Intensjons avtale
Det er i dag inngatt f l g e n d e avtale mellom

Sunnmore Torsk AS
og
Hordafor AS
Org. Nr. 934 517 199.

Heretter benevnt i fellesskap som Partene og hver for seg, Part.

l.

Definisjoner av produkt
Kategori-2 produkter fra torsk hvor TVN ikke overstiger 60 m g / 100 g vare («K2»)
Kategori-2 produkter fra torsk hvor TVN overstiger 60 m g / 100 g vare («K2 BIO»)

2. Avtalens formål og struktur
Hordafor har kompetanse og kapasitet til å handtere K2 og K2 BIO.
Sunnmøre Torsk AS ønsker å levere fra seg K2 og K2 BIO.
Partene er enige om levering og avhenting av ovennevnte produkt på de vilkår som
følger av denne avtalen.
3. Omfang
Avhenting foregår etter anrop fra Sunnmøre Torsk. Hordafor skal gis rimelig frist fra anrop
til avhenting. Slik avhenting forutsetter at Hordafor gis raskt tilkomst til anlegget.
4. Kvalitet
i.
ii.

iii.

Biproduktene skal være en homogen oppløst masse uten partikler.
Av Hordafar forhåndsgodkjent maursyre iblanda avtalt antioksidant skal tilsettes
ensilasjen slik at pH ikke overstig 3,8 ved avhenting. Andre stoff skal ikke brukast
med mindre dette er skriftlig avtalt med Hordafar på forhånd
Dersom ensilasjen" kokar" kan Hordafor be om at ensilasjen må bli fri for"
koking" før den blir transportert vekk.

5. ergdskap ygd sjukdom og massedod
Hordafor skal opprettholde kompetanse og utstyrskapasiteter for handtering av
destruksjon ved massedød og sjukdomsutbrudd i oppdrettsanleggene og ventemerdene.
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Kapasitetene bestar av utstyr om bord i enkelte av fartøyene til Hordafar, leieutstyr for
kverning/en silering/lagr ing og kapasitet til å lagre, bearbeide og finne avsetning for
råstoffet.
Hordafor forplikter seg til å så raskt som mulig å stille slik kompetanse og kapasiteter
tilgjengelig for Sunnmøre Torsk dersom ein situasjon med sjukdom og/eller massedod
skulle inntreffe.
Detaljer og betingelser vedrørende eventuelle destruksjonsoppdrag avlatas i hvert
enkelt tilfelle.
6. Vederlag
For K2 betaler Sunnmøre Torsk til Hordafar en avgift på NOK 2,10 pr.kg.
For K2 BIO betaler Sunnmøre Torsk til Hordafar en avgift på NOK 2,30 pr. kg.
Dog faktureres minimum 5 tonn ved hver leveranse.
Partene er enige om en betalingsfrist pa 30 dager. Hordafor utsteder etterskuddsvis
faktura med angivelse av rettidig betaling.
7. Avtaleperiod e

ho-o

'/o-28

Avtalen trer i kraft xx og varer frem til x Ved u t l p e t av avtaleperiod en opphgrer
avtalen uten oppsigelse. Partene kan i avtaleperioden si opp avtalen skriftlig med 12
måneds varsel.
8. Mislighold
Hver av partene kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold fra
den annen part. Som vesentlig mislighold regnes bl.a. gjentatte mislighold. Mislighold
som ikke i seg selv er vesentlig, regnes også som vesentlig mislighold dersom den
misligholden de part ikke har rettet forholdet innen 14 kalenderdager etter at den annen
part har sendt skriftlig varsel om å rette forholdet.
Den annen part kan kreve at den misligholden de part erstatter det tap han påføres som
f l g e av slikt mislighold.
9. Ansvarsforhold
Partene er ansvarlig for at all håndtering av biprodukt gjennomføre s i tråd med krav satt i
regelverket. AIie operasjoner må risiko vurderes slik at kontamineri ng, innblanding av
fremmedleg emer eller forringing unngås.
Originalt handelsdokument skal følge lasten til mottaker, med angivelse av korrekt
kategori, med kopi til avsender og transportør. Dokumentet skal oppbevares for evt.
kontroll fra myndighete r i minst 2 år.
Hordafar blir gitt tilgang til å gjennomføre obligatoriske leverandør revisjoner som
påkrevd i henhold til Hordafar sin internkontro ll.
Sunnm@re Torsk har ansvar for lagrings- og utslippstillatelse, forsikring av tanker, innhold
i disse og risiko overfor 3. person.
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10. Force majeure
Ved streik, lock out, værforh old eller andre forhold som partene ikke har
kontroll over, og
som medføre r at en eller begge parter ikke kan oppfylle sine forplikte lser
i denne avtalen,
skal det omgående tas opp forhandlinger for å finne fram til best mulig
løysing av forholda .
11. Konfldensi-alilet og tvist

