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Appendiks til tilbudsliste for minivådområder 
08. Februar 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

A. Grundoplysninger 
1. Ejer/ansøger 
Ejerskabet af anlægget anføres i boksen markeret med gråt. F.eks. Anders Andersen (ejer/ansøger) eller 
forening/organisation. Ved tvivl afklares med ansøgeren eller oplandskonsulenten.  

2. Adresse/lokalitet 
Stedfæstelse af projektområdet anføres i boksen markeret med gråt. F.eks. med adresse eller matrikel nr. 
Lokale betegnelser som f.eks. ”Skovmosen” vil ikke være tilstrækkeligt.  

3. Minivådområdets størrelse 
Den forventede størrelse af minivådområdet, opgjort i antal m2 etableret vandspejl anføres i boksen til 
højre. Oplysningen bør fremgå af udbudsmaterialet, ellers kan det oplyses ved kontakt til ansøger eller 
dennes konsulent.  

B. Tilbud 
1 Arbejdsplads, interimsforanstaltninger, adgangsveje m.v. 
1.1 Indretning, drift og sikring samt rømning af arbejdsplads, samt adgangsveje og reetablering  
Posten dækker meget bredt alle de opstartsarbejder, der må påregnes ved etablering af et minivådområde. 
Adgangsveje medtages i denne post, inkl. evt. levering, udlægning, opsamling og leje af køreplader. Alt 
reetablering omkring projektområdet, inkl. adgangsveje medtages i denne post. Evt. behov for lokal 
grundvandssænkning medtages også i denne post. Posten dækker arbejdstimer, maskiner, udstyr inkl. 
levering m.v.  Alt inkl. 

1.2 Opmåling og afsætning 
Posten dækker alt opmålingsarbejde ved opstart af arbejderne og afsætning. Posten dækker arbejdstimer, 
udstyr/materialer, afrapportering m.v. Hvis der anvendes ekstern leverandør, skal alle ydelser og udlæg 
være indeholdt i prisen. Alt inkl. 

1.3 Afsluttende kontrolopmåling 
Posten dækker alt opmålingsarbejde under og ved afslutning af arbejderne. Posten skal dække 
arbejdstimer, udstyr, afrapportering m.v. Hvis der anvendes ekstern leverandør, skal alle ydelser og udlæg 
være indeholdt i prisen.  Alt inkl. 

1.4 Rydning af området for beplantning m.v. 
Posten dækker alle omkostninger for rydning af det påtænkte projektområde for beplantning. Hvis det 
nedskårne materiale skal bortskaffes skal dette være medtaget i ydelsen. Posten skal dække arbejdstimer, 
maskiner, udstyr m.v.  Alt inkl. 

Sum  
Alle ydelser angivet under posterne 1.1-1.4 opsummeres i den grå boks.  

2 Brønd- og ledningsarbejder 
2.1 Omlægning af hoveddræn, etablering af omfangsdræn, samling af stikledninger 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige til at 
etablere de beskrevne arbejder med hoveddræn i udbudsmaterialet. Evt. nødvendige arbejder med 
etablering af omfangsdræn, samling af stikledninger, afskærende dræn m.v. skal medtages i denne post. Alt 
inkl. 
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2.2 Indløbs/fordelerbrønd 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige til at 
etablere de beskrevne arbejder med indløbs/fordelerbrønden i udbudsmaterialet. Evt. nødvendige arbejder 
med rørgennemføringer, dæksler, højderegulering i indløbsbrønden, frit løbende indløb, erosionssikring 
m.v. skal medtages i denne post. Alt inkl. 

2.3 Udløbsbrønd med justerbar højde 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige til at 
etablere de beskrevne arbejder med udløbsbrønden i udbudsmaterialet. Evt. nødvendige arbejder med 
rørgennemføringer, dæksler, dykket indløb i minivådområdet evt. nødoverløb m.v. skal medtages i denne 
post. Alt inkl. Obs. på post 2.4 vedr. iltningstrappe/iltningsbrønd.  

2.4 Iltningstrappe/iltningsbrønd ved udløb 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige til at 
etablere de beskrevne arbejder vedr. iltningstrappe/iltningsbrønd i udbudsmaterialet. Evt. erosionssikring 
skal være indeholdt i prisen. Alt inkl. 

Sum Brønd- og ledningsarbejder 
Alle ydelser angivet under posterne 2.1-2.4 opsummeres i den grå boks.  

