
Anskaffelsesforskriften 

Alminnelig kunngjøring av 
konkurranse 
Nasjonal kunngjøring 

Del I: Oppdragsgiver 

I.1) 

Navn og adresser 
Bygland kommune 
964966397 
Sentrum 18 
Bygland 
4745 
NO 
Kontaktperson: Oddvar Kjellesvik 
Telefon: +47 45479740 
E-post: oddvar.kjellesvik@gmail.com 
NUTS-kode:  NO -  NORGE 
Sted: hele Norge 
Internettadresse(r): 
Nettsted oppdragsgiver: www.bygland.kommune.no 
Nettsted Kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/50798 
 

I.3) 

Kommunikasjon 
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:   
www.bygland.kommune.no 
Tilleggsinformasjon finnes på 
en annen adresse:  
Sørvestkonsult AS 
912 233 391 
Hyllebakken 17 
Kristiansand 
4622 
NO 
Kontaktperson: Oddvar Kjellesvik 
Telefon: +47 45479740 
E-post: oddvar.kjellesvik@gmail.com 
NUTS-kode:  NO -  NORGE 
Sted: hele Norge 
Internettadresse(r): 
Nettsted oppdragsgiver: www.bygland.kommune.no 
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Tilbud eller forespørsel om å delta sendes 
til følgende adresse:  
Sørvestkonsult AS 
912 233 391 
Hyllebakken 17 
Kristiansand 
4622 
NO 
Kontaktperson: Oddvar Kjellesvik 
Telefon: +47 45479740 
E-post: oddvar.kjellesvik@gmail.com 
NUTS-kode:  NO -  NORGE 
Sted: hele Norge 
Internettadresse(r): 
Nettsted oppdragsgiver: www.bygland.kommune.no 
 

Del II: Kontrakten 

II.1) 

Anskaffelsens omfang 
II.1.1) 

Tittel 
Bygland kommune - Bygland rensedistrikt - Teknisk bygg 
Referansenummer:  008.004 

II.1.2) 

Hoved-CPV-kode 
45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet 

II.1.3) 

Type kontrakt 
Bygge- og anleggsarbeid 

II.1.4) 

Kort beskrivelse 
Totalentreprise for bygging av teknisk bygg som omfatter kloakkrenseanlegg, brannstasjon og 
hall for Sivilforsvaret på industriområdet Nesmoen nær tettstedet Bygland. 

II.1.6) 

Informasjon om delkontrakter 
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei 

II.2) 

Beskrivelse 
II.2.2) 

Tilleggs-CPV-kode(r) 
45252000  -  Anleggsarbeid i forbindelse med kloakkbehandlingsanlegg, renseanlegg og 
avfallsforbrenningsanlegg 

II.2.3) 

Sted for gjennomføring 
NUTS-kode:  NO -  NORGE 
Sted: hele Norge 
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:   
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Bygland kommune 
II.2.4) 

Beskrivelse av anskaffelsen 
Renseanlegget skal dimensjoneres for 1.000 pe og bygges i henhold til Forurensingsforskriften 
kap. 13 og Norsk Vann Rapport 168-2009 med kmaks = 2,0: 
• Qdim.= (((kmaksx200 + 100)x1.000):3600):24 = 5,8 l/s = 20,8 m3/t 
• Qmaks. dim.= 2 x Qdim.= 12,0 l/s = 42,0 m3/t 
Dette innebærer blant annet at utslippet må renses for minst 90 % fosfor. For å oppnå dette må 
det nyttes kjemisk rensing av avløpsvannet. 
Renseanlegget skal ha følgende renseprosesser og ventilasjon: 
• Steinfangkum på tilløpsledningen utenfor anlegget med ledning til innløps-pumpesumpen. 
• Innpumping til silskrue med tørroppstilte pumper som har selvfall fra pumpesumpen, med 
volum minst 2 m3. Overløp til kriseutslippsledning foran mengdemåling. 
• Silskrue med kapasitet minst 20 l/s. Runde hull 2,0 mm. 
• Utjevningstank/mottakstank eller tilsvarende med volum 15 m3. Luftet. 
Overløp til kriseutslippsledningen foran mengdemåling. 
• Intern pumping med tørroppstilte pumper som har selvfall fra utjevningstank/mottakstank til 
kjemisk rensetrinn. 
• Kjemisk rensetrinn. 
• Slamavskilling basert på flotasjon. 
• Slamoppsamling/slamfortykker/slamlagertank med volum 20 m3. Luftet. Dekantering til 
utjevningstank. 
• Vannmengdemåling 
• Vannprøvetakere 
• En felles mengdemåling fra alle overløp til kriseutslippsledning. 
• Utpumping til ny utløpsledning med tørroppstilte pumper som har selvfall fra pumpesumpen 
med volum minst 2 m3. Overløp til kriseutslippsledningen foran mengdemåling. 
• Slampumper for pumping av slam til slamavvanner. 
• Slamavvanning i skrueavvanner. 
• Slamtransport til slamcontainer. 
• Slamcontainer med innbygd skrue. Den levers av kommunen, men skal styres av 
slamavvanneren. 
• Rejektvannstank med volum 20 m3. Luftet. Overløp til utjevningstank/mottakstank. 
• Pumping med tørroppstilte pumper som har selvfall fra rejektvannstank til kjemisk rensetrinn. 
• Ventilasjon – todelt med romventilasjon og prosessventilasjon 
• Luktfjerning i eksempelvis utvendig barkfilter/biofilter eller innvendig tilsvarende anlegg. 

II.2.5) 

Tildelingskriterier 
Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget 

II.2.7) 

Kontraktens varighet 
Start: 15.03.2019  /  Slutt: 01.07.2020 

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår 

III.1) 

Kvalifikasjonskrav 
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se tilbudsgrunnlaget 

III.2) 



Kontraktsvilkår 
III.2.2) 

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten 
Se tilbudsgrunnlaget 

Del IV: Prosedyre 

IV.1) 

Beskrivelse 
IV.1.2) 

Type konkurranse 
Åpen tilbudskonkurranse 

IV.1.6) 

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i 
tilbudskonkurransen 
Se tilbudsgrunnlaget 

IV.1.7) 

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen 
Se tilbudsgrunnlaget 

IV.2) 

Administrativ informasjon 
IV.2.2) 

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin 
interesse eller mottak av tilbud 
Dato:  05.03.2019 
Lokal tid:  12:00 

IV.2.4) 

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på 
Norsk 

Del VI: Utfyllende informasjon 

VI.5) 

Dato for publisering i Doffin 
10.01.2019 

 

  

 