a

Partene forplikte r seg i kontrakt speriode n til
holde all informas jon om denne avtalen og
eventuelle pafolgjende forhandlinger fortrolig overfor tredjepa rt, dersom
Ikke anna blir avtalt
mellom partene.

Tvister vedrøre nde Avtalen skal søkes løst ved forhand ling mellom Partene
. Orn ikke
Partene oppnår enighet skal tvisten avgjøres av de ordinær e domsto ler
med 'Bergen
tingrett som vernetin g i første instans.

AustevolrJ

For Hordafo r AS
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INTENT SJONSA VTALE OM SLAKTETJENESTER
mellom
Sunnmøre Torsk AS

og
Pure Norwegian Seafood AS
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SLAKTEAVTALE
Denne intensjonsavtalen ("Avtalen") er inngatt 01.10.2020 mellom:

(1) Sunnmøre Torsk AS, org nr 925 795 550 ("STAS"), 0g
(2) Pure Norwegian Seafood AS, org nr. 995 292 971 ("PNS").
STAS heretter omtalt i fellesskap som "Kjøper", og STAS og PNS omtalt i fellesskap som

"partene".
1

BAKGRUNN OG FORMÅL
(A) Kjøper er et oppdrettsselskap som driver produksjon av oppdrettstorsk fra deres lokaliteter
beliggende i produksjonsomrade 4 og 5, med planlagt første slakt 1 2022.
( B ) PNS er en norsk produsent og slakter av høykvalitets havbruksprodu kter, med kompetanse

og anlegg for videreforedling av laks og torsk med fokus på høy kvalitet og
bearbeidingsgrad.
(C) Partene ønsker med denne avtalen et samarbeid på produksjon, slakting, pakking og
eventuelt salg av torsk. Avtalen innebærer at Kjøper skal velge PNS som leverandør av
slakteri, både til planlagt slakting og beredskapsslakting.

(D) I tillegg kan PNS om ønskelig for kjoper - selge torskeprodukter til etablerte segmenter
globalt. Hvis så må en egen avtale inngås.
(E) Avtalens form&l er

a bidra ast@tte Kjopers

etablering av ny produksjon pa sjo.

(F) En endelig og kvantitativ slakteavtale fordrer enighet om det økonomiske betingelser.

2

TJENESTER OG KVALITETSSYSTEMER

2.1

PNS forplikter seg til å levere slakte- og pakketjenester av høy kvalitet, og bekrefter ved
inngaelse av denne Avtalen at de har kapasitet til levere de tjenester som er forutsatt
levert gjennom denne Avtalen, og under henvisning til et forventet slaktevolum pa ca
1.000 tonn sloyd torsk pr

a

ar.

2.2

Partene skal I fellesskap bidra tii rasjonell d r i f t gjennom mest mulig forutsigbar og jevn

slakting. Pr na har PNS en manuell slaktekapasitet pa ca 7000 fisk pr skift.
2.3

PNS forplikter seg til å sikre følgende kvalitetssystemer og sertifisering for fisken som
videreforedles/slaktes:
•
ASC
•
Global GAP

2.4

PNS er videre innforstått med at Kjøper har et særlig behov for fleksibilitet, og er kjent
med de biologiske utfordringer og behov som vil kunne dukke opp I forbindelse med
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oppdrett av torsk. Partene forplikter seg til g yte sitt ytterste og samarbeide løpende om
gjennomføringen av tjenestene I henhold til Avtalen.
2.5

PNS er ansvarlig for at tjenestene utføres i henhold til de kvalitetskrav myndighetene til
enhver tid setter og at PNS oppfyller og sikrer de til enhver tid gjeldende krav fra
offentlige myndigheter.

