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Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. 

Tabell 1. Opplysninger om Leverandøren. 

Firmanavn:       

Org.nummer:       

Postadresse:       

Besøksadresse:       

Telefonnummer:         

 

Kontaktperson:       

Telefonnummer:       Mobilnummer:       

E-postadresse:       

 

<Navn på leverandør> gir med dette vedlagte tilbud på «Restaureringsplan for 

Hurdalselva», i henhold til de betingelser som fremkommer av konkurransegrunnlaget og 

vedlagte kontraktsbestemmelser.  

 

 Vi vedstår oss vårt tilbud fram til 9. mai 2022, kl. 15.00. Tilbudet kan aksepteres av 

oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen. 

 

 

   

Sted Dato Underskrift og evt. stempel 

   

  Navn med blokkbokstaver 
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1. Hva konkurransen omhandler 

Det ønskes å inngå avtale om levering av prosjektet: «Restaureringsplan for 

Hurdalselva».    

For fullstendig beskrivelse av kontraktsgjenstanden, se kontraktens vedlegg A (til del 2). 

Leveringsomfang. 

  

2. Om konkurransen 

2.1. Om oppdragsgiver 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) er et regionalt samarbeidsorgan som skal 

støtte arbeidet med vannforskriften og være pådriver for at målene i vannforskriften og 

Regionale planer for vannforvaltningen nås. Det er en del av Vannregion Innlandet og 

Viken, og eies av kommunene: Eidsvoll, Nes, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Østre 

Toten, Gran, Stange og Nord-Odal. Nannestad kommune har sekretariatet og med det 

også det formelle/økonomiske/juridiske ansvaret. Huvo gjennomfører anskaffelsen, men 

prosjektet er et samarbeidsprosjekt med grunneiere og brukerorganisasjoner i området, 

og særskilt Viken fylkeskommune som har gitt økonomisk støtte til anskaffelsen.  

2.2. Om gjennomføringen av konkurransen 

Anskaffelsen gjøres i henhold til gjeldende lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige 

anskaffelser (LoA) og forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7. april 

2006 nr. 402 (FOA),  Del I, jfr FOA §5-1, og §3-1.  

Konkurransen skal i utgangspunktet gjennomføres som en anbudskonkurranse ved at 

kontrakt tildeles den leverandøren som har inngitt det beste tilbudet uten at det 

gjennomføres forhandlinger. Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom 

oppdragsgiver vurderer det som formålstjenlig. De leverandørene som har en realistisk 

mulighet til å vinne konkurransen vil i så tilfelle bli innkalt til forhandlinger. Det 

presiseres at ingen leverandører kan forvente å få forhandle om sitt tilbud.  

 

Invitasjon til konkurranse og varsel om utlegging av konkurransegrunnlaget ble lagt ut 

innen 28. mars 2022 på www.huvo.no. Invitasjon til å inngi tilbud ble i forkant sendt ut 

11. mars 2022 som varsel om kunngjøringssted og –tid, samt anbudsfrist. Det ble sendt 

likelydene brev til potensielle leverandører. Mottas det spørsmål til konkurransen, vil 

spørsmålene og svarende kunngjøres fortløpende på samme nettside som konkurranse-

grunnlaget ligger på, fram til fristen går ut.  

 

Det gjøres særskilt oppmerksom på at det samtidig er søkt NVE om de kan «overta» hele 

eller deler av prosjektet videre. Dersom de gjør det, vil muligens deler eller hele 

oppdraget avlyses uten at krav om full erstatning kan fremmes. I så fall legges det ut på 

www.huvo.no, og tilbydere orienteres straks vi får beskjed fra NVE. Men dersom 

endringer i avtalen skjer etter at en avtale er inngått, vil Leverandøren få dekket de 

utgifter som det kan dokumenteres at har påløpt før avtalen endres/termineres.  

