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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Bestämmelser för urvalsupphandlingen 

Blankett. Begäran om upplysningar vid offentlig  Bilaga 1 
 upphandling (skall lämnas till Länsstyrelsen ifylld) 

Information om företagets miljöarbete  
(skall bifogas anbudsansökan) 

Naturvårdsverkets miljöpolicy     Bilaga 2 

Sanningsförsäkran (skall lämnas in till Länsstyrelsen ifylld)  Bilaga 3 

Naturum i Sverige. Nationella Riktlinjer (pdf)   Bilaga 4 

Checklista 

 

Samtliga handlingar finns på Länsstyrelsens hemsida: www.y.lst.se 
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1. Allmän orientering 

1.1 Beställarens organisation 
 
Länsstyrelsen samordnar de statliga intressena och är en länk mellan regeringen och 
kommunerna samt invånarna i länet. Länsstyrelsen i Västernorrlands län har cirka 200 
anställda och har sitt huvudkontor i Härnösand men har också kontor i Örnsköldsvik, Ramsele 
och Ånge. 
 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Naturvårdsverket har beslutat att uppföra ett naturum 
med restaurang vid Skuleberget. 

Upphandlande enhet är Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 

Kontaktperson för denna upphandling är: 

Per Sander 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
871 86 HÄRNÖSAND 

1.2 Bakgrund 
 
Norr om Docksta i Kramfors kommun finns idag ett mindre naturum samt en äldre 
restaurangbyggnad. I anslutning till platsen finns också ett antal små uthyrningsstugor och en 
campingplats. Det befintliga naturumet, befintlig restaurang och övriga anläggningar samt 
mark runt restaurangen ägs numera av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och 
Kramfors kommun har kommit överens om att Naturvårdsverket förvärvar hela kommunens 
område.  
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har också fattat beslut om att uppföra ett nytt 
högkvalitativt naturum för Höga Kustens Världsarvsområde samt för Skuleskogens 
nationalpark.  
Anläggningen kommer att omfatta en naturumbyggnad på cirka 700 m2, en restaurang 
tillsammans med naturum alternativ en fristående restaurang för cirka 75 gäster. Dessutom 
ingår i uppdraget omfattande markarbeten. 
 
1.3 Naturum 
 
Ett naturum är ett centrum för besökare till ett område. Det beskriver, förklarar och ger 
förståelse för områdets värden och ska inspirera till vistelse och naturkontakt där. Ett naturum 
behandlar inte enbart naturvetenskapliga aspekter utan beskriver även upplevelsevärden och 
människans beroende av och påverkan på natur- och kulturlanskapet. 
 
Exempel på några naturum som har uppförts under den senaste 10-årsperioden kan nämnas 
Nationalparkernas Hus vid Tyresta nationalpark söder om Stockholm, naturum Fulufjället 2 
mil norr om Särna i Fulufjällets nationalpark i Dalarnas län, naturum Store Mosse i Store 
Mosse nationalpark nära Värnamo i Jönköpings län, naturum Skäralid i Söderåsens 
nationalpark i Skåne län och naturum Ottenby på Ölands södra udde. För närvarande finns 44 
naturum i landet varav 16 stycken är lite större än de andra. 
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1.4 Naturum Höga Kusten 
 
Naturum för Världsarvet Höga Kusten och Skuleskogens nationalpark planeras omfatta cirka 
700 m2 plus en restaurangdel antingen i samma byggnad eller fristående. En hög miljöprofil 
kommer att eftersträvas vid uppförandet av byggnaden och utställningen. För 
utställningsarbetet kommer att anlitas en utställningskonsult som kommer att delta med sina 
synpunkter på byggnaden under projekteringsskedet för att få en optimal utställningsbyggnad 
för utställningen. Naturum skall ha en tydlig inriktning på  
barn och ungdom och särskild vikt kommer att läggas på att skapa upplevelsebaserade 
inlärningsmoment. Funktioner och lokaler för utbildning och forskning skall finnas i eller i 
anslutning till den nya byggnaden. 
 