2.6

PNS skal til enhver tid også ha full godkjenning fra Mattilsynet som sanltærslakteri, og
PNS skal kunne fremlegge gyldig dokumentasjon pa slik godkjenning ved foresporsel fra
Kjoper. PNS skal ogsa kunne dokumentere renholdsrutiner og smitteforebyggende rutiner
knyttet til hygienesluser, personell, utstyr og Interntransport.

2.7

PNS skal tii enhver tid gjennomføre tilstrekkelige vedlikehold og sikre en best mulig
effektiv og sikker produksjon som mulig.

2.8

PNS tjenester gjelder også nødslakt som følge av fiskesykdom, værskader og andre
forhold som tilsier at fisken bør slaktes så raskt som mulig, inkludert ethvert vedtak eller
palegg om slakt ("Nadslakting"), men likevel slik at folgende bestemmelser kommer til
anvendelse i slike situasjoner:

2.8.1

Gjennomfring av Nodslakting skal ha de godkjenninger som til enhver tid er pakrevd av
offentlige myndigheter, og Partene skal kunne orientere myndighetene direkte, men med
kopi og informasjon til den annen part fortløpende.

2.8.2

PNS garanterer å kunne fristille kapasitet og gjennomføre slakting av minimum 60 000
fisk i løpet av 14 dager ved Nødslakting. Kjøper dekker faktiske ekstra kostnader knyttet
til nødslaktet hvis restriksjoner fra myndighetene medfører ekstrakostnader eller arbeid
utover normal arbeidsdag.

2.8.3

Kjoper aksepterer f r a v i k e planlagt slakting pa lik linje som i jfr pkt. 2.8.2. hvis andre
kunder av PNS med slakteavtale får pålegg om utslakting/nødslakt .

3

SLAKTEPLAN, LOGISTIKK OG LEVERINGSGARANTI

3.1

Partene skal omforenes om en slakteplan for hvilke måneder, uker og dager fisken skal
slaktes. Det skal utarbeides en langtidsplan
52 uker som oppdateres p manedlig
basis. Endelig Innmelding om antall fisk skal skje senest tirsdag kl 17: 00, 21 dager før
slakteukestart for den fisk meldingen gjelder. PNS garanterer da slakting og eventuelt
kjøp av fisken i planlagt slakteuke.

4

KANSELLERING

4.1

Kjoper har rett til å kansellere og utsette et eller flere planlagte slakt i henhold tii punkt 3
under forutsetning av at tilsvarende slakt skjer på et senere tidspunkt, med mindre
kanselleringen skyldes at det aktuelle parti med fisk ikke lenger vii kunne
slaktes/videreforedles til humant konsum. Varsel om slik kansellering skal meddeles PNS
skriftlig så snart som mulig.

4.2

Kansellering som ikke skyldes force majeure jfr punkt 11.1 belastes Kjøper med
minimumssats på kr 40000,- NOK pr planlagte slaktedag. Dette gjelder også ved forsinket
levering grunnet transportør.

S

TRANSPORT OG LEVERING

5.1

Kjøper skal selv sørge for transport av fisk med egen brønnbåt til PNS, da skal ikke PNS
belaste for brønnbåt til inntransport. Forsinket levering jfr plan der PNS ikke har mulighet
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t i l a justere gjennomføring av planlagt slakt pga for eksempel arbeidsmiljøloven, skal
ekstra kostnader knyttet til dette belastes Kjøper.

6

PRIS

6.1

Pris og vilkår på slakte og pakketjenester med tilleggstjenester følger av vedlegg 1 til
endelig slakteavtale

7

PARTENES ANSVAR

7.1

Kjoper skal v e r e eier av fisken under hele slakteprosessen. Kjoper er ansvarlig for
holde fisken forsikret i perioden frem til fisken er levert fra Slakteriet tii
transportør/ku nde. Slakteriet kan kreve fremlagt kopl av forsikringsdokumentene.