 

3. Generelt om innlevering av tilbud 

Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter i dette konkurransegrunnlaget, samt 

om å bekrefte at den etterspurte dokumentasjon og informasjon er vedlagt. Punktene i 

dokumentet skal krysses av. Tabell 1 (over) skal fylles ut og leverandøren skal signere 

under tabellen. Det signerte dokumentet skal følge de øvrige dokumentene ved 

tilbudsinnleveringen. 

http://www.huvo.no/
http://www.huvo.no/
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4. Konkurransegrunnlagets organisering 

Konkurransegrunnlaget består av to deler: 

Del 1 Regler for anskaffelsen 

Del 1 inneholder prosedyrer og rammer som beskriver hvordan prosessen vil 

forløpe inntil kontraktstildelingen. Del 1 inneholder følgende dokumenter: 

• Regler for anskaffelsen (dette dokument) 

• Vedlegg A - Oversikt over Hurdalselva. 

• Vedlegg B – Viktige kilder og bakgrunnsinformasjon om Hurdalselva og 

prosjektet. 

• Vedlegg C – Oversikt over samarbeidspartnere i prosjektet. 

• Vedlegg D – Vurderingskriterier som vil bli benyttet på den skjønnsmessige 

delen av tildelingskriteriene. 

 

Del 2 Kontraktsbestemmelser 

Del 2 omfatter kontraktsbestemmelser og krav til leveringsomfanget. 

Leverandøren skal basere tilbudet på de krav og betingelser som fremkommer i 

disse dokumentene. 

Del 2 inneholder følgende (i ett og samme dokument): 

• Avtalebestemmelser. 

• Vedlegg A til Del 2 – Leveringsomfang. 

• Vedlegg B til Del 2 – Pris og betalingsbetingelser. 

• Vedlegg C til Del 2 – Oversikt over spesifiserte priser.  
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5. Tidsfrister 

5.1. Tilbudsfrist 

Tilbudsfrist er angitt i fremdriftsplanen nedenfor (tabell 2).  Tilbudet skal være oppdragsgiver 

i hende innen den angitte tidsfristen. 

Oppdragsgiver vil avvise for sent mottatte tilbud. 

5.2. Fremdriftsplan 

Tabell 2. Oversikt over framdriftsplaner for anbudet.    

Milepæl Dato/periode 

Utsendelse av invitasjon og kunngjøring:  Hhv, 11. og 28. mars 2022 

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget: 11. april 2022 kl. 15.00 

Tilbudsfrist: 9. mai 2022 kl. 15.00 

Tilbudets vedståelsesfrist: 10. juni 2022 kl. 15.00  

Evaluering (evt. forhandling):   Uke 20 

Innstilling: Uke 20   

Meddelelse om tildeling med kort begrunnelse: Uke 20   

Klagefrist (1 uke fra meddelelse er avgitt): Uke 21   

Kontraktsignering: Uke 23 

Oppstartsmøte/prosjektstart: Juni 2022 

Feltarbeid (tentativt): Juli-september 2022 

Frist for utkast til rapport fra tilbyder:  8. november 2022 

Frist for kommentarer fra Huvo til tilbyders utkast: 1. desember 2022 

Ferdig rapport fra tilbyder: 15. desember 2022 

 

5.3. Vedståelsesfrist 

Tilbudet skal være gyldig frem til angitt vedståelsesfrist i tabellen over. 
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6. Prisangivelser 

Hele oppdraget skal gjennomføres innen en fast pris på kr. 500.000,- (eks. mva), og til 

fastsatte tider.   

Oppdraget skal bygge videre på rapporten: «Problemkartlegging og utredning av 

habitatforbedrende tiltak i Hurdalselva», datert 13.1.22 (lenke). Det skal leveres helt 

konkrete forslag til habitatjusterende tiltak og andre relevante tiltak som anbefales 

gjennomført for å øke tettheten av ørretunger, med forventning om å øke gytebestanden 

av storørret og minst oppnå kravet om «God økologisk tilstand» i vannforekomsten. 

Sluttproduktet skal være detaljert og godt nok til å kunne brukes som grunnlag for 

søknader om tillatelser til de foreslåtte tiltakene, aksept fra berørte grunneiere og 

prisforespørseler til lokale entreprenører.   

Det skal dermed konkurreres på faglige kvalifikasjoner, tidligere relevante erfaringer, 

formalkompetanse og forventet kvalitet på sluttproduktet. Men tilbyder skal i sitt tilbud 

oppgi gjeldende timepris for dette oppdraget. Både fordi det gir en pekepinn på tiden 

som stilles til disposisjon for å løse oppdraget, og som et eventuelt grunnlag for 

erstatningsutmåling av medgått tid, dersom det skulle oppstå endringer i oppdraget,     

jf. kapitel 2.2, siste avsnitt. 