3 Jordarbejder 
3.1 Afrømning af topjord (0-30 cm) på terrænet i og omkring bassiner 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
afrømme topjorden (muldlaget) for projektområdet som angivet i udbudsmaterialet. Prisen skal indeholde 
evt. omkostninger for at køre jorden i depot. Alt inkl. 

3.2 Afrømning af topjord (0-30cm) på udlægsareal 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
afrømme topjorden (muldlaget) for udlægningsarealet, såfremt det er angivet i udbudsmaterialet. Alt inkl. 

3.3 Udgravning af råjord i bassiner 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
udgrave råjord i bassinerne i projektområdet som angivet i udbudsmaterialet. Prisen skal indeholde evt. 
omkostninger for at køre jorden i depot. Alt inkl. 

3.4 Udplanering af råjord omkring bassiner 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
udplanere råjorden omkring bassinerne i projektområdet som angivet i udbudsmaterialet. Alt inkl. 

3.5 Udplanering af råjord på udlægsareal 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
udplanere råjorden på udlægsarealet som angivet i udbudsmaterialet. Hvis der skal påregnes ekstra ydelser 
for lang transportafstand mellem projektområde og udlægsareal skal dette være indeholdt i prisen. Evt. 
udplanering, harvning eller anden jordbehandling på udlægsarealet skal være indeholdt i denne ydelse. 
Obs. post 3.7 ved udlægning af topjord. Alt inkl. 
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3.6 Udlægning af topjord (0-30 cm) på terrænet omkring bassiner, på diger og vegetationszoner 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
udplanere topjorden på terrænet omkring bassinerne, på evt. diger og i vegetationszonerne som angivet i 
udbudsmaterialet. Evt. efterfølgende harvning og transport fra depot skal være indeholdt i ydelsen. Alt inkl. 

3.7 Udlægning af topjord (0-30 cm) på udlægsareal 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
udplanere topjorden på udlægsarealet som angivet i udbudsmaterialet. Evt. efterfølgende harvning og 
transport fra depot skal være indeholdt i ydelsen. Alt inkl. 

3.8 Bortkørsel af overskudsjord 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
bortskaffe overskudsjord fra projektområdet som angivet i udbudsmaterialet. Prisen skal indeholde 
transportomkostninger, jordprøver/analyser, attester og evt. gebyrer. Alt inkl. 

3.9 Opbygning af diger 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
etablere diger omkring minivådområdet som angivet i udbudsmaterialet. Posten er kun relevante for flade 
arealer. Såfremt der ikke er egnet indbygningsjord i projektområdet, skal indkøb og levering af egnet 
materiale indregnes, således prisen indeholder transportomkostninger, jordprøver/analyser, attester og 
evt. gebyrer. Alt inkl. 

Sum Jordarbejder 
Alle ydelser angivet under posterne 3.1-3.9 opsummeres i den grå boks.  

4 Øvrige 
4.1 Etablering af plantedække på bræmmer og diger 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
etablere et egnet plantedække på bræmmer og diger rundt om bassinerne som angivet i udbudsmaterialet. 
Alt inkl. 

5 Option 
5.1 Etablering af lermembran, levering og indbygning af ler i bassiner  
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
etablere lermembran i bassinerne i projektområdet som angivet i udbudsmaterialet. Prisen skal indeholde 
transportomkostninger, jordprøver/analyser, attester og evt. gebyrer. Alt inkl. 

5.2 Etablering af pumpe, pumpebrønd, pumpereservoir og strømkabel 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
etablere en pumpeløsning i projektområdet som angivet i udbudsmaterialet. Posten er kun relevante for 
flade arealer. Evt. omkostninger til elektriker, ledninger, rør og evt. midlertidig grundvandssænkning ved 
etablering af pumpebrønd skal være inkluderet i prisen. Alt Inkl.  

5.3 Etablering af planter på de lavvandede bræmmer  
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
etablere et egnet plantedække på de lavvandede bræmmer i bassinerne som angivet i udbudsmaterialet. 
Alt inkl. 
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5.4 Etablering af sti / kørefast areal 
Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at 
etablere stier eller kørefaste arealer som angivet i udbudsmaterialet. I posten indregnes bundsikring og 
komprimering.  

C. Tilbudsgiver 
Felterne skal udfyldes af tilbudsgiver med oplysninger om firma, CVR nr., adresse, dato og en underskrift.  
Tilbud kan udfyldes elektronisk, men skal printes, underskrives og indscannes. Tilbudsgiver bedes indsende 
både den elektroniske version og den indscannede version.  
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