7.2

Selv om fisken eles av Kjøper mens den er
slakteriet, har Slakteriet ansvaret og
risikoen for fisken, og har en omsorgsplikt for fisken, fra den er levert til ventemerd og
frem til fisken er levert fra Slakteriet til transportor/ku nde. Dette ansvaret skal Slakteriet
ha dekket gjennom adekvate forsikringer. Kjøper kan kreve fremlagt kopi av
farsikringsdok umentene.

7.3

Slakteriet har ansvar for sikre oppfolging og rakting av fisken mens denne er i
Slakteriets besittelse, og skal tii enhver tid sikre fiskens helse og velferd før og under
slakting.

7.4

Det skal gjennomføres mottakskontro ll av fisken ved levering til ventemerdanlegget.

7 .5

Partene kan kreve erstatning i henhold til alminnelige obligasjonsrettslige regler ved
mislighold utover det som er spesifikt følger av Avtalen.

8

KVALITETSKONTROLL

8.1

PNS er ansvarlig for at slakting, pakking og alle andre tjenester etter Avtalen skjer i
henhold til de krav myndighetene til enhver tid setter.

8.2

Kjoper er ansvarlig for å at de overholder de til enhver tid gjeldende krav stilt av
myndighetene i forbindelse med produksjonen og transporten av fisken tii ventemerden til
PNS. PNS skal registrere og dokumentere alt svinn og dødfisk før og under produksjonen,
og skal rapporteres tii Kjøper for hvert slakt.

8.3

PNS skal rapportere daglig status for pakking via e-mall etter endt arbeidsdag, og Kjøper
skal gis elektronisk adgang tii PNSs prognoseverktøy vedrørende den produksjon som
gjelder Kjoper. PNS skal dokumentere arsak til nedgradering av fisk, og etter n r m e r e
avtale foreta andre vurderinger og prøver knyttet til kvaliteten på fisken.

8.4

Partene skal lojalt og aktivt tilstrebe å oppfylle alle krav og vedtak som stilles overfor
Partene (alene eller i fellesskap) av offentlige myndigheter.

8.5

Kjoper skal gis adgang til utfore kontroll av PNS etter forutgaende avtale.
Kontrollpersonale fra Kjøper, herunder Kjøpers ansatte og kunder har fri adgang til alle
relevante lokaler samt fri adgang tii all Informasjon som har betydning for Kjøpers
vurdering av kvaliteten på PNS sine tjenester. Eneste unntak er informasjon knyttet til
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fisk fra andre oppdrettere. Kjøper skal videre gis nettilgang til oversikt over
slakteresultater for Kjøpers fisk.
8.6

Hver av Partene er selv ansvarlig for de kostnader, utgifter og utlegg som følger av
gjennomføringen av Avtalen, og fordeles i henhold til Avtalen og risikofordelingen i
henhold tii punkt 7.

9

KONFIDENSIALITET

9.1

Avtalens innhold, betingelser og informasjon, samt utførelsen av disse, skal ikke tilfalle
tredjepart. Partene forplikter seg tii å ikke bringe videre tii andre parter informasjon om
hverandres forretningsforhold. Dette gjelder ogs all informasjon og alle observasjoner
som de far kjennskap til gjennom dette samarbeidet. Brudd pa dette regnes som
mislighold av Avtalen. Partene i Avtalen plikter gjensidig overholde dens forpliktelser i
henhold til god forretningsskikk.

9.2

Dette gjelder likevel Ikke Informasjon som
i) var alminnelig kjent på det tidspunktet den ble fremlagt, eller
ii) gis eller fremlegges for oppfylle Partenes forpliktelser overfor offentlige myndigheter,

a

10

VARIGHET

10.1

Denne Avtalen loper fra 1/10-2020 og frem til 30/9 -2023, til sammen 3

11

FORCE MAJEURE

11.1

Ingen av Partene kan kreve Avtalen gjennomført etter sitt innhold eller kreve dekket
eventuelle tap som oppstår som følge av forhold som er regnet som force majeure
begivenheter. Partene er enige om at sykdom, romming og ekstremt darlig vaer som
hindrer levering og/eller slakting av fisken skal regnes som force majeure. Tilsvarende
skal alle offentlige palegg som hindrer Kjopers levering og/eller oppfyllelse av avtalen
regnes som force majeure.