 

7. Kontraktsbestemmelser 

For oppdraget gjelder kontraktsbestemmelsene som finnes i Del 2. Leverandøren skal 

basere sitt tilbud på kontraktsbestemmelsene som finnes i Del 2 Kontraktsbestemmelser. 

 

8. Tilbud på deler av oppdraget 

Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget.  

 

https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/2021_Hurdalselva_Habitatforbedrende_tiltak_Rapport_.pdf
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9. Kvalifisering 

Leverandøren må oppfylle kvalifikasjonskravene listet under for å kunne være kvalifisert 

for deltakelse i konkurransen. Det er kun kvalifiserte leverandører som vil få sine tilbud 

evaluert.  

9.1. Kvalifikasjonskrav   

Tabell 3. Oversikt over kvalifikasjonskrav som gjelder for anskaffelsen.    

Krav Beskrivelse av kravet  Dokumenteres 
i vedlegg:  

Fylles ut av 
Leverandøren 

1. Faglige 
kvalifikasjoner 

i forhold til 

oppgave 

• Det forutsettes at Leverandøren innehar faglige 
kvalifikasjoner som innebærer at oppgaven løses som 

beskrevet i del 2 vedlegg A Leveringsomfang.   

Vedlegg X 

2. Formell fag-
kompetanse 

• Leverandøren skal minimum ha formell fiskebiologisk 
fagkompetanse på cand.scient./mastergradsnivå eller 
tilsvarende. 

• Leverandøren skal minimum ha formell fagkompetanse på 
siv.ing./cand.scient./mastergradsnivå eller tilsvarende 

innenfor hydraulikk/hydrologi/flom/vannets løp/graving/ 
erosjon e.l. 

• Leverandøren skal ha formalkompetanse innenfor temaet 
restaureringstiltak i vassdrag. Det kan dokumenteres med 

kurset i «Miljødesign» fra NTNU EVU, eller tilsvarende 
utdanning/kurs, eller avholdt foredrag på slike, eller PhD/ 

vitenskapelige publikasjoner i anerkjente fagfellevurderte 
tilskriften på relevant vassdragsrestaurering. 

• Leverandøren skal ha, eller om nødvendig få produktet 

kvalitetssikret av en person som minst har formelle 
kvalifikasjoner i samsvar med «Forskrift om sikkerhet ved 
vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)» kap. 3., for 
konsekvensklasse 1. 

• Leverandøren skal ha gode kunnskaper om prosessorientert 
restaurering og god kunnskap om geomorfologi og 
vassdragshydraulikk. 

Vedlegg X 

3. Erfaring av 
tilsvarende 

oppdrag 

• Leverandøren må ha erfaring fra minst to tilsvarende 
oppdrag de fem siste årene. 

• Dokumentasjonskrav: Leverandøren må vedlegge en 

kort redegjørelse for inntil 3 tidligere gjennomførte 
oppdrag, relevant for dette oppdraget. Kvalifikasjonskravet 
kan dokumenteres gjennom egne ansatte, eller andre 
personer som leverandøren råder over og vil bruke i dette 
prosjektet. Det vil kunne bli hentet inn/kontaktet eksterne 
referanser som ledd i vurderingen. 

Vedlegg X 

4. Skatte-

attest 

• Norske Leverandører må levere skatteattest for 

merverdiavgift og skatteattest for skatt.  

• Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder.   

Vedlegg X 
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10. Tilbud – Tildelingskriterier 

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det mest fordelaktige, basert på 

følgende kriterier: 

