
Sak: Tiltaksrettet overvåking for 2017, 2018 og 2019 - kunngjøring av 

anskaffelse. Oppfølgende spørsmål og svar fra potensielle tilbydere. 
 

Lenke: http://www.huvo.no/aktuelt/119-tiltaksrettet-overvaking-for-2017-2018-og-2019-

kunngjoring-av-anskaffelse.html 

 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) har i saken mottatt følgende spørsmål og 

avgitt følgende svar, som kan være av interesse for potensielle tilbydere: 

Dato: 
spørsmål 
mottatt 

Spørsmålet Svaret fra Huvo 

19.01.2017 Er det rom for å gjøre 
bruk av lokal prøvetaker 
for vannprøvene som skal 
analyseres, og altså 
etablere avtale om slikt 
med en underleverandør? 

Det vil kunne være rom for å benytte lokal prøvetaker 
dersom Leverandør ønsker det, men under den klare 
forutsetningen at det er Leverandøren/oppdragstakeren 
som har det hele og fulle ansvar i alle ledd. Det krever 
særlig oppmerksomhet i forhold til  
kontraktsbestemmelsens kap. 11 (Leverandørs personell) 
og kap. 17.3 (kontraktsbrudd-mangler) samt at 
innholdet/kravene i vedlegg A til del 2 (Leveringsomfang) 
overholdes i sin helhet, og da særlig pkt. d 
(oppdragstakers ansvar for gjennomføringen), h 
(planktonprøver - varsling), k (krav) og l (feilsøkning) . 
Med andre ord vil det være Leverandørs hele og fulle 
ansvar å påse at den som tar vannprøvene innehar faglige 
kvalifikasjoner og innsikt/forståelse nok til at metodefeil 
mm. ikke oppstår. 

25.01.17 Grunnlagsdokumentene 
er litt uklare når det 
kommer til antall 
fytoplanktonprøver i 
Hersjøen. 
Klassifiseringsveilederen 
oppgir 6 prøver i 
sommerhalvåret som 
minimum. Hvor mange 
fytoplanktonprøver skal 
det tas i Hersjøen? 

Det skal tas 6 prøver av fytoplankton per år (jfr. vedlegg B 
til konkurransegrunnlaget), og de skal tas i månedene 
mai, juni, juli, august, september og oktober (jfr. vedlegg 
til del 2, kontraktsbestemmelsene, pkt. b og h). 
Planktonprøver skal i utgangspunktet tas i alle tre årene. 
Det kan legges til grunn at vi stiller med robåt som ligger 
klar i Hersjøen (pkt. e). 
 

1.02.2017 1.      Skal prøvene fra 
Hersjøen tas fra båt eller 
fra land? Vi ser at 
koordinatene til 
vannlokaliteten oppgitt i 
vedlegg A er ved land, 
men resten av 
forespørselen ser ut til å 
bygge på at vannprøven 
tas fra båt og da antagelig 
på stasjonen over 
dypeste punkt i Hersjøen.  
 
 

1) Prøvene av plankton fra Hersjøen skal tas fra båt over 
dypeste punkt i Hersjøen (som i 2016). Vi antar at 
vannprøver tas samtidig, men dersom det skulle være 
gode grunner til at de bør tas fra land bes det 
kommentert i tilbudet. Prøvene før 2016 ble tatt fra 
land, mens prøvene i 2016 ble tatt fra båt. 
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2.      Det er uklart for oss 
hvilke biologiske 
parametere som skal 
analyseres for Hersjøen 
og hvor mange ganger 
det skal tas ut prøve for 
disse. Ut fra Vedlegg B i 
forespørselen kan det se 
ut til at klorofyll A skal tas 
ut en gang i året for 
Hersjøen. Når vi ser på 
parameteroversikten i 
vedlegg C står det 
imidlertid en rekke andre 
parametere også på 
planteplankton. Hvor 
mange ganger skal det tas 
planktonprøver fra 
Hersjøen og hvilke 
parametere skal 
analyseres for i disse 
planktonprøvene? 
 
3.      For ASPT (bunndyr) 
etterspørres både 
artsliste og nEQR-verdi. 
Det er ikke behov for 
artsliste for å gi en ASPT-
verdi og det er en høyere 
pris dersom man skal 
bestemme helt ned til art. 
Skal leveransen på 
bunndyr inkludere 
artslister eller er det nok 
med ASPT-indeksverdi og 
nEQR? 

2) Dessverre ser vi nå at det har blitt en feil i vedlegg B. 
Det skal tas 6 prøver av fytoplankton og 6 av klorofyll-
a per år og de skal tas i månedene mai, juni, juli, 
august, september og oktober (jfr. vedlegg til del 2, 
kontraktsbestemmelsene, pkt. b og h). Plankton og 
klorofyll-a prøver skal i utgangspunktet tas i alle tre 
årene, med 6 per år. Det kan legges til grunn at vi 
stiller med robåt som ligger klar i Hersjøen (pkt. e). Vi 
ber i utgangspunktet om at planktonprøvene skal 
omfatte parametere iht. vedlegg C. Dersom det skulle 
være unødvendig, eller ikke i tråd med gjeldene 
retningslinjer for vannforskriftsarbeidet, ber vi om at 
det kommenteres særskilt i tilbudet – da med 
alternativ kostnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Data for ASPT legges inn på artsnivå i tillegg til 

indeksverdien, men kun ned på det taksonomiske 
nivå som er relevant for beregningen av nEQR, slik at 
der nEQR ikke forutsetter artsnivå men f.eks. familie-, 
ordens- eller slektsnivå, vil det være godt nok. 
Intensjonen er å kunne beregne nye indeksverdier 
ved evt. endringer av indeksen i ettertid. 

 

   

 

 

 


