder entreprenörer att lämna anbud på nybyggnad av gärdsgård 
inom naturreservatet Tiskaretjärn i Sunne kommun.  
 
Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågningsunderlaget skickas till ett antal 
entreprenörer samt annonseras på Länsstyrelsens webbplats. Utvärderingen sker efter 
värderingsprincipen ”lägsta pris”, vilket innebär att den anbudsgivare som uppfyller samtliga 
ställda krav och har lägst pris antas som leverantör.  
  
Anbudsgivaren ska fylla i bifogat anbudsformulär (bilaga 4). Anbudsformuläret kan fyllas i 
digitalt eller i pappersform, men vid digitalt ifyllande ska anbudsformuläret skrivas ut på 
papper innan det undertecknas. Undertecknat anbud ska lämnas senast 2021-06-15 till 
Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och vara giltigt till och med 2021-07-06. 
 
Upphandlande myndighet  
Länsstyrelsen Värmland  
Våxnäsgatan 5  
651 86 KARLSTAD  
Märk kuvertet ”Anbud upphandling gärdsgård Dnr 512-4439-2021”  
 
Organisationsnummer 202100-2395 
 
Kontaktpersoner 
Björn Nilsson 
Telnr: 010-224 74 45 
E-post: bjorn.h.nilsson@lansstyrelsen.se 
 
Johan Bohlin 
Telnr: 010-224 74 65 
E-post: johan.bohlin@lansstyrelsen.se 
 
Frågor och svar 
Frågor med vidhängande svar kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida senast 2021-
06-08. Med hänsyn till denna tidsgräns måste frågor ställas senast 2021-06-04. Frågor 
besvaras av Björn Nilsson. 
 
Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut 
på hemsidan. 
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Bakgrund  
Länsstyrelsen har förvaltningsansvaret för länets skyddade områden. Det innebär bland annat 
att planera och utföra den skötsel som föreskrivs i tillhörande lagar, förordningar och 
föreskrifter.  
 
Tiskaretjärn är en gammal finnbosättning från 1625 och är belägen ca 1 mil VSV om 
Uddheden i Sunne kommun (se karta i bilaga 1).  Området blev naturreservat år 1978 med 
syftet att bevara och vårda ett äldre odlingslandskap med en artrik och intressant flora. Det är 
även klassat som Natura 2000-område. 
 
Området består av en gård med bostadshus och ekonomibyggnader, samt mark bestående av 
slåtterängar, betesmarker och små f d åkertegar som ligger insprängt i ett vidsträckt 
barrskogslandskap. Mark och byggnader inom naturreservatet ägs av Naturvårdsverket. 
Området är lättillgängligt, då en bilväg söderifrån går fram till gården i naturreservatets norra 
del. Från gården finns stängselöppningar som leder in till uppdragsområdet (slåtter- och 
betesmark) där en del av befintlig gärdsgård är i dåligt skick och behöver bytas ut. 
 
Uppdragets omfattning  
Uppdraget omfattar nybyggnad av 210 m gärdsgård inom naturreservatets norra del, se karta i 
bilaga 2.  
 
Arbetet får påbörjas tidigast 2021-08-15 och ska vara klart för slutbesiktning senast 2021-10-
31. Slutbesiktning sker inom 1 vecka efter att arbetet rapporterats som klart. Protokoll vid 
besiktningen upprättar beställare och leverantör gemensamt.  
 
Kravspecifikation 
Uppdraget ska utföras enligt kravspecifikationen nedan. 
 
Gärdsgården 
Gärdsgården ska byggas i traditionell utformning d.v.s. långlagd där varje slana ska passera 
mellan 6 och 8 störpar. Avståndet mellan störparen ska vara mellan 90 och 110 cm. På varje 
störpar ska sitta tre band. Snedstörar/stöttor på sidorna används sparsamt, enbart vid behov.  
 
Gärdsgården ska byggas med traditionella material av god kvalitet. Till störar används 
randbarkad senvuxen gran (alternativt en) med täta årsringar. Till slanor används randbarkad 
gran, rund eller kluven med yxa eller motsvarande (ej sågad), alternativt asp kluven med yxa 
eller motsvarande (ej sågad). Gärdsgården ska bindas med metalltråd då befintlig gärdsgård är 
bunden med metalltråd. Spik får inte användas. 
 