Tildelings-

kriterier 

Beskrivelse av tildelingskriteriet/krav til tilbudets 

innhold  

Vekting 

% 

Dokumenteres 

i vedlegg  

Kvalitet • Vurderingstema: Under dette kriteriet vurderes 

forventet kvalitet på produktet ut fra Leverandørens 

samlede kvalifikasjoner, tidligere erfaringer med 

biologiske problemkartlegginger og restaurerings-

prosjekter, relevant hydrologi, vassdragshydraulikk, 

vannforskriftsarbeidet og referanser. Timeprisene 

som skal benyttes i dette oppdraget inngår også som 

del av vurderingskriteriene. Til å gjennomføre 

vurderingene benyttes en nedsatt anskaffelsegruppe 

(representanter fra vår faggruppe økologi), supplert 

med innspill fra prosjektets samarbeidspartnere 

(arbeidsgruppa). Økologigruppa består av personer 

fra de aktuelle kommunene, statsforvalteren og 

fylkeskommunen, samt daglig leder. Skjønnet skal 

bygge på 11 underpunkter som hver skal gis en 

poengscore, basert på hva den enkelte vurderer ift. 

tilbudet/oppgaveforståelsen og div. andre kilder/ 

referanser. Hver deltaker i anskaffelsesgruppa gir sin 

score fra 1-6, hvoretter dette midles for en samlet 

score/ rangering. To av punktene gis ekstra vekting. 

Hvilke vurderingskriterier som vil bli benyttet av 

Oppdragsgiver/ Kunden framkommer av vedlegg D 

(til del 1). 

100 % Vedlegg X 

 

11. Tilbudsinnlevering 

Tilbudet skal leveres per post eller e-post til følgende adresse:  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Att: Helge B. Pedersen c/o Nannestad 

kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad. 

Eller til: Helge.B.Pedersen@nannestad.kommune.no  

Tilbudet merkes med «Tilbud på restaureringsplan for Hurdalselva». 

Sendes det per epost, vil det kunne bli åpnet ved mottagelsestidspunktet. 

Sendes det per brev/post, må det sendes en epost til adressen over som klargjør at 

tilbud er sendt, og vil være mottatt innen fristen. Tilbud som ikke er i hende innen 

fristen, må påregnes å bli avvist. 

 

mailto:Helge.Bjorn.Pedersen@nannestad.kommune.no
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12. Vedlegg til konkurransegrunnlaget 

Vedlegg A. Til anbudet om «Restaureringsplan for Hurdalselva». Oversikt over Hurdalselva. 

 

Oversiktskart over Hurdalselva fra Høversjøen til Hurdalssjøen. Oppdraget gjelder kun strekningen 

nedenfor Rognlisaga der det er et antatt naturlig vandringshinder, og ned til Hurdalssjøen. Det er 

særlig strekningen fra om med Flaen Mølle og ned til Hurdalssjøen som tiltak skal vurdres for. De to 

demningene hhv. ved Flaen Mølle og Hurdal Verk Folkehøgskole har eldre fisketrapper. Nedre del av 

elva skal vies mest oppmerksomhet. Demningen helt øverst i elva, ved utløp Høversjøen er ikke 

relevant, fordi fokuset skal være på storørretens oppvandring fra Hurdalssjøen. 

Det er korte avstander fra bilvei til elveløp hele veien, og elva er lett å befare. 
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Vedlegg B. Til anbudet om «Restaureringsplan for Hurdalselva». Viktige kilder og 
bakgrunnsinformasjon om Hurdalselva og prosjektet. 

Oversikt over noen kilder til miljøtilstanden i Hurdalselva, inkl. Hurdalssjøen: 

• Barland T. K. og L. I. Karlsen 2021. Tiltaksrettet overvåkning og klassifisering i 

vannområdet Hurdalvassdraget/Vorma 2020. 65 sider + vedlegg. (Lenke). 

• Brabrand Å., S. J. Saltveit og P. Aas. 1990. En vurdering av storørretstammene i 

Hurdalssjøen og Vorma/Glomma i Akershus. LFI-UiO. 9 s. (Lenke). 

• Brabrand, Å., Bremnes, T., Pavels, H. og Saltveit, S. J. 2016. Tetthet av ungfisk i 

Hurdalselva, Gjødingelva og Hegga i 1997-2015. Naturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo. Rapport nr. 48, 41 s. (Lenke). 

• Brabrand, Å., m.fl.  In prepp. Tetthet av ungfisk i Hurdalselva, Gjødingelva og Hegga i 

2020. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Rapport utarbeids senere. 

• Brabrand, Å., Museth, J., Dokk, J.G., Rustadbakken, A., Pavels, H. og Saltveit, S. J. 2017. 