12

MISLIGHOLD OG HEVING

12.1

Dersom en av Partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne Avtale, kan den
annen part varsle at han vil heve Avtalen med 6 maneders varsel. Oen andre part har da
14 dager tii rette eller utbedre misligholdet. Hvis ikke forholdet er brakt i
kontraktsmessig stand etter denne 14 dagers perioden kan Avtalen heves med
umiddelbar virkning.

12.2

Partene kan ved skriftlig varsel heve denne Avtalen med umiddelbar virkning:

13

r.

i.

ved vesentlig kontraktsbrudd dersom dette ikke blir rettet eller pa annen mate
gjenopprettet i løpet av 30 dager etter at den annen part mottok skriftlig varsel om
kontraktsbruddet, eller

i.

dersom den annen part blir gjenstand for oppløsning, konkurs- og
gjeldsforhandling, eller åpenbart er eller holder på å bii Insolvent.

LOVVALG OG VERNETING

Denne Avtalen skal være undergitt og fortolkes I samsvar med norsk rett.
Enhver tvist i forbindelse med denne Avtalen skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom
Partene. Dersom enighet ikke oppnas skal tvisten loses ved de ordinere domstoler, hvor SoarTrøndelag tingrett vedtas som verneting.
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Avtalen er utstedt l tre eksemplarer, hvor Partene har mottatt hvert sitt.

Sunnmøre Torsk AS
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Intensjonsavtale- Kunde - 12.10.2020

Kunde:

Gadus Holding AS

Kundens e-postadresse:
Kundens referanse

rune@bacalaofabrikken.no
Rune Vartdal

Kontaktperson Åkerblå
Kontaktperson Kunde
Intensjonsavtalens omfang
Eventuelle avgrensinger
Honorar

Lene-Catrin Ervik
Rune Vardal
Fiskehelsetjenester for Gadus Holding ASmed underliggende selskap
Konsulentbistand: 1500 kr/t
Fiskehelsekontroll: 1280 kr
Reisetid: 980 kr*
Avtale med full prisliste inngås når om fiskehelsekontroll ev tres i kraft

Betalingsbetingelser
Signatur
Annet
Vedlegg

Signatur
12.10.2020

Lene-Catrin Ervik
Leder fiskehelsetjenester
911 70477
Epost lene@akerbla.no

Sevedlegg 1. Generelle betingelser
Ordre bekreftes pr. e-post
Generelle betingelser
Tjenestespesifikasjon fiskehelse

Generelle betingelser 13.01.2020

Vedlegg 1a.

Generelle betingelser
For op p dr ag u t f ør t av

Åk er bl å AS

I nnh ol dsf or t egnel se
Kvalitet..................................................................................................................................................... 0
HMS......................................................................................................................................................... 1
Leveranser ............................................................................................................................................... 2
Priser og Betalingsbetingelser – generelle betingelser ........................................................................... 2
Konfidensialitet og sikkerhet ................................................................................................................... 3
Etiske retningslinjer ................................................................................................................................. 4
Tvister ...................................................................................................................................................... 4

Kvalitet
Flere av våre tjenester er akkreditert, også der dette ikke er et myndighetskrav. Akkreditering sikrer at
kunden får et produkt som tilfredsstiller strenge krav til utførelse og kvalitet, og at tjenestene blir utført
etter krav satt av myndighetene. En akkreditering gir også en garanti for habilitet og upartiskhet.
Oversikt:
INSP029. Akkreditert inspeksjonsorgan iht. ISO17020
Anleggssertifikat
Fortøyningsanalyse
Lokalitetsundersøkelse
Hovedkomponentbevis
Fiskehelsekontroll oppdrettsfisk
TEST252. Akkreditert testorgan (Lab) iht. ISO 17025
Taksonomi, Marin bløtbunnsfauna (artsidentifisering)
Prøvetaking bunnsediment (B og C-undersøkelser)
Faglige vurderinger og fortolkninger av marine miljøforhold

Generelle betingelser - 13.01.2020
▪

▪

Strømmålinger i marine farvann
Faglig vurdering og fortolkning av strømforhold i marine farvann.

