I ntensjons avtale
Det er i dag inngätt f igende a vtale mellom
S unnmw re T o rsk AS
og

H o rda fo r AS
Org. Nr. 934 517 199.

Heret ter benevnt i fellesskap som Part ene og hver for seg, Part .

l.

Definisjoner av produkt
Kat egori-2 produkt er fr a t orsk hvor TVN ikke overst iger 60 mg / 100 g vare («K2»)
Kat egori -2 pro dukt er fr a torsk hvor TVN overstiger 60 mg / 100 g vare («K2 BIO»)

2. Avt alens formål og struktur
Hordafar har kom pet anse og kapasit et til å håndtere K2 og K2 BIO.
Sunnmøre Torsk AS ønsker å levere fr a seg K2 og K2 BIO.
Partene er enige om levering og avhenting av ovennevnte produkt på de vilkår som
følger av denne avt alen.

3. Omfang
Avhent ing foregår etter anrop fr a Sunnmøre Torsk. Hordafa r skal gis rimelig fr ist fr a anrop
til avhenting. Slik avhent ing forutset ter at Hordafor gis raskt tilkomst til anlegget .

4. Kvalit et
i.
ii.

iii.

Biprodukt ene skal være en homogen oppløst masse uten partikler.
Av Hordato r fo rhåndsgodkjent maursyre iblanda avtalt antioksidant skal t ilsett es
ensilasjen slik at pH ikke oversti g 3,8 ved avhenting. Andre stoff skal ikke brukast
med mindre dett e er skriftlig avt alt med Hordafor på forhånd
Dersom ensilasjen" kokar" kan Hordafor be om at ensilasjen mä bli fri for"
koking" før den blir transport ert vekk.

5. Beredskap ved sjukdom og massedød
Hordafo r skal oppr et tholde kompetanse og ut styrskapasiteter fo r handtering av
destruksjon ved m assedød og sjukdom sutbrudd i oppdret tsanleggene og vent emerdene.
- I -

Kapasit etene best är av ut styr om bord i enkelt e av far t yene ti l Hordafor, lei eut styr for
kvernin g/ ensileri ng /l agrin g og kapasit et til å lagre, bearbeide og fi nne avsetn ing fo r
råst off et.
Hor dafa r fo rplikter seg til å så raskt som m ulig å stille slik kompet anse og kapasit et er
tilgj engelig fo r Sunnmøre Torsk dersom ein sit uasjo n med sjukdom og/ ell er m assedod
skulle innt reff e.
Det aljer og bet ingelser vedrørende even Luelle dest ruksjon sopp drag avlat as i hvert
enkelt tilfelle.

6. Vederlag
For K2 bet aler Sun nm øre Tor sk til Hordafor en avgift på NOK 2,10 pr.
kg .
For K2 BIO b et aler Sunnmøre Torsk ti l Hor dafor en avgift på NOK 2,30 pr. kg.
Dog faktur eres minimum 5 t onn ved hver leveranse.
Part ene er enige om en b et alingsfr ist på 30 dager. Hordafor u t st eder ett ersku ddsvis
faktura med angivelse av rett idig bet aling.

7. Avt aleperiode
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Avt alen t r er i kraft xx og varer fr em til
Ved utlp et av avtaleperi oden opp hgrer
avt alen ut en oppsigelse. Part ene kan i avt alep erio den si opp avtalen skri ftl ig med 12
m åneds varsel.
8. M islighald

Hver av p art ene kan si opp Avt alen med umiddelb ar virkning ved vesentlig m islighald fr a
den annen part. Som vesent lig m isligh ald regn es bl.a. gjent att e m islighold. M islighold
som ikke i seg selv er vesen tlig, regnes også som vesen tlig m islighold dersom den
misligholden de part ikke h ar rett et fo rholdet in nen 14 kalen derdager etter at den annen
part har send t skriftlig varsel om å r et te forholdet.
Den annen par t kan kr eve at den m isligholdend e p ar t erst at ter det t ap han påfør es som
f lge av slikt mi slig hol d.
9. Ansvarsfo rhold