1.5 Syfte 
 
Länsstyrelsen har för avsikt att genomföra en inbjuden tävling för uppdraget och inleder 
denna process med att göra denna Urvalsupphandling (Prekvalificering). 
 
Efter denna prekvalificering kommer Länsstyrelsen att genomföra en inbjuden tävling i 
samverkan med Sveriges Arkitekter (SA). 4-6 arkitekter kommer att bjudas in till tävlingen. 
Denna tävling kommer att pågå under februari-april månad och en vinnare kommer att utses 
omkring den 1 juni. Vinnaren kommer att få uppdraget att projektera anläggningen. 
Projekteringen kommer att avses en utförandeentreprenad (generalentreprenad). Byggstart är 
planerad till årsskiftet december/januari 2005/06. 

2. Administrativa bestämmelser 

2.1 Allmänt 
 
Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget får endast ställas skriftligen till: 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, att: Per Sander, 871 86 HÄRNÖSAND. Länsstyrelsen 
kommer därefter att publicera eventuella förtydliganden och/eller kompletteringar till 
förfrågningsunderlaget på  www.y.lst.se 
 
Sista dag för mottagande av sådana frågor är den 19 januari 2005. Anbudssökanden 
rekommenderas därför att under tiden 20-28 januari 2005 gå in på denna webbplats. 

2.2 Upphandlingsförfarande 
 
Upphandlingen kommer att ske som en Urvalsupphandling i enlighet med lagen (1992:1528) 
om offentlig upphandling, LOU.   
LOU reglerar strikt hur upphandlingar skall genomföras. Det är därför mycket viktigt att 
anbudsansökningarna är korrekta och kompletta vid inlämnandet. Mer om LOU finns att läsa 
på bland annat NOU:s (Nämnden för offentlig upphandling) webbplats: www.nou.se. 
 
Observera att samtliga skall krav skall vara besvarade för att anbudsansökan skall kvalificeras 
för utvärdering. 
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2.3 Uppgifter om anbudssökanden 
 
Enligt LOU får en upphandling inte genomföras om anbudssökanden inte är registrerad i 
aktiebolags-, handels- eller föreningsregister, registrerad för redovisning och inbetalning av 
mervärdesskatt. Anbudssökanden ska dessutom ha fullgjort sina åtaganden vad gäller 
inbetalning av preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter samt vara fri från skulder för 
svenska skatter och socialförsäkringsavgifter. 
 
Anbudssökanden skall visa att det inte finns grund att utesluta företaget med stöd av 
föregående stycke, genom att till anbudsansökan bifoga Skatteverkets blankett SKV 4820 
”Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling” ifylld av anbudssökanden och 
kompletterad av Skatteverket, aktuell revision. Om anbudssökanden är registrerad i utlandet 
skall denne istället inkomma med motsvarande uppgifter från detta land. Den ifyllda 
blanketten får ej vara äldre än två månader för denna upphandling. 
 
Anbudssökanden skall till anbudsansökan bifoga följande uppgifter/handlingar:  
-     Kopia på aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket (tidigare PRV) 
-     Namn på kontaktperson för anbudsansökan, telefon, adress och e-postadress. 

2.4 Anbudsansökan och innehåll 
 
Anbudsansökan skall vara inlämnat till Länsstyrelsen senast den 3 februari 2005. För sent 
inkommen anbudsansökan prövas inte. 
 
Anbudsansökan skall avges skriftligen på papper. Anbudsansökan skall avges på svenska 
(tryckta broschyrer mm får vara på engelska). Anbudsansökan skall vara undertecknad av 
behörig firmatecknare enligt bifogat registreringsbevis från PRV. Anbudsansökan skall 
utanpå kuvertet vara märkt ”Naturum Höga Kusten” och ställas och adresseras till: 
 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
871 86 HÄRNÖSAND 
 
Anbudsansökan som lämnas per fax eller via elektronisk post skall omgående, senast 
dagen efter ha inkommit till Länsstyrelsen i underskrivet original. 
 
I anbudsansökan skall redovisas: 
Firmatecknare, person-/organisations-/eller registreringsnummer enligt registreringsbevis från 
Bolagsverket.  