Klassifisering av økologisk tilstand av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement. 

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Rapport nr. 65, 61 s. (lenke). 

• Dønnum B.O. 2004. Hurdalselva – tiltak i hovedelva ved elvemøtet med Steinsjøelva og i 

sidebekkene. NJFF-Akershus og Hurdal JFF. 31 sider. (Lenke). 

• Lillehammer L. B. m.fl. 2022. Problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende 

tiltak i Hurdalselva. Multiconsult. 56 sider. (Lenke). 

• Pedersen m.fl. 2017.  Oversikt over de viktigste menneskeskapte barrierer og demninger i 

vassdragene innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Huvo-notat 2/2017. 150 s. 

(Lenke). 

• Pulg U. m.fl. 2018. Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved 

miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.  NORCE.  LFI-rapp. 296.  Miljødirektoratet: M-

1051-2018. 195 sider. (lenke) 

• Vann-Nett. 2022. Samlet informasjon om Høverelva-Hurdalselva i databasen Vann-

Nett/Portal for vannforekomst nr. 002-1568-R. (Lenke). 

• Eksempel på nylig utført og relevant kartlegging av habitatforhold i Vorma: Espedal E. O. 

m.fl. 2020. Kartlegging av habitatforhold og tiltaksanalyse for Vorma ved Svanfossen i 

Nes kommune, Viken. NORCE (Lenke).  

• Generelt om storørret i Norge, se Museth J. m.fl. NINA Rapport 1498, 2018. Hurdalssjøen 

fra side 25 (lenke). 

• Referat fra møter i lokalt etablert arbeidsgruppe, hhv. 8.10.20 (lenke), 26.5.21 (lenke) og 

15.2.22 (lenke). 

• Bilder fra elva her fra nedre demning/fisketrapp her og her, øvre demning/fisketrapp her og 