Gärdsgården ska byggas i så raka linjer som möjligt i enlighet med kartan i bilaga 2. 
Markeringar kommer även att göras av beställaren i fält. Ifall det på något ställe är nödvändigt 
att justera dragningen pga exempelvis markförhållanden ska detta stämmas av på plats med 
beställare eller djurhållare. 
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Eventuella körskador på tillfartsvägar ska leverantören själv reparera och bekosta. 
 
Grindar och slanöppningar 
I uppdraget ingår nytillverkning av 2 slanöppningar och 1 grind. Numret på kartan motsvaras 
av förkortningen ”Nr” i tabell 1. Den exakta placeringen av grinden/slanöppningarna ska 
stämmas av med djurhållaren/beställaren på plats.  
 
Grinden/slanöppningarna ska anläggas där vandringsleden passerar och där djur flyttas. 
Grinden ska byggas som traditionella gärdsgårdsgrindar, i avbarkat gärdsgårdsmaterial, s k 
pinngrindar. Till slanöppningar ska slanor av gran som randbarkats användas. Slanorna ska 
sitta så tätt så att mellanrummet blir högst 15 cm.   
 
Grindstolparna ska tillverkas av naturligt rötbeständigt virke och bör gå minst 10-20 cm över 
gärdsgården.  
 
Höjden på pinngrinden bör vara ca 120 cm. För att inte gårdens får ska kunna smita igenom 
ska ”pinnar” sitta med högst 15 cm:s mellanrum vilket innebär att det på grinden ska finnas 
minst 8 horisontella pinnar.  
 
Grinden ska förses med erforderliga smidda beslag (gångjärn och låsanordningar) samt bör 
om möjligt göras självstängstängande. 
 
För typ av ”grind” och bredder samt antal ”grindar” i respektive modell, se tabell 1 nedan.  
 
 
Tabell 1. Sammanställning av de grindar/slanöppningar som ska byggas 
 

Nr:  Typ av grind och bredd  på grind Användningsområde 
1 Slanöppning på 1,5 meter Passage för djur 
2 Slanöppning på 1,5 meter Passage för djur 
3 Enkel pinngrind, 1 meter bred Passage vandringsled 

 
 
Kvalificering av anbudsgivaren 
Anbudsgivaren ska inneha och visa att de har tillräcklig teknisk förmåga, kapacitet och personal 
för att utföra uppdraget genom en kort beskrivning av anbudsgivande företaget och eventuella 
underleverantörer.  
 
Vidare ska anbudsgivaren visa att denne, eller utföraren om inte anbudsgivaren själv avser 
genomföra arbetet, har den kompetens och erfarenhet från nybyggnad av traditionell gärdsgård 
som krävs för att utföra uppdraget. 
 
Anbudsgivaren ska även beskriva hur miljöbelastningen kommer att minimeras inom 
uppdraget, t.ex. transporter, val av redskap/maskin, arbetsupplägg/planering, etc. 
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Anbudsgivaren ska inneha F-skattsedel (eller motsvarande). 
 
Under anbudsutvärderingen kommer Länsstyrelsen att kontakta Skattemyndigheten angående 
inbetalda skatter och eventuella socialförsäkringsavgifter.  
 
Pris 
Anbud lämnas som ett totalt fast pris SEK (exkl. moms) för uppdraget. I anbudets totalpris 
räknas med bygge av 210 m gärdsgård, 1 grind och 2 slanöppningar. Priset ska inkludera 
samtliga kostnader för uppdraget. 
 
Anbudsprövning 
Prövning av inkomna anbud sker genom att anbuden prövas med avseende på samtliga krav i 
denna anbudsförfrågan och LOU.  
 
Länsstyrelsen kommer att anta det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har lägst 
pris. 
 
Om inget anbud motsvarar ställda krav, om anbuden innefattar för höga priser i förhållande 
till verksamhetens budget eller om förutsättningarna för upphandlingen förändras genom 
verksamhetsmässiga eller politiska beslut kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud 
förkastas. Onormalt låga anbud kan också komma att förkastas. 
 
Samråd och planering  
Innan uppdraget påbörjas ska Leverantören och Länsstyrelsen träffas på plats för en 
genomgång av uppdraget. Tidpunkt för detta bestäms gemensamt. 
 