1. Kontaktpersons namn, e-postadress, telefon och adress 
2. Ifylld blankett ”Begäran om upplysningar vid offentliga upphandlingar”, SKV 4820, 

enligt 2.3 i denna del. 
3. Namn på den arkitekt som ska ansvara för projektet. 
4. Referenser. Minst tre referenser till uppdragsgivare för uppdrag som sökande vill 

åberopa och som har genomförts av ovan nämnd arkitekt under de senaste fem åren 
skall anges med översiktlig beskrivning av uppdraget samt telefon och  

            namn på kontaktpersoner för dessa uppdrag. 
5. En kort beskrivning (högst en A4-sida) av hur projektet avses genomföras. 
6. Företagets huvudsakliga verksamhet. 
7. Företagets miljöpolicy. 
8. Sanningsförsäkran undertecknad av behörig firmatecknare. 
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2.5 Avbrytande av upphandlingen 
 
Länsstyrelsen äger rätt att förkasta samtliga anbudsansökningar och upphäva upphandlingen 
om anbudsansökningarna inte uppfyller kvalitetskraven. Länsstyrelsen äger även rätt att 
förkasta samtliga anbudsansökningar och upphäva upphandlingen till följd av nya/förändrade 
interna förutsättningar eller påverkande beslut från omvärlden. 

2.6 Tilldelningsbeslut 
 
När Länsstyrelsen har valt ut de arkitekter (4-6 st.) som kommer att få delta i den inbjudna 
tävlingen kommer Länsstyrelsen att underrätta samtliga som lämnat in anbudsansökningar 
skriftligen om detta snarast möjligt. 

2.7 Tävling 
Tävlingsdeltagarna erhåller ett program som utformats i samarbete mellan SA och beställaren. 
Efter avslutad upphandling kommer ett skriftligt avtal att ingås mellan antagen 
anbudssökanden och Länsstyrelsen. Enligt 1 kap. 28 § och 7 kap. 1 § LOU skall 10 dagar 
förflyta från det att tilldelningsbeslut skickats ut till de som sökt om ett anbud tills det att ett 
gällande avtal kan tecknas. Beställaren utser jury som där SAR har rätt att utse representant. 
Juryn beslutar om vilket som är det vinnande förslaget. 
 
2.8 Sekretess 
 
Anbudsansökan med tillhörande handlingar är enligt 6 kap. 2 § första stycket sekretesslagen 
inte offentliga förrän upphandlingen avslutats genom beslut om att anta viss anbudsansökan 
(det s.k. tilldelningsbeslutet), eller ärendet på annat sätt avslutats. Uppgift om vilka eller hur 
många som har lämnat anbudsansökningar omfattas även av sekretessen fram till dess att 
tilldelningsbeslutet är fattat eller upphandlingen annars är avslutad. 
 
Enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen kan uppgifter i anbudsansökan sekretessbeläggas även efter 
det att upphandlingen har avslutats, men bara om det av särskild anledning kan antas att 
anbudssökanden lider skada om uppgifternas röjs. 
 
Leverantören som vill skydda uppgifter i anbudsansökan rekommenderas att lämna in en 
begäran om sekretess till Länsstyrelsen samt ange vilka uppgifter han vill skydda och vilken 
skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Länsstyrelsen kan emellertid inte ge något 
förhandsbesked om uppgifter kan sekretessbeläggas. 
 
3. Prövning av anbudsansökningarna 
 
Länsstyrelsen kommer att utse en grupp bestående av företrädare för Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket som tillsammans ska genomföra utvärderingen och utse de arkitekter som 
får delta i den inbjudna tävlingen. 
 
Prövning av anbudsansökan kommer att ske i två på varandra följande steg: 
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3.1 Kvalificering 
 

Innan anbudsansökningarna utvärderas prövar Länsstyrelsen om anbudsansökningarna måste 
gallras ut och förkastas på grund av: 
 

• Att anbudsansökan inte kommit in i rätt tid 
• Att anbudssökandens leverantörsförhållanden eller finansiella ekonomiska ställning i 

enlighet med vad som anges i 6 kap. 9 § LOU föranleder uteslutning från deltagande i 
upphandlingen 

• Att samtliga skall-krav inte är uppfyllda 
• Granskning av huruvida anbudsansökan innehåller reservationer eller 

ofullständigheter som gör att anbudsansökan kan förkastas. 
 