flere ulike bilder fra elva og problemkartleggingen her. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Rapport_overvaking_i_2020_HUVO_Ramboll.pdf
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kPMDR-0007uW-4E&i=57e1b682&c=2SrUR0a27dhG6IeGzoUfNoDGg5zPcRcBiEGWRTauRR6uwiNm14kFjXT1M0xKYeYn1tHY0YqaEeBrWAZ3Tjy7bfMuK825UJmFc7F4mxs7bGWT77iHsTHDnXRS25q71HIGXcEvf8jU02CGiLonIi6CF4sMzu9Kbexq8z6hRn6jHq627cLto1Cie6qdbFMZf9GT9PFD_27mhEvGcKMa1jb0RgDTjbqjnM5f7_5kMLJwGMti5qJf4IZ3iX7_1kBfjxdbLAwFhmhcARU9nnoGXRg4QsaU3SvV8AQb3ukvIk8nv33lpgXJxfXTjFc2NGN2maylz3OkYGLEHPDIg3U80mxTFjuMHUp7K8ni_tUW7IN-7p7iYa7PAFihXhZdkGbH6LYqDcA8xUSP_rv0YXFMcwSk-Q
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kPMDR-0007uW-4E&i=57e1b682&c=v_grOWJCreSiBkANJ2VoYKi4Zy9mVp6puY4vsHiPPLo58uRW9FaZHTi3av5Nqi9WKWIdpd9HaSOcojICyib9shM_RPbCbwnnzqp_4UrdRlcVCp2yKm6X1ZSwLnrPd5hSu5Xiccf4fGZDOBjOgGhmO8W6qw_Cxcbibr_p8ipgOuAKZReLlbRV_WfaHbY-o51QXAGtyInlwdjkNIkdV2YGy0NPKD85ykyR3eLo0_ySvommIuJJJt-m22Ee20nX_5VchfZi3k1WmK7FY08kvNnB2I3yQi4kRqar6QeCLZ9J2hjrMxTYjiQzee1WOcuo6Za_kXcaXXdGPO8otUK57TVBrSAC1h_29chTfDuCWyOCwWE
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kPMDR-0007uW-4E&i=57e1b682&c=FxiL6qi1qn1v2iXyD7XiTWcxZ44Kn5xSE5mCMhfXPMjk7z5QzDCifAIB4SBYQpkb6MfiUuiuJESeeYkkHXOAhDXGgowD8Z5dcRgVUR6RyOVZJ6g6UN-y2QFmkOKaeDJOF71glk7Z6nWsE7Azl-OLQhBpbBRZ3AXUPO_hIq4nQlaQgIa3J1LvfoWXsFTDRmoHdZfg8UjXVVt9bXXyLAA8EQtn7Zb_iM6J8p2Frfcu3UT8eYAN6zdZ4ReGmkjA0ehQ3evWfc9EDF5Dr-3bqzEuJ4rBAdkqUpoZgO0ttROyM5Sh5WBR1vYKWx-Y0Wa5QrEJ
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kPMDR-0007uW-4E&i=57e1b682&c=xkq4eUSPjgFjSOcf6KGGWeSpk0Err14RiytyCroFSvFu2GqYeF8U-I5EoPbpsj6MLH4KZaNoD17F6Ui6f40MY6OL7eFU14kCp1Ac4hzpOKl7asGAAlRXuk6WlBubopHfbAScqE2lUj_r20nEuKA6MQ5EcaGZ9-O6pigIpG1VQMs-ZzkgwtWuMpekEX0jq77mB3Ug1ihRkXd_ZO_OSlppC0s8ljUCY30jMJGnHz7jTBluVRUByf48B9lIQb9wlNB9YV2MnIGSYnWPMjODcWnk_nskPZgo3G-vpr3a8T22LaNJAcAqCah4w3G0hEPA37dQ8i8Zwvyz4uPBvkJicbSp5PCkEwj0tiiHX3tjRj-ZdVs
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/2021_Hurdalselva_Habitatforbedrende_tiltak_Rapport_.pdf
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kPMDR-0007uW-4E&i=57e1b682&c=cttzgfA5OrC1JISVez7hM8nz7kzEqqImMMsLAJQbf7_EZy2C97MN6kiLmzxSJWVnXC0I41V0oilysLDTYa66mMFUnCV1FCqwhb474htFbkupj1nBazQo-jy7uYnLTOQnnPxO2uQKLYnLDq99KH_clLbWoXpi6h78EubvfaI1dtnvXCHO1C8d5lLBMf91wh-SoCgF6Wj8Cd1Qy_2l427l98p-ceO-BsKFXJpPaCW8SNMcAmb-b3NHMJZWaFr4aiRz0s1zh_oS0GuhF0Ip-QQBB4_za_AKdQEFWAFRPaag9URUkUu7gU7OgNKTlmjsF8Gk433BgcKBwgi9Vpq7fGwEpw
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1051/m1051.pdf
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kPMDR-0007uW-4E&i=57e1b682&c=CPLmpxPS5VG_MsIwpPwcT0UG_pofFZv0d8phab0yvwEeS_ZJiymDyKGTXc0z_lMCJ6qZ5vh_PO6SmqTH6UcgdvZBBYXkMl0V0lRcWZcuMeJkd_HDrFuxmRq5p4D5Ytf1IMDLYmlnlVLtMJHYwyXHn8Z7IabfknLspLP9IoCqQeQHAGg7MXJjOFVPx8vyHDxaJj9pZ1DtU59anx83CR546bk8qeWfVMsbAjLRpHfdF4sJZ7YOXfM3IjVDSAGZx-nLTyOKKokLafioSZO4nzjKKQ
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kPMDR-0007uW-4E&i=57e1b682&c=oD8pYlQkJR5qWfICcfiud1tVZ8YNqcoCByWs2G_LmwfZz6i1JVHy1qp_F8lGF3ZUb9NoAN1D3Thhi7D3OQneKEfTc01mEAyhWASlLc_dET0lLcIQnyvMQ2qVHTe0KlDTW8akBnkbEd5smGEJ5Ug63xfViXG32WfST41dvEcPT29Txk2cMGMlXDyrdhy0xm0DcuuLE7dMrEncPqMAPpxeg8_1DS6MajLgXS_xq___eQxVUucY-ilhSKh5WtkxuFT3igkPGst9_zPezyKRtQAtX3mkie0-sGLxQWASp_tnGwkQWUWP1CUXx4fNkDlz6gcyLNYbuysDxtLjZMtMVvNxYnLLD4YJTlQpufmLHZFj6Nk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kPMDR-0007uW-4E&i=57e1b682&c=gCBE-uWFSgYRBlC97JKBB-IVf7kaoPfbuzJbQiBEnEbxXKCgSwwzwtMtNUdNWCFJG-h3oX9O0kCDKl5r2geyyJ72MXzCBjyKzJ2Gfyzy3laLwFwY600b7XOeZRhQ6j2koRGfmvymHs362sHx3MkTr7Tw5LJpe2ySCZXwsqEw5bKqeMAXUf4fCQLw0Da-6fP6B6CCGAUva1R0w7L2XkHloYnW0uPx_mj2Iqh74ufzGyMuTPn-fXa9es3_tqpQ9T-T8aMWwAnfg1q4uiR_aT48ImtcZph5gK-I43KqOYdqeFQ2KJtUd9kBcfOWhHfH46353_0kDoWOzEEXIbPC8ajYTQ
https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/referanse/8_10_20_Referat_1mote_HyMo_Hurdalselva.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/referanse/26_5_21_Referat_2_mote_HyMo_Hurdalselva.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/referanse/15222_Referat_3__mote_HyMo_Hurdalselva.pdf
https://www.flickr.com/photos/135856506@N07/51400440472/in/album-72157718763325133/
https://www.flickr.com/photos/135856506@N07/48787090167/in/album-72157661987741972/
https://www.flickr.com/photos/135856506@N07/50998860485/in/album-72157718763325133/
https://www.flickr.com/photos/135856506@N07/25737653826/in/album-72157661987741972/
https://www.flickr.com/photos/135856506@N07/albums/72157718763325133
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Vedlegg C. Til anbudet om «Restaureringsplan for Hurdalselva». Oversikt over 