PROD028. Akkreditert inspeksjonsorgan iht. ISO 17065
▪

Produktsertifisering

Revisjoner
Kunden har adgang til å inspisere Åkerblås systemer og rutiner relatert til tjenester som dekkes av
denne avtalen. Slik inspeksjon skal gjennomføres på et tidspunkt, dato og varighet gjensidig avtalt
mellom partene. Revisjon kan utføres av tredjepart. Kostander ved bruk av tredjepart skal dekkes av
Kunden
Som grunnlag for revisjonen legges følgende til grunn:
•
•
•
•

Denne kontrakten med vedlegg
Gjeldende, relevant lovgivning
Åkerblås internkontrollsystem
Relevante punkter i ev. sertifiseringer (vil bli presisert i revisjonsmeldingen)

Kompetanse
Åkerblå skal til enhver tid kunne dokumentere opplæring, og ha tilstrekkelige ressurser/kompetent
personell tilgjengelig for å innfri forpliktelsene i denne avtalen.

HMS
Samordning av HMS-arbeid
Åkerblå har ansvar for eget HMS-arbeid i henhold til Åkerblås eget system for internkontroll. Kunden
har ansvaret for samordning av HMS-arbeidet når Åkerblå utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til
Kundens aktivitet eller innretning. Begge parter har et selvstendig ansvar i å sikre sine egne og andres
arbeidstakere mot unødvendig risiko, samt forhold som kan påvirke nærsamfunn og -miljø. Ved
arbeider som kan medføre særlig risiko for ulykke kan Kunden be Åkerblå om å delta i en sikker jobb
analyse (SJA) før arbeidet settes i gang. Åkerblå kan også på ethvert tidspunkt i en arbeidsoperasjon
kreve at SJA skal gjennomføres dersom den som deltar i arbeidet ønsker dette. Alt personell som
Åkerblå er ansvarlig for skal ha forskriftsmessig verneutstyr som dekker krav til sikring i alle
arbeidsoperasjoner.Kunden skal sikre tilgang til verneutstyr iht. det som kreves av Kundens
internkontroll.
Følgende utstyr skal være tilgjengelig ved besøk på Kunden sine anlegg:

•
•
•

Redningsvest (Til enhver tid)
Hjelm, dersom kran skal benyttes
Gassmaske, dersom ansatt hos Åkerblå skal gjennomføre arbeid der dette er
nødvendig, eks. utblanding av legemidler

1

Generelle betingelser - 13.01.2020
Av hensyn til smittehygiene må slikt utstyr besørges av Kunde. Ved ev. avvik i form av manglende
verneutstyr forbeholder Åkerblå seg retten til å avvente arbeidsoperasjoner til nødvendig utstyr er
fremskaffe, og til å fakturere for ev. mertid dette genererer.
Informasjon/varsling
Partene skal gjensidig informere hverandre omgående ved tilfeller av alvorlig personskade og
dødsfall. Ansvarlig arbeidsgiver til den skadede/forulykkede varsler Arbeidstilsynet.
Avvik fra denne avtalen, nesten-ulykker og hendelser skal meldes Kunden så snart som praktisk
gjennomførbart.
Åkerblå skal varsle Kunden dersom de observerer forhold som behøver risikoreduserende tiltak.

Leveranser
Forholdet til offentlige myndigheter
Åkerblå forplikter å sikre eget arbeid i samsvar med lover, forskrifter og pålegg fra offentlige myndigheter og
institusjoner., dette omfatter også arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften (forskrift om systematisk
helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter).
Bruk av underleverandører
Åkerblå kan bruke kvalifiserte underleverandører ved behov. Dersom kunden ønsker at det skal
benyttes en spesifikk underleverandør som normalt ikke benyttes av Åkerblå, vil en
godkjenningsprosess av aktør iht. akkrediteringskrav kunne medføre tilleggskostnader for kunde.
Eksempel på slike tilfeller er når strømmålinger allerede er utført av andre enn Åkerblå og kunde
ønsker at disse strømmålingene blir benyttet i akkrediterte rapporter. Akkrediterte rapporter utført av
andre, som f.eks. lokalitetsrapporter og fortøyningsanalyser, omfattes ikke av denne ordningen.

