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Förfrågan vid direktupphandling  
 
Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på provtagning av 
båtskrov inklusive analysering, sammanställning och rapportering med avseende på metallerna 
koppar, tenn, bly och zink. 
 
Upphandlingen är en direktupphandling som 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.  
 
Offert ska lämnas senast 2020-02-03 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och vara 
giltig till och med 2020-02-22.  
 
Upphandlande myndighet  
Länsstyrelsen Värmland  
Organisationsnummer 202100–2395  
Våxnäsgatan 10, 
 651 86 KARLSTAD 
  
Kontaktpersoner  
 
Länsstyrelsen Värmland 
Miljöanalysenheten 

Kontaktperson 
Henrik Wapen 

Adress 
Våxnäsgatan 10 
651 86 Karlstad 

Telefon:  
010-224 74 53 
E-post: 
henrik.wapen@lansstyrelsen.se 
 

 
Frågor och svar  
Frågor med vidhängande svar kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida senast 24 januari 
2020 innan anbudstidens utgång. Med hänsyn till denna tidsgräns måste frågor ställas senast 22 
januari 2020 innan sista anbudsdag.   
  
Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på 
hemsidan. 
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Förfrågan 
 
 
Bakgrund  
Länsstyrelsen driver ett projekt tillsammans med Båtunionen och två småbåtshamnar vid Vänern där 
syftet med projektet är att få en överblick över innehållet i färglager 
på båtskrov med avseende på metallerna koppar, tenn, bly och zink. 
Beroende på vad resultatet visar kan detta sedan användas som underlag i framtida satsningar för att 
minska utsläpp av dessa metaller från båtbottenfärg på båtskrov i Vänern.  
 
Omfattning-  
Provtagning ska ske på 200 båtar under perioden 15 februari-15 mars 2020. En rapport med analys, 
sammanställning och resultat ska sedan redovisas till Länsstyrelsen senast 4 veckor efter avslutad 
provtagning. 
 
Krav-  

• Metoden som används vid provtagningen får inte på något sätt orsaka skador på båtarna. Detta 
gäller även om provtagaren åtar sig att återställa båtskrovet till ursprungligt skick efter 
provtagningen. 

• Provtagaren ska använda sig av en väl beprövad metod och provtagningen ska utföras på 
sådant sätt att provtagning på varje båtskrov är representativt för hela båtens skrov. 

• Underlag för vald metod inklusive beskrivning av vad som ingår i analysen, 
sammanställningen och rapporten ska ingå i offerten. 

• Resultaten ska vara anonyma. Ur det material som skickas till Länsstyrelsen efter utförd 
provtagning ska det inte på något sätt gå att utläsa vems eller vilken båt som fått vilket 
resultat. 

• Leverantören ska inneha erforderlig försäkring. 
 
Kvantitet – Provtagning ska utföras på 200 båtar som i huvudsak vistas i Vänern. Provtagningen ska 
utföras i två olika småbåtshamnar, utvalda av Länsstyrelsen Värmland. En småbåtshamn i Karlstads 
kommun och en i Hammarös kommun. 
 
Kvalitet – Analys krävs av metallerna tenn, koppar, bly och zink. Provtagningen ska kunna 
sammanställas och delges till Länsstyrelsen. I analys, sammanställning och resultat ska Länsstyrelsen 
enkelt kunna få en överblick över om det är en stor eller liten andel båtar som har höga eller låga halter 
av respektive metall.  
 
Leveransdatum – Provtagningen ska göras någon gång mellan den 15 februari-15 mars 2020. 
Sammanställning och slutrapport ska vara inlämnad till länsstyrelsen Värmland senast 4 veckor efter 
genomförd provtagning. 
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Pris  
Vi önskar ett totalpris för utförande av provtagning på 200 båtar, tid för analys, sammanställning och 
rapportskrivning, reseersättning och övrig kostnad. 
 
Leverantören ska ha F-skattsedel eller motsvarande 
 
Övrigt 
Innan uppdraget påbörjas ska Leverantören och Länsstyrelsen träffas för en genomgång av 
uppdraget. Tidpunkt för detta bestäms gemensamt. Löpande samråd bör ske mellan leverantören 
och länsstyrelsens kontaktpersoner. 
 
Miljö 
 
Hur avser anbudsgivaren ta miljöhänsyn i sitt dagliga arbete vid leverans av varan eller tjänsten? 
 
Anbudets innehåll 
 

• Företagets namn, adress, organisationsnummer samt e-post och telefonnummer till aktuell 
kontaktperson.  
• En tidsplan för arbetet.  
• Redovisning av ett referensuppdrag.  
• Totalt fast pris SEK (exkl. moms) där alla ingående kostnader enligt kravspecifikationen ska   

ingå.  
• acceptans av samtliga ställda krav i denna förfrågan.  
• acceptans av bifogat avtalsutkast.  
• offerten ska vara undertecknad av behörig person. 

 
Avtalsvillkor  
Som avtalsvillkor kan avtalsmall bifogas. 
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