Part ene er ansvar lig fo r at all hån dt ering av bipro dukt gjennom før es i t råd med krav satt i
regelverket . AIie operasjo ner m å risiko vurderes slik at kon t aminering, innblan din g av
fr em m edlegemer eller fo rr inging unngås.
Originalt handelsdoku men t skal følge last en til m ott aker, med angivelse av korrek t
kat egori, m ed kopi til avsender og t ran spor tør. Dokument et skal oppbevar es fo r evt.
kon t roll fr a myndighet er i minst 2 år.
Hor dafa r blir gitt tilgang til å gjennom føre obligat oriske leverandør r evisjon er som
påkr evd i h enhold til Hord afa r sin intern kon t roll.
Sun nm@r e Torsk h ar ansvar for lagr ings- og ut slip pstilla telse, forsikrin g av t anker, innhol d
i disse og risiko overfo r 3. person.
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1 0. Force m ajeure
Ved st reik, lock out, værf orhold ell er andr e fo rhold som par tene ikke
har kont ro ll o ver, og
som medføre r at en eller begge.part er ikke kan oppfylle sine fo rplikt
elser i denn e avt alen,
skal det om gåend e tas opp fo rh andlinger f or å finne fr am til best mulig
løysing av forholda ,

11. Ko nfl densiali l et og tvist
Partene forplikter seg i kont raktsperioden til ä holde all Informasjon
om denne avtalen og
eventuelle päfolgjen de forhandli nger fortrolig overf o r tredje part, dersom
Ikke anna bllr avtalt
mellom partene.

Tvist er vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhand ling m ell om
Part ene. Om ikke
Par ten e oppnår enigh et skal t vist en avgjør es av de ordinær e dom stoler
med Be rgen
tingr et t som vern eting i første in stans.
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I NTENTS JONSAVT ALE OM SLAKTETJENESTER
mellom
Sunnmøre Torsk AS

og
Pure Norw egian Seafood AS
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SLAKT EA VTALE
Denne intensjonsavtal en ("Avtal en") er inng ätt 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 ("P
N S").
STAS herett er omt alt i fellessk ap som "Kj sper", og STAS og PNS omt
alt i fellessk ap som
"part e ne" .

1

BAKGRUNN OG FORMÅL
(A) Kjøper er et oppdretts selskap som driver produksj on av oppdrett
storsk fra deres lokaliteter
beliggende i produks jonsom råde 4 og 5, m ed planlag t først e slakt i 2022.
(B ) PN S er en norsk produsent og slakter av høykvalit ets havbruk
sproduk ter, med kompet anse

og anlegg for viderefore dling av laks og torsk med fokus pä hoy kvalitet
og
bearbei dingsgr ad.

(C) Part ene onsker med denne avt alen et samarb eid pä produksjon,
slakting , pakki ng og
eventuelt salg av torsk. Avt alen innebærer at Kjøper skal velge PNS
som leverandør av
slakt eri, bade til planlagt slakting og beredskapsslakti ng.
( D) I t illegg kan PNS om ønskelig for kjoper - selge t orskepr odukt er
til etablert e segmen ter
globalt. Hvis så må en egen avtale inngås.
( E) Avt alens form al er

bidra ä stott e Kjopers etablerin g av ny pro duksjon pa sjo.

(F) En endelig og kvantitati v slakteavt ale fordrer enighet om det
økonom iske betingelser.

2

TJENESTER OG KVALIT ETSSYSTEMER

2.1

PNS forpli kt er seg t il å levere slakte- og pakketj enester av høy kvall tet,
og bekreft er ved
inngåel se av denne Avt alen at de har kapasit et tii å levere de tj enester
som er forut satt
levert gjennom denne Avt alen, og under henvisning til et forvent et slaktev
olum på ca
1.000 tonn sloyd torsk pr är.

2 .2

Part ene skal i fellessk ap bidra t ii rasjonell d rift gj ennom mest mulig
forutsigbar og j evn
slakt ing. Pr nå har PNS en manuell slakt ekapasitet på ca 7000 fisk pr
skift .
PNS forplikter seg t il å sikre følgend e kvali tetssystemer og sert ifisering
for fisken som
videreforedles/ slaktes:
•
ASC
•
Global GAP

2.3

2.4
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PNS er videre innforst ått med at Kjøper har et særlig behov for fleksibil
itet, og er kjent
med de biologiske utf ordring er og behov som vil kunne dukke opp i
forbindelse med
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oppdrett av torsk. Part ene forplikter seg til yte sitt ytt erste og samarbeide løpende om
gj ennomføringen av t jenestene l henhold t il Avtalen.
2.5

PNS er ansvarli g for at t jenestene ut føres l henhold til de kvalitetskrav myndighetene tii
enhver tid sett er og at PNS oppfy ller og sikrer de til enhver tid gj eldende krav fra
offentlig e myndigheter.