Priser og Betalingsbetingelser – generelle betingelser
Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), ekskl. mva., dersom ikke annet er avtalt.
Prisendringer
Prisene justeres i utgangspunktet årlig, eller ved endring av lovverk eller annet som påvirker
arbeidsomfanget. Varsel om prisendring skal skje senest 14 dager før ny pris gjøres gjeldende.
Betalingsbetingelser
Kunde skal betale faktura senest 30 dager etter levering av leveransen og mottak av korrekt og
fullstendig faktura. Ved forsinket betaling svarer kunden forsinkelsesrente av det forfalte beløp i
henhold til lov om renter ved forsinket betaling med mer. av 17 desember 1976 nr. 100.
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Bestilling
Oppdrag ut over det rutinemessige, dokumenteres skriftlig ved at Åkerblå sender
oppdragsbekreftelse til kunden. (Kvalitetssikring).
Leveranse
Leveransene skal gjennomføres i samsvar med Åkerblå sin standard og med høyt fokus på sikkerhet
og miljø. Oppdrag avtales i henhold til vedlegg 2a-c (tjenestespesifikasjon), og slik at Åkerblå får tid
til å gjøre nødvendig forarbeid og planlegging. Ved vesentlig endring av leveringstid, skal kunde
varsles skriftlig.

Gjennomføring og administrative rutiner
Åkerblå skal gjennomføre tjenestene i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til egne
rutiner beskrevet i bedriftens kvalitetssystem. Videre ved forespørsel vise til egne administrative
rutiner innenfor:
Dokumentkontroll, oppfølging av dokumentasjon, sertifikater mv. , oppbevaring av dokumentasjon,
håndtering av bestillinger, planlegging av leveranser og leveringssikkerhet, rapportering av utførte
tjenester, fakturering, herunder fakturaspesifikasjon

Konfidensialitet og sikkerhet
Taushetsplikt
Åkerblå har taushetsplikt om alle forhold vedrørende helsemessige status, samt andre drifts- og eller
utviklingsmessige forhold som Åkerblå måtte bli kjent med i forbindelse med sitt arbeid. Kunde er
innforstått med den varslings- og informasjonsplikt fiskehelspersonell har i tilknytning til lovverket.
Åkerblå kan fritas for taushetsplikt overfor bestemte personer etter særskilt avtale med Kunde.
Åkerblå er ansvarlig for forvaltning av all informasjon om og av Kunde innhentet eller utarbeidet
under gjennomføring av oppdrag. Informasjonen behandles konfidensielt om ikke annet er avtalt.
Åkerblå er gjennom sin akkreditering pliktig til å distribuere deler av
dokumentasjonen/informasjonen til fiskeridirektoratets database, via www.Altinn.no. Når loven
krever at inspeksjonsorganet skal frigi konfidensiell informasjon, plikter Åkerblå å varsle Kunde om
hvilke opplysninger som gis.
Kunden forplikter seg til å behandle alle opplysninger kunden får kjennskap til gjennom i forbindelse
med tilbudet/avtalen/arbeidet som konfidensielle. Dette inkluderer alle vedlegg (brev, prosedyrer
etc.) som er knyttet til tilbudet/avtalen.
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Personvern
Åkerblå opptrer iht. gjeldende personvernlovgivningen (GDPR). Evt. opplysninger om ansatte som er
nødvendig for å gjennomføre våre tjenester vil ikke bli benyttet til andre formål enn det som er
påkrevd for å sikre trygg og riktig utførelse av oppdraget. Evt. personopplysninger vil bl.a. bli slettet
fra våre arkiv innen frister satt av til enhver tid gjeldende regelverk. Informasjon om hvilke
personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, hvilke rettigheter den enkelte har
tilknyttet behandlingen av personopplysningene og hvem som er behandlingsansvarlig for
opplysningen, vil fremgå av Åkerblå sine hjemmesider.

Datasikkerhet og eierskap
Bruk av data ut over det som er spesifisert over er eventuelt regulert i eget vedlegg 1b «Behandling
av data hos Åkerblå», samt vedlegg 1c som omhandler tilgang til kundens produksjonssystem

Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjer skal sikre at alle personer som opptrer på vegne av Åkerblå, utfører sine
aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med de standarder som er satt. Åkerblå sine etiske
retningslinjer kan fremvises på forespørsel.