De anbudsansökningar som klarar ovanstående prövning går vidare till utvärdering. 
 
3.2 Utvärdering av anbudsansökningarna 
 
Länsstyrelsen kommer att välja ut 4-6 arkitekter till den inbjudna tävlingen med hänsyn till  
nedan angivna kriterier.  
 
1. Minst tre referenser till uppdragsgivare för uppdrag som nedan namngiven arkitekt har 
utfört under den senaste femårsperioden skall anges. Ange uppdrag, namn och telefonnummer 
till uppdragens kontaktpersoner.  
 
2. Erfarenhet av att bygga miljövänligt.  
 
3. Erfarenhet av jämförbara uppdrag.  
 
4. En kort beskrivning (högst 1 A4-sida) om hur uppdraget avses lösas.  
 
5. Företagets miljöpolicy.  
 
3.3  Företagets verksamhet 
 
Anbudssökanden skall ange företagets huvudsakliga verksamhet. 
 

4. Kommersiella villkor 
 
4.1 Ekonomi och ersättning 
 
För denna urvalsupphandling utgår inget arvode. I den kommande inbjudna tävlingen kommer 
varje deltagare att erhålla ett arvode om 100 000 kr. exkl. moms. Vinnaren kommer dessutom 
att få i uppdrag att genomföra projekteringen av anläggningen såsom en utförandeentreprenad 
(generalentreprenad). 
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5. Övrigt 
 
5.1 Miljöpolicy 
 
Har anbudssökanden en miljö-, jämställdhets- och mångfaldspolicy bör dessa bifogas 
anbudsansökan. Saknar anbudssökanden sådana dokument bör företaget redovisa sitt arbete 
med miljö-, jämställdhets- och mångfaldsarbete och det bör framgå hur anbudssökanden avser 
att tillämpa i första hand företagets miljöpolicy i arbetet om anbudssökanden erhåller 
uppdraget. Bifogade blankett om företagets miljöpolicy skall fyllas i och bifogas 
anbudsansökan. 
 
6. Checklista 
 
Denna checklista bör användas av anbudssökanden för att kontrollera att samtliga skall-krav 
är uppfyllda. 
 
Sidan Punkt Åtgärd √ 
    
6 2.3 Kopia på aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket (tidigare 

PRV) skall bifogas. 
 

6 2.3 Namn, telefonnummer, adress och e-postadress till 
kontaktpersonen skall anges. 

 

6 2.4 Anbudsansökan skall vara inlämnad till Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län senast 2005-02-03 

 

6 2.4 Anbudsansökan skall avges skriftligen på papper  
6 2.4 Anbudsansökan skall avges på svenska  
6 2.4 Anbudsansökan skall vara undertecknad av behörig 

firmatecknare 
 

6 2.4 Anbudsansökan skall vara märkt ”Naturum Höga Kusten”  
6 2.4 I anbudsansökan skall anges firmatecknare, 

person/organisationsnummer-/eller registreringsnummer enligt 
registreringsbeviset 

 

6 2.4 Blanketten ”Begäran om upplysningar vid offentlig 
upphandling”, SKV 4820 skall bifogas anbudsansökan och 
vara ifylld. 

 

6 2.4 Namn på den arkitekt som ska ansvara för projektet skall anges  
6 2.4 Minst tre referenser med kontaktpersoner skall anges  
6 2.4 En kort beskrivning av hur projektet avses genomföras skall 

bifogas 
 

6 2.4 Företagets huvudsakliga verksamhet skall anges  
6 2.4 Blankett om företagets miljöpolicy skall bifogas.  
6 2.4 Blankett ”Sanningsförsäkran” undertecknad av behörig 

firmatecknare skall bifogas 
 

    
    
    
 
 
 


