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NOTAT 

HØRING: UTKAST TIL KGL FOR ANSKAFFELSE AV LØSNING FOR BEHANDLING 

OG SLUTTDISPONRING AV AVLØPSSLAM  

Grenland Vestfold Bestiller AS (GVB) skal anskaffe løsning for behandling og sluttdisponring av 

avløpsslam. Som ledd i arbeidet med anskaffelsen, ønsker GVB innspill på sitt utkast til 

konkurransegrunnlag med vedlegg fra potensielle tilbydere og andre interessenter. Frist for 

høringinnspill er 22.09.2020. Innspillene bes sendt pr. e-post til post@gvb.as.  

I høringsversjonen inngår følgene dokumenter:  

Konkurransegrunnlag 

 Vedlegg 1: Kravspesifikasjon 

 Vedlegg 3: Klimakalkulator (inngår kun som tekstversjon) 

 Vedlegg 4: Avtale og kontraktsbestemmelser  

o Bilag 3 til Avtalen: Bestemmelser for midlertidig fase 

o Bilag 4 til Avtalen: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner 

o Bilag 5 til Avtalen: Administrative bestemmelser 

 Vedlegg 7: Samleoversikt med opplysninger om renseanlegg  

 Vedlegg 8: Kart over lokalisering av renseanlegg 

 

Oversikt over alle anskaffelsesdokumentene som inngår i konkurransen framgår av 

konkurransegrunnlagets punkt 10. 

Vedlegg 2 Pris- og tilbudsskjema inngår ikke i høringsversjonen. GVBs vil be om en pris pr. tonn (som 

angitt i kravspesifikasjonen) som skal behandles og sluttdisponeres i følgende tre faser: fase 1 

midlertidig løsning; fase 2 permanent løsning; fase 3 opsjonsår. Under tilbudsfanene i skjemaet vil 

tilbyder bli bedt om å oppgi informasjon som skal inngå som del av løsningsbeskrivelsen.  

Vedlegg 3 Klimakalkulatoren inngår i høringsversjonen kun som tekstversjon som gir oversikt over 

hva som skal beregnes, inndata som etterspørres og faktorer som legges til grunn for beregning.  

Kommunene Skien og Larvik, som pr. i dag ikke er medeiere i GVB, inngår i anskaffelsen i 

høringsversjonen av konkurransegrunnlaget. Endelig beslutning om de to kommunen skal gå inn som 

eiere og inngå i tjenesteanskaffelsen med slammengdene angitt i høringsversjonen,vil beror på 

politisk behandling og skal avklares innen anskaffelsen formelt kunngjøres.  

I tillegg til innspill og merknader til høringsversjonen av konkurransegrunnlaget med vedlegg, ønsker 

GVB tilbakemelding på følgende: 

 Hvilke landsomfattende tariffavtaler vil komme til anvendelse i gjennomføring av etterspurte 
tjenester? 

 Etter å ha mottatt invitasjon til å delta i konkurransen, hvor lang tid trenger tilbyder på å 
utarbeide tilbud? 
 

Dato: 10.09.2020 

Til: Potensielle tilbydere og interessenter  

mailto:post@gvb.as
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Utkast til konkurransegrunnlag med vedlegg er omfattende. Ulike personer har utarbeidet de ulike 

delene. Inkonsistens i begrepsbruk og annet på tvers av dokumentene kan derfor forekomme i 

utkastet.  

Ved merknader eller forslag til endringer knyttet til konkrete deler av konkurransegrunnlaget, er det 

fint at navn på dokument og relevante punktnummer oppgis som referanse. 