2.6

PNS skal tii enhver t id også ha full godkjenning fr a Matt ilsynet som sanitærslakteri, og
PNS skal kunne frem legge gyldig dokumentasjon pä slik godkjenning ved forespørsel fra

Kjoper. PNS skal ogsä kunne dokumentere renholdsrutiner og smitt eforebyggende rutiner
knytt et til hy gienesluser, personell, uts ty r og Internt ransport .
2. 7

PNS skal til enhver tid gj ennomføre 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 t ilsier at fisken bør slaktes så raskt som mulig, inkludert ethvert vedt ak eller
pålegg om slakt ("No dsla kti ng"), men likevel slik at følgende bestemmelser kommer til
anvendelse I slike situasj oner :

2.8.1

Gjennomføring av Nødslakting skal ha de godkjenninger som til enhver tid er påkrevd av
offentlige myndigheter, og Part ene skal kunne orientere m yndighetene direkte, men med
kopl og informasjon t il den annen part fort løpende.

2.8.2

PNS garanterer å kunne frist ille kapasitet og gj ennomføre slakt ing av minimum 6 0 000
fisk l løpet av 1 4 dager ved Nødslakt ing. Kjøper dekker faktiske ekstra kostnader knytt et
til nødslaktet hvis restriksjoner fra m yndighetene medfører ekstr akostnader eller arbeid
ut over normal arbeidsdag.

2.8. 3

Kjoper aksepterer å fravike planlagt slakting på lik linje som I j fr pkt. 2.8. 2. hvis andre
kunder av PNS med slakt eavt ale f r pälegg om utsl akting/ nodslakt .
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3.1

Part ene skal omforenes om en slakt eplan for hvil ke måneder, uker og dager fisken skal
slaktes. Det skal ut arbeides en langti dsplan pä 52 uker som oppdat eres pa manedlig
basis. Endelig innmelding om anta ll fisk skal skj e senest tirsdag kl 1 7 :00 , 21 dager før
slakt eukest art for den fisk meldingen gjelder. PNS garanterer da slakt ing og eventuelt
kjøp av fisken I planlagt slakteuke.

4

KAN SELLERI N G

4.1

Kjøper har rett til å kansellere og utsett e et eller fl ere planlagte slakt I henhold tii punkt 3
under forutsetning av at t ilsvarende slakt skjer på et senere tidspunkt , med mindre
kansell eringen skyldes at det aktuelle part i med fi sk ikke lenger vii kunne
slakt es/ viderefo redles til humant konsum. Varsel om slik kansellering skal meddeles PNS
skri ftli g sä snart som mulig.

4.2

Kansellering som ikke skyldes force majeure j fr punkt 11. 1 belastes Kjøper med
mini mumssats pä kr 40000,- NOK pr planla gte slakt edag. Dett e gjelder ogsä ved fo rsin ket
levering grunnet transport ør.

5

TRANSPORT OG LEVERI NG

5.1

Kjoper skal selv s rge for transport av fi sk med egen bronnbät ti l PNS, da skal ikke PNS
belaste for brønnbåt til Inntransport . Forsinket levering j fr plan der PNS ikke har mulighet

11 614 510/1
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til S justere gjennomføring av planlagt slakt pga for eksempel arbeidsm iljøloven, skal
ekstra kostnader knytt et tii dett e belastes Kj øper.

6

PRIS

6.1

Pris og vilkår på slakt e og pakketj enester med till eggstjenester følger av vedlegg l til
endelig slakt eavtale

7

PARTENES AN SVAR

7 .1

Kjøper skal være eier av fisken under hele slakt eprosessen. Kjøper er ansvarli g for
holde fisken forsikret i perioden frem til fisken er levert fra Slakt eriet tii
transport ør/ kunde. Slakt eriet kan kreve fremlagt kopl av forsikringsdoku mentene.