Tvister
Klageadgang
Klager vedrørende utførte tjenester rettes til Åkerblå for vurdering, Klager og anker håndteres iht.
Åkerblå sin interne prosedyre, denne kan fremlegges på forespørsel. Hvis vurderingen fra Åkerblå
ikke aksepteres av Kunde, kan partene innhente egne eksterne faglige vurderinger før partene møtes
til forhandlinger.
Forhandlinger
Dersom det oppstår tvist mellom parten om tolkning eller rettsvirkning av kontraktsforholdet, sal
tvisten først søkes løst ved forhandlinger.
Oppnås ikke enighet skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling.
Force majeur
Ingen av partene har misligholdt sine forpliktelser i henhold til den foreliggende avtalen dersom
utførelsen av pliktene er blitt forhindret på grunn utenfor partene kontroll (Force majeure).

4

Generelle betingelser - 13.01.2020

Erstatningsansvar og forsikring
Åkerblå plikter og tegne og opprettholde forsikring for de skade- og ansvarstilfeller som kan oppstå
under oppfyllelse av kontrakt. I samsvar med ansvarsbegrensninger i forsikringen er Åkerblå sitt
samlede økonomiske ansvar i forbindelse med gjennomføring av nærværende avtale er begrenset
opp til 10.000.000 NOK (ti millioner norske kroner).
Mislighold
Et evt. mislighold håndteres i henhold til de alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Erstatning for
indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke avgrenset til, tapt fortjeneste av
enhver art, tapte besparelser, tap ved driftsavbrudd og krav fra tredjeparter.

Ved forsinket betaling som overskrider mer enn 60 dager, har Åkerblå rett til å si opp avtalen med
øyeblikkelig virkning. Likeledes kan hver av partene si opp avtalen dersom det foreligger annet
vesentlig mislighold i forhold til de plikter som fremgår av avtalen.
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VEDLEGG 1 c– Kravspesifikasjon fiskehelse
1.1. Fiskehelsekontroll
Avtalen omfatter risikobasert fiskehelsekontroll på bedriftens lokaliteter i tabell under.
Helsekontrollen skal oppfylle krav fra myndigheter og akkreditering, og skal utføres iht. anleggenes
fiskehelseplan og Åkerblå sine prosedyrer. Eventuelle avvik skal behandles hos begge parter.
Lokaliteter
Spesifisering
Vilkår

Defineres nærmere
Ved endringer i listen over vil ev. anlegg som kommer til være underlagt samme betingelser
og legges inn i datert tillegg til avtalen

1.2. Omfang av rutinemessige helsekontroller:
Avtalen omfatter minimum fiskehelsekontroll i henhold til Akvakulturdriftsforskriften, som definerer
antall pålagte besøk for settefisk, matfisk og stamfisk. Helsekontrollen skal oppfylle krav fra
myndighetene, og skal utføres iht. anleggenes eventuelle fiskehelseplaner. Avtalen kan regulere annen
besøksfrekvens for Kundens anlegg så lenge forskriftskrav som minimum er dekket. En slik endring
beskrives eventuelt som eget underpunkt her.
Hvis Leverandør ikke utfører besøk i henhold til det som er angitt over, skal det redegjøres for og
avklares med Kunde.
1.3. Andre tjenester
Kunden kan bestille andre oppdrag iht. prisliste.
1.4. Rapporter og journalføring
Det utarbeides en besøksrapport etter hvert besøk som beskriver de undersøkelser og vurderinger
som er foretatt. Dersom det konstateres forhold ved anlegget som etter en faglig vurdering
representerer en uakseptabel helsemessig eller dyrevelferdsmessig risiko, skal dette anmerkes. Frister
for rapportering defineres i prosedyrer og fiskehelseplan.
1.5. Attester, utarbeidelse av uttalelser og andre vedlegg
Åkerblå skal utarbeide nødvendige attester og bekreftelser i forbindelse med anleggets ordinære drift,
og står fritt til å utferdige vedlegg til attester / bekreftelser der den helsemessige status beskrives.
Attester utover ordinær helseoppfølging kan etterspørres mot vederlag.
1.6. Helse og medikamentelle tiltak
Åkerblå har rett til å nekte helse- og medikamentelle tiltak som, etter en faglig vurdering ikke er i
tråd med vanlig god fiskehelsepraksis
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