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MEDDELELSE OM RESULTAT AV KONKURRANSE MED FORHANDLING OM 
OPPRYDDING OG DEPONERING AV RADIOAKTIVT AVFALL FRA SØVE GRUVER 
 

INNLEDNING OG INNSTILLING 
Norsk Nukleær dekommisjonering (heretter kalt NND) viser til ovennevnte konkurranse som 
var en konkurranse med forhandling for anskaffelse av Opprydding og deponering av 
radioaktivt avfall fra Søve gruver etter forskrift om offentlige anskaffelser 
(anskaffelsesforskriften) FOR-2016-08-12-974 del I og III.  
 
Konkurransen hadde tilbudsfrist 7. juni 2021. 
 
NND mottok tre tilbud innen tilbudsfristen:  

1. AF Decom AS  
2. Isachsen Anlegg AS 
3. Skolt/SafeClean AS 

 
Etter konkurransegrunnlaget skulle NND forhandle med tre de tilbydere som best tilfredsstilte 
kvalifikasjonskravet knyttet til tekniske og faglige kvalifikasjoner, samt erfaring fra 
sammenlignbare oppdrag. NND forhandlet separat med alle tre tilbydere.  Tilbyderne ble 
bedt om å levere et revidert og forbedret tilbud innen den 16. august 2021.  
 
Norsk Nukleær Dekommisjonering akter å inngå avtale med Isachsen Anlegg AS. 

BEGRUNNELSE 
NND har evaluert tilbudene i forhold til konkurransens tildelingskriterier. Tildeling skal i 
henhold til konkurransegrunnlagets punkt 8.6 skje på grunnlag av hvilket tilbud som har det 
beste forholdet mellom pris og kvalitet. Tildelingskriteriene var Pris og Kvalitet.  
 
Følgende elementer ble lagt til grunn ved evalueringen for å finne tilbudet med det beste 
forholdet mellom pris og kvalitet, jfr. konkurransegrunnlaget kap. 8.1. 
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1. Pris: 30 % 
2. Kvalitet 70 %, herunder  

• Løsningsforslag 
• Fremdrift  
• Kompetanse på håndtering av lavradioaktivt materiale  
• Kompetanse på nøyaktig fjerning av masser i ulendt terreng  
• Løsning for sikker deponering av lavradioaktive masser 

 
Pris:  
Tildelingskriteriet Pris ble evaluert på grunnlag av utfylt prisskjema.  
 
I vurderingen er det benyttet totalpris for oppdraget eks. mva som angitt av tilbyder, samt 
eventuelle kostnader ved eiendomsoverdragelse til NND. 
 
AF Decom AS har i revidert tilbud inngitt et tilbud på 168.700.000 kroner for oppdraget. I 
tillegg kommer kostnader til tomt og utbedring av veg på 40.000.000 kroner. Den tilbudte pris 
er vesentlig høyere NNDs fullmakt til å inngå avtale for opprydning ved Søve gruver. 
Tilbudet forkastes derfor. 
 
Isachsen Anlegg AS har i revidert tilbud inngitt pristilbud, som med tillegg av tilbudt pris for 
overføring av eiendomsrett til deponiet, utgjør totalt 102.171.054 kroner.  
 
Skolt/SafeClean AS har inngitt et tilbud med totalpris for oppdraget (inkludert overføring av 
eiendomsrett til deponi) på 117.878.000 kroner. 
 
Pris er vurdert etter en forholdsmessig prismodell som medfører at Isachsen AS (beste 
tilbudte pris) oppnår en score på 10 poeng for tildelingskriteriet pris mens Skolt/SafeClean 
oppnår en score på 8,67 poeng. 
 
Pristilbudene er vurdert ut fra konkurransegrunnlagets forutsetning om at massene som skal 
fjernes er på 2500 m3 eller 4500 tonn.  
 
Kvalitet:  
 
Kriteriet inneholde underpunktene 

• Løsningsforslag 
• Fremdrift 
• Kompetanse på håndtering av lavradioaktivt materiale 
• Kompetanse på nøyaktig fjerning av masser i ulendt terreng 
• Løsning for sikker deponering av lavradioaktive masser 

 
NNDs vurdering av tilbyderne er at løsningsforslagene begge er av god kvalitet. Begge har 
en god beskrivelse av hvordan oppdraget vil bli løst gjennom undersøkelser, utgraving, 
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sikring av området, HMS-tiltak og transport til deponi. NND kan ikke se at det her er 
kvalitetsforskjeller i beskrivelsen av arbeidet på tomten som begrunner forskjeller i poeng.  
 