Borttagning av den gamla gärdsgården 
Länsstyrelsen ansvarar för att den gamla gärdsgården och befintligt elstängsel tas bort i 
samband med, eller innan arbetet påbörjas. 
   
Material och transporter  
Leverantören ska stå för allt arbete, material, verktyg och övrig utrustning som behövs för 
uppdraget. Kostnader för resor, restid och traktamenten ska ingå i anbudssumman.  
 
Särskilda hänsyn under utförandetiden 
Under sommarhalvåret utförs betesdrift, slåtter och annan skötsel i naturreservatet samt att 
gården används för boende av djurhållaren. Arbete ska därför planeras och utföras med minsta 
möjliga störning för övriga aktiviteter. Länsstyrelsen tar den inledande kontakten med 
djurhållaren och därefter ska leverantören stämma av och komma överens med denne om t ex 
var fordon kan parkeras samt var utrustning och material kan läggas upp.  
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För tillfälligt upplag av material kan delar av gårdsplanen (se karta i bilaga 2) användas. Med 
hänsyn till djurhållning i naturreservatet ska leverantören även stämma av och komma 
överens med djurhållaren hur arbetet ska genomföras.  
 
Efterstädning och besiktning  
Leverantören ska ansvara för att ”byggområdet” städas upp och iordningsställs till det skick 
som området var innan uppdraget påbörjades. I detta uppdrag ingår också bortforsling av 
överblivet material. 
 
Arbetsmiljöansvar 
Leverantören får i uppdrag att självständigt ansvara för utförandet av arbete. Leverantören ska 
överta allt arbetsmiljöansvar, dvs. det ansvar som enligt arbetsmiljölagen och därtill 
anslutande föreskrifter åvilar beställaren i egenskap av den som låter utföra byggnads- eller 
anläggningsarbete. 
 
Personalliggare i byggbranschen  
Leverantören ska för uppdraget överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk 
personalliggare enligt skatteförfarandelagens 39 kap. 11 b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§. 
 
Lokala förutsättningar 
Beställaren tillhandahåller el och vatten. Det finns tillgång till ett enklare personalutrymme i 
ett litet uthus för 3-4 personer, där även ett dass finns. 
 
Övrigt 
Gällande reservatsföreskrifter ska följas. Dessa finns att tillgå på Länsstyrelsens hemsida: 
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal.html 
Eftersom området ingår i Natura 2000 får man inte göra något som riskerar att skada områdets 
utpekade naturtyper. Råder tveksamhet om vad som skulle kunna skada värdena ska 
kontaktpersonen tillfrågas.  
 
Inga särskilda tillstånd eller dispenser från naturreservatets bestämmelser behövs dock för 
byggandet av gärdsgården och grindarna. Vidare är körning med fyrhjuling eller motsvarande 
som kan anses nödvändig för transport av material via betes- och slåttermarken tillåten inom 
uppdraget. På markerad passage genom slåttermarken (se karta i bilaga 2) kan något större 
fordon än fyrhjuling vara möjligt att använda. Vid eventuellt användande av fordon får dock 
inga körskador uppstå under arbetet. 
 
För att minimera risk för spridning av invasiva växter ska maskiner och redskap rengöras 
innan de transporteras till området. 
 
 
  

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal.html
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Innehållet i anbudet 
• Företagets namn, adress, organisationsnummer samt e-post och telefonnummer till 

aktuell kontaktperson. 
• Redovisning av teknisk förmåga och kapacitet, kompetens samt miljöhänsyn  
• Redovisning av eventuella underleverantörer.  
• Totalt fast pris SEK (exkl. moms) för uppdraget där alla ingående kostnader för 

genomförandet ska ingå.  
• Acceptans av samtliga ställda ska-krav i denna förfrågan. 
• Acceptans av bifogat avtalsutkast (bilaga 5). 
• Uppfyllelse av leverantörsförsäkran. 
• Komplett ifyllt anbudsformulär (bilaga 4), undertecknat av behörig person. 

    
Tecknande av avtal 
Innan arbetena påbörjas ska ett avtal tecknas mellan Länsstyrelsen och den Leverantör som 
antas för uppdraget. 
 
 
Bilagor:  
Bilaga 1. Översiktskarta Tiskaretjärn 
Bilaga 2. Detaljkarta Tiskaretjärn 
Bilaga 3. Fotografier 
Bilaga 4. Anbudsformulär 
Bilaga 5. Avtalsutkast 
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