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Den 20. april 2017 

 

 

 

 Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 585 (MOF alm. del) stillet 27. marts 2017 

på vegne af Miljø- og Fødevareudvalget af Pia Adelsteen (DF).  

 

Spørgsmål nr. 585 

”I sin besvarelse af MOF alm. del – samrådsspørgsmål AM og AN om indholdet 

af nitrat i grundvandet den 23/3-17 oplyste ministeren, at han har besluttet 

at iværksætte en ekstern analyse af grundvandsovervågningen og indberetningen 

af grundvandsdata til EU for at skabe fuld klarhed på et komplekst område. 

Ministeren oplyste ligeledes, at denne analyse vil blive gennemført efter 

et offentligt udbud efter en rammeaftale, jf. Statens Indkøbsaftaler. Kan ministeren 

bekræfte, at der vil blive fuld åbenhed om dette udbud, og vil ministeren 

oversende et notat, der beskriver rammen for analysen?” 

Svar 

Analysen iværksættes efter SKI rammeaftale 17.11. Managementsupport Delaftale 3 – 

Analyser/evalueringer. Delaftalen er baseret på direkte tildeling. Der er 10 konsulenthuse på denne 

delaftale. Disse har hver udarbejdet et 2-3 siders beskrivelse af deres ydelser. Tildelingen sker ved en 

vægtning af kvalitet (70 %) og økonomi (30%). Kvaliteten bedømmes i forhold til den enkelte opgave 

ud fra konsulenthusenes beskrivelse af deres ydelser.  Prisen er opgjort af SKI for de enkelte 

konsulenthuse. Det konsulenthus, der har den bedste score kontaktes derefter for at høre, om de har 

aktuel kapacitet til at løse opgaven. Delaftalen er nærmere beskrevet på SKIs hjemmeside:  

https://www.ski.dk/sider/aftale.aspx?aftid=17110315  Brugen af SKI-aftalen afløfter forpligtelsen til at 

gennemføre EU-udbud. Brugen af delaftalen 17.11. er valgt for at få en hurtig iværksættelse af den 

eksterne analyse. 

 

Der vedlægges notat om rammerne for analysen. 
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