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Innledning 

 

Nes kommune eier Esval gård, gnr. 93 bnr 1, adresse Esvalvegen 63, 2160 Vormsund. 

Gården består av Esval Miljøpark, dyrket mark, skog, tun med 2 bolighus, driftsbygning 

og et stabbur. Begge boligene er leid ut.   

 

I henhold til Jordlova § 8, er Nes kommune forpliktet til å sørge for at jorda på gården 

blir drevet forsvarlig. Dagens jordleieavtale utløper 31.12.2021 og Nes kommune søker 

derfor etter ny(e) driver(e). Ny jordleieavtale vil ha en varighet på 10 år fra mars 2022.  

Arealet som skal leies ut er på totalt ca. 768 daa hvorav ca. 80 daa er skog. 57 daa av 

det fulldyrka arealet bør ligge i gras. Tunet er ikke en del av leiearealet da det benyttes 

av leieboerne i våningshus og kårbolig. Det kan inngås egen avtale om leie av del av 

driftsbygningen. Deler av denne benyttes i dag av Nes kommune og leieboer i 

våningshuset. Jorda har de siste 11 årene vært drevet økologisk, men det er opp til ny 

leietaker(e) å velge driftsform innenfor gjeldende lov og forskrift.  

 

Jordbruksarealene på Esval gård har potensiale som førsteklasses kornjord. Arealet er 

fordelt på to store teiger og har i hovedsak meget god arrondering. Det vises for øvrig 

til Gårdskart.  

 

Det er behov for utbedring av gammel drenering. Arealene ble trolig sist grøfta på 50, 

60 og 70-tallet. Mye av dette er teglsteinsrør. Deler av dreneringa fungerer ikke, eller 

fungerer dårlig. Det er videre manglende vedlikehold på kummer og avløp.  

 

Det er ønskelig at ny driver oppgraderer dreneringen i driveperioden. Dokumenterte 

utgifter til fullført oppgradering, fratrukket tilskudd (SMIL, drenering), vil etter avtale 

kunne motregnes i leiepris. 

 

1 Oppdraget 

1.1 Oppdragsgiver 

Nes kommune, heretter kalt oppdragsgiver, ber om tilbud på leie av hele heller deler av 

jorda på Esval gård.  

  

Kontaktperson i Nes kommune er Virksomhetsleder Bygg og Eiendom, Hilde Bentstuen 

Nordby. Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget kan rettes til oppdragsgivers 

kontaktperson på e-post.  

 

Navn:   Hilde Bentstuen Nordby, virksomhetsleder Bygg og Eiendom  

Adresse:  Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes 

E-post:  postmottak@nes.kommune.no      

mailto:postmottak@nes.kommune.no
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Tlf.    41 10 27 27 

Svar på spørsmål knyttet til konkurransegrunnlaget vil formidles alle tilbydere i 

konkurransen. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette 

formidles til oppdragsgivers kontaktperson. 

 

1.2 Formål med utlysningen 

Formålet med utlysningen er at Nes kommune er forpliktet etter Jordlovens § 8 å drifte 

jorda på Esval gård. For å oppfylle denne plikten må jorda leies ut til noen som har 

kompetanse til dette.  

 

2 Krav til jordleier 

Den som skal drifte jorda må fylle følgende kriterier: 

• Arealet må nyttes til tilleggsjord til annet gårdsbruk i drift som har maskiner og 

driftsapparat til å drive eiendommen. 

• Foretaket må ha et forsvarlig driftsopplegg.  

• Kjøreavstand til leietakers driftssenter vektlegges. 

• Leietaker må ha tilstrekkelig kunnskap til å drive arealet. 

• Dersom tilbyderne stiller likt etter vurdering av ovenstående kriterier, vil tilbydere 

som har til hensikt å grøfte/utbedre de hydrotekniske anleggene bli foretrukket.  

 

Dokumentkrav:  

o CV  

o Dokumentert kvalifikasjon til å drive jorda. 

3 Om tilbudet - frister mv. 

3.1 Levering 

Tilbudet skal leveres på ovennevnte e-postadresse.  

3.2 Tidsplan  

For gjennomføring av konkurransen legges følgende tidsplan til grunn:  

 

Aktivitet Dato 

Utsendelse av invitasjon til konkurranse  15.09.2021 

Frist for innsending av spørsmål knyttet til konkurransen, innen kl. 12  21.09.2021 

Siste frist for utsendelse av svar på spørsmål og eventuell 

tilleggsinformasjon 

  

24.09.2021 

Tilbudsfrist, angitt dato kl. 12.00 30.09.2021 
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Tilbudsevaluering ferdig/aksept tilbud  22.10.2021 

Signering av jordavtale  22.10.2021 

3.3 Tilbudsfrist 

Siste frist for innlevering av tilbud er 30.09.2021 kl. 12.00. 

3.4 Vedståelsesfrist  

Tilbyder skal vedstå seg tilbudet til 30.11.2021. 

3.5 Oppdragets omfang og varighet 

Jordavtale inngås for perioden: 1.3.2022 til 28.2.2032 

 

3.6 Avgrensning av oppdraget  

Tilbud kan gis for hele arealet/deler av arealet.  

3.7 Avklaringer  

Ved behov kan det avholdes avklaringsmøter. Avklaringsmøtene skal avdekke hvorvidt 

tilbyder har forstått og gitt tilbud i samsvar med oppdragsgivers behov for utleie av jord 

og de kriterier som er satt til oppdraget. Reiseutgifter mv. i forbindelse med 

avklaringsmøtene dekkes av den enkelte tilbyder. 

 

4 Avgjørelse av konkurransen 

4.1 Evaluering av mottatte tilbud og tildelingskriterier 

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, 

basert på kvalitet og tilbudt leiepris. 

 

Kvalitet vil bli vurdert i forhold til: 

1. Hvordan tilbyder fyller kriteriene under pkt. 2.  

 

Kvalitet og leiepris vil vektes etter følgende fordeling: 

Kvalitet  60 % 

Leiepris  40 % 
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Årnes, 15.09.2021 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Hilde Bentstuen Nordby 

Virksomhetsleder Bygg og Eiendom 

Nes kommune 

 