Isachsen anlegg AS beskriver at transporten vil utføres med bil innenfor en periode på 110 
dager med 3-5 turer per dag. Avstand mellom Søve gruver og deponilokasjon (Nome Pukk 
AS) er 17,3 km. Skolt/SafeClean AS legger opp til å transportere massene på bil mellom 
Søve gruver og Rokke Avfallsanlegg i Halden. Avstanden er minimum 181 km (ferge Horten-
Moss). Lengre transportavstand vil generelt medføre noe større risiko for transportuhell med 
mulig helse og/eller radiologisk konsekvens. På dette grunnlag anses tilbudet fra Isachsen 
anlegg AS å være marginalt bedre enn tilbudet fra Skolt/SafeClean AS, men 
transportrisikoen anses generelt å være så lav at det ikke vil være riktig å trekke for dette. 
Begge tilbydere gir en god beskrivelse av sikker transport i henhold til ADR klasse 7 mellom 
Søve gruver og foreslått deponiløsning. 
 
Beskrivelsen av fremdrift med søknadsprosess, etablering av deponi, samt utføring av arbeid 
er forskjellig, men NND finner at løsningene er likeverdige. NND kan dermed ikke skille på 
kvalitet her.  
 
Begge tilbyderne kan dokumentere god kompetanse på håndtering av kontaminerte masser. 
Begge tilbyderne viser forståelse for nødvendige sikringstiltak. Tilbyderne har selv eller har 
knyttet til seg god kompetanse på håndtering av radioaktivt materiale og når det gjelder 
etterkontroll. NND finner ikke kvalitetsforskjeller som kan begrunne forskjell i poenggivning.  
 
Begge tilbyderne dokumenterer god kompetanse på nøyaktig fjerning av masser i ulendt 
terreng. Begge har lang erfaring og medarbeidere med god kompetanse. NND finner heller 
ikke på dette punkt grunnlag for å skille mellom tilbudene.   
   
Deponiløsningene er teknisk sett noe ulike. Deponiløsningen ved Nome Pukk AS er planlagt 
som et overflatenært fjelldeponi.  Deponiløsningen ved Rokke Avfallsanlegg er planlagt som 
et overflatedeponi bestående av en lukket deponicelle i et område som hovedsakelig består 
av fjell. 
 
Begge deponiløsninger anses å kunne tilfredsstille krav fra DSA og til å være i tråd med 
internasjonale anbefalinger for deponering av lavradioaktivt materiale. Begge tilbyderne har 
derfor levert fullgode løsninger, og NND finner ikke grunnlag for å skille mellom løsningene 
kvalitetsmessig.  
 
Isachsen Anlegg AS og Skolt/SafeClean AS oppnår dermed begge full score (10 poeng) på 
kriteriet kvalitet (70% totalt). 
 
Score pris og kvalitet inkludert underpunkter er gjengitt i tabellen: 
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Tilbyder Pris  Pris 
vektet 

Kvalitet Kvalitet 
vektet 

TOTAL 
SCORE 

      
Isachsen Anlegg 
AS 

10 3 10 7 10 
 

Skolt/SafeClean AS 8,67 2,6 10 7 9,6 
 
Etter evalueringen av tilbudene har Isachsen Anlegg AS det beste tilbudet når både pris og 
kvalitet er vurdert. Isachsen Anlegg AS oppfyller alle kvalifikasjonskrav. Isachsen Anlegg AS 
tildeles derfor kontrakten. 

AVSLUTNING 
NND takker for utvist interesse og nedlagte ressurser i forbindelse med konkurransen. 
 
Vi gjør oppmerksom på klageadgangen deltakerne i konkurransen har etter 
anskaffelsesforskriften. Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen etter at denne 
tildelingsmeddelelsen ble sendt. En eventuell klage over beslutningen må fremsettes skriftlig 
i konkurransegjennomføringsverktøyet innen utløpet av karensfristen. 
 
Karensperioden utløper den 26. september 2021. 
 
Etter karensperiodens utløp vil vi ta kontakt med Isachsen Anlegg AS for å avtale tidspunkt 
for signering. 
 
 
 
 
 
Hilsen 
 
 
 
Pål Mikkelsen 
Direktør 
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