7.2

Selv om fisken eies av Kjøper mens den er på slakt eriet, har Slakt eriet 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 tii t ransport ør/ kunde. Dette ansvaret skal Slakteriet
ha dekket gj ennom adekvat e forsikri nger. Kjøper kan kreve fremlagt kopl av
forsikringsdoku mentene.

7 .3

Slakt eriet har an svar for ä sikre oppfolging og ra kti ng av fi sken mens denne er i
Slakt eriets besltt else, og skal til enhver tid sikre fiskens helse og velferd før og under
slakting .

7.4

Det skal gjennomføres mott akskontroll av fisken ved levering t il ventemerdanlegget.

7 .5

Part ene kan kreve erstatning i henhold til alm innelige obligasjonsretts lige regler ved
misli ghald ut over det som er spesifikt følger av Avtalen.

8

KV ALI T ETSKONTROLL

8.1

PNS er ansvarlig for at slakt ing, pakking og all e andre tj enester ett er Avt alen skjer i
henhold t it de krav myndighetene tii enhver ti d sett er.

8.2

Kjoper er ansvarlig for å at de overholder de t ii enhver tid gjeldende krav stilt av
myndighetene i forbindelse med produksjonen og t ransport en av fi sken til ventemerden til
PNS. PNS skal registrere og dokumentere alt svinn og dødfisk før og under produksjonen,
og skal rapport eres tii Kj øper for hvert slakt .

8 .3

PNS skal rapport ere daglig status for pakking via e-mall ett er endt arbeidsdag, og Kjøper
skal gis elekt ronisk adgang tii PNSs prognosever kt øy vedrørende den produksjon som
gjelder Kjoper. PNS skal dokumen tere ärsak til nedgradering av fisk, og ett er naermere
avtale foret a andre vurderinger og prøver knytt et til kvali teten på fisken.

8.4

Part ene skal lojalt og akt ivt tilstrebe å oppfy lle alle krav og vedtak som stil les overf or
Part ene (alene eller i fellesskap) av offentlige myndigheter.

8.5

Kjoper skal gis adgang til ä ut fore kontroll av PNS etter forut gäende avtale.
Kont rollpersonale fra Kjøper, herunder Kjøpers ansatt e og kunder har fri adgang til alle
relevante lokaler samt fri adgang til all informasjon som har bet ydning for Kjøpers
vurdering av kvaliteten på PNS sine tjenester . Enest e unntak er informasjon knytt et til
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fisk fra andre oppdrett ere. Kjøper skal videre gis nett ilgang til oversikt over
slakt eresultater for Kjøpers fisk.
8.6

Hver av Part ene er selv ansvarlig for de kost nader, utgift er og utlegg som følger av
gj ennom føringen av Avtalen, og fordeles i henhold tii Avtalen og risikofo rdelingen I
henhold tii punkt 7.

9

KO NFI D ENS I ALIT ET

9.1

Avt alens innhold, betingelser og inform asjon, samt utførelsen av disse, skal Ikke ti lfalle
tredjepart . Part ene forplikt er seg t ii å Ikke bringe videre tii andre part er informasjon om
hverandres forretningsforhold. Dett e gj elder ogs all informasjon og alle observasjoner
som de fär kjennskap til gjennom dette samarbeidet. Brudd p dett e regnes som
mislighold av Avtalen. Part ene i Avt alen plikt er gjensidig overholde dens forplikt elser i
henhold t il god forretningsskikk.

9.2

Dette gjelder likevel i kke inform asjon som
i) var alminnelig kjent pä det ti dspunktet den ble frem lagt, eller
ii) gis eller fre mlegges for ä oppfyll e Part enes forplikt elser overf or offentlig e m yndigheter,

10

VARI GH ET

10.1

Denne Avt alen loper fr a 1/ 10-2020 og fr em til 30/ 9 -2023, ti l sammen 3 är.