samarbeidspartnere i prosjektet (etablert arbeidsgruppe). 

Organisasjon Navn Rolle 

Vannområdet 

Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 

Helge B.Pedersen  Daglig leder i Huvo. Koordinerer prosjektet. 

Hurdal kommune Stig Nordli/ Pernille 

Aker 

Repr. Hurdal kommune i økologigruppa i Huvo. 

Ansvar også for Hurdal kommunes rolle og 

oppgaver  i arbeidet. 

Økologigruppa i Huvo (kommunene: 

Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, 

Ullensaker, Nes og Østre Toten, 

samt Viken fylkeskommune og 

Statsforvalteren i Oslo og Viken). 

Se her. Avgjør tildelingen, sammen med daglig leder i 

Huvo. Gir innspill i prosess og innhold 

underveis. Godkjenner endelig rapport. 

Hafslund E-CO/Glommens og 

Laagens Brugseierforening 

Bjørn Otto Dønnum Har fallrettighetene i oppstrøms innsjø 

(Høversjøen). Gir innspill i prosess og innhold 

underveis.   

Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon Christian Juel Repr. grunneiere og fiskere. Gir innspill i 

prosess og innhold underveis.   

Hurdal Jeger- og Fiskerforening Lasse Morten/      

Willy Morten 

Repr. fiskere. Gir innspill i prosess og innhold 

underveis.  Hurdal JFF eier begge 

fisketrappene. 

Mathiesen Eidsvoll Verk (MEV) Øystein Løvli Er grunneier. Gir innspill i prosess og innhold 

underveis.   

Flaen Mølle (og ressursperson) Arne Rognlien Eier øvre demning og mikrokraftverket. 

Hurdal Verk Folkehøgskole (og 

ressursperson) 

John Petter 

Stangeland 

Repr. eier nedre demning/eldre fisketrapp. Gir 

innspill i prosess og innhold underveis. (Rektor 

og ansvarlig for demningen)    

Hurdal Verk Folkehøgskole (og 

ressursperson) 

Knut Harald Bergem Repr. eier nedre demning/eldre fisketrapp. Gir 

innspill i prosess og innhold underveis. 

(Ressursperson).  Spesielt god kunnskap om 

fisk/fiske og historikk 

Hurdal Grunneierlag (og 

ressursperson) 

Olaf Knai Er grunneier selv og representerer Hurdal 

grunneierlag. Gir innspill i prosess og innhold 

underveis.   

Ressursperson Geir Holtet  Er grunneier. Gir innspill i prosess og innhold 

underveis.   