11

FORCE M AJEURE

11.1

I ngen av Part ene kan kreve Avtalen gjennomført ett er sitt innhold eller kreve dekket
eventuell e t ap som oppstår som følge av forhold som er regnet som force majeure
begivenheter. Part ene er enige om at sykdom, rømming og ekstremt dårlig vær som
hindrer levering og/ eller slakting av fisken skal regnes som force majeure. Tilsvarende
skal all e offentlige pålegg som hindrer Kjøpers levering og/ elle r oppfyllel se av avt alen
regnes som force majeure.

12

MIS Ll GHOLD OG HEVI NG

12.1

Dersom en av Part ene vesentlig misligholder sine forpli ktelser ett er denne Avtale, kan den
annen part varsle at han vil heve Avtalen med 6 mäneders varsel. Den and re part har da
14 dager til å rett e eller utbedre mislighaldet. Hvis ikke forholdet er brakt i
kont raktsmessig stand ett er denne 14 dagers perioden kan Avtalen heves med
umiddelbar virkning.

12.2

Part ene kan ved skrift lig varsel heve denne Avt alen med umiddelbar virkning:

13

i.

ved vesent lig kontrakts brudd dersom dett e ikke blir rett et eller på annen måte
gjenopprett et i løpet av 30 dager ett er at den annen part mott ok skrift lig varsel om
kontrakt sbruddet, eller

i.

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

LOVVALG OG VERNETI NG

Denne Avtalen skal være undergitt og fort olkes I samsvar med norsk rett .
Enhver tvi st i forbindelse med denne Avt alen skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom
Part ene. Dersom enighet Ikke oppnås skal tvisten løses ved de ordinære domst oler, hvor SørTrøndelag tingrett vedtas som vern eting.
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Avtalen er utstedt I tre eksemplarer, hvor Part ene har mott att hvert sitt .

Sunnmøre Torsk AS

Pure Norw egian Seafood
AS
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7260 Sistranda
Nord fryv eien 413
Blåt t kom petansesenter
HOVED KON TO R:

N O 916 618 948 M VA

www. akerbla.no
post@akerbl a.no
+47 72 44 93 77

Epost len e@akerbla.no
911 70477
Leder fi skehelsetjenester

Lene-Catrin Ervik

1 2.10.2020

Signatur

Vedlegg
Annet
Signatur
BetaIingsbetingelser

Tjenest espesifikasjon fiskehelse
Generelle bet ingelser
Ordre bekreft es pr. e-post
Se vedlegg l. Generelle bet ingelser
Avt ale med full prislist e inngås når om fiskehelsekont roll ev t res i kraft

Honorar
Eventuelle avgrensinger
Intensjonsavtalens omfang
Kontaktperson Kunde
Kontaktperson Åkerblå

Reiset id: 980 kr
Fiskehelsekont roll: 1280 kr
Konsulent bist and: 1500 kr/ t

Fiskehelset jenest er for Gad us Holding AS med underliggende selskap

Rune Vardal
Lene-Catrin Ervik

Kundens referanse
Kundens e-postadresse:

Rune Vart dal
rune@bacalaofabrikken.no

Kunde:

Gadus Holding AS

AK ERBLA

Int ensjonsavt ale- Kunde - 12.10.2020

7260 Sistranda
Nord fryv eie n 4 l3
Bla tt komi f n seseniter

N O 916 618 948 M'VA

www. a kerbl a.no
post@akerbf a.no

Hov Fagligev urderinger og fort olkni n ger av marine miljf orhold
Prøvet aking bunnsediment (B og C-undersøkelser)
Taksonomi, Marin bltb unnsfauna (art sidentifi sering )

A VD ELI N GER:

Vold a
Molde
Ålesund
Trond heim
Kristian sund
Svolvær
Trom so

TEST252. Akkreditert test organ (Lab) iht. ISO 17025

Fiskehelsekont roll oppdrett sfisk
Hovedkomponent bevis
Lokalitetsundersøkelse
Fortøyningsanalyse
Anleggssert ifikat
INSP029. Akkredit ert inspeksjonsorgan iht. ISO 17020
Oversikt:
ett er krav satt av myndighet ene. En akkreditering gir også en garant i for habilitet og upart iskhet.
kunden får et produkt som t ilfr edsst iller st renge krav til utførelse og kvalit et, og at t jenestene blir utført
Flere av våre tjenester er akkreditert, også der dett e ikke er et myndighetskrav. Akkreditering sikrer at

Kvalit