Ressurspersoner Trygve Hoel-Knai og 

Carl F. Haugen 

Spesielt god kunnskap om fisk/fiske og historikk 

Viken fylkeskommune Estrella Fernandez  Fylkeskommunen har gitt økonomisk tilskudd til 

prosjektet. Deltar også i økologigruppa i Huvo. 

Nestleder i den politiske 

styringsgruppa i Huvo og ordfører i 

Hurdal kommune 

Paul Johan Molzau Følger prosjektet underveis. 

 

 

 

https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/faggruppe/deltagere_okologigruppa_vannomradet_hurdalsvassdraget_vorma.pdf
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Vedlegg D. Til anbudet «Restaureringsplan for Hurdalselva». Vurderingskriterier som vil bli 

benyttet av Huvo på den skjønnsmessige delen av tildelingskriteriene. 

Vedlegg D  til anskaffelsen "Restaureringsplan for Hurdalselva".

Vurderingskriterier som vil bli benyttet av Huvo på den skjønnsmessige delen av tildelingskriteriene.  

Grunnlag for fastsettelse av tildelingskriteriet "forventet kvalitet på produktet".

Kunngjøringsdato: 28.3.2022

Kunngjøringssted:  www.huvo.no 

Forespørsler sendt ut aktivt: 5 potensielle tilbydere/fagmiljøer

Frist anbud: 9.5.2022, kl. 15.00.

 

For hvert kriterium settes score fra 1 (svært dårlig) til 6 (svært bra) som så midles til slutt. Vurderingen gitt av:  XX

Ingen oppfatning, verken god eller dårlig, settes default som 3. TILBYDER: NNN

Vurderingskriterier Vekting Temascore

1 Sum dybde og bredde i faglig relevant formalkompetanse  utover minstekravet: 1 3

2 Leverandørens samlede kompetanse på fiskebiologi: 2 3

3 Leverandørens samlede kompetanse på hydromorfologi/vassdragshydraulikk: 2 3

4 Erfaringsmengde fra tilsvarende oppdrag. Jo flere oppdrag, desto høyere score:                 

NB! Kun oppdrag sluttført i tiden fom. år 2015 og nyere inngår i vurderingene.

1 3

5 Timepris(er) som skal benyttes i dette oppdraget: 1 3

6 Kompleksiteten i relevante tidligere oppdrag: 1 3

7 Generell oppdragsforståelse/besvarelse av anbudet: 1 3

8 Overholdelse av frister, leveringstid, gjennomføringsevne: 1 3

9 Kvalitet på innhold i tidligere leveranser/kvalitetssikringer: 1 3

10 Samarbeidsevne, tilgjengelighet, fleksibilitet og vilje til endringer underveis: 1 3

11 Generelle referanser fra tidligere arbeid/egne erfaringer med tilbyder: 1 3

Samlet (midlet) poengscore: 3

Evt. merknader/ kommentarer

Merknad: Alle delpunktene evalueres ut fra alle  tilgjengelig kilder, som i hovedsak vil si tilbudet samt inntrykk/

referanser  fra tilsvarende arbeidet utført hos andre. Alle typer kilder vil bli benyttet.

Dokumentasjonen som viser kvalifikasjonskravene vil også inngå i vurderingsgrunnlaget.

Det vil kunne bli hentet inn/kontaktet eksterne referanser som ledd i vurderingen, også de som ikke er ført opp av tilbyder.

Der det ikke er grunnlag for noen spesifikk score - settes tallet 3 (middelverdi).

Punktene 1 - 6 vurderes i utg.pkt. ut fra besvarelsen av anbudet.

Punktene 7 - 11 vurderes i utg.pkt. også ut fra erfaringer i gruppa og/eller eksternt.

Vi forbeholder oss retten til at hvert enkelt medlem av evalueringsgruppa suverent kan innhente opplysninger på selvstendig 

grunnlag for å være best mulig i stand til å ha noen formening om forventet kvalitet på potensiell leverandør for det produktet vi 

skal bestille, i det ligger også å kontakte eksterne referanser.

Bakgrunn: Anskaffelse av utredning. "Restaureringsplan for Hurdalselva".

 

 

 

 

  

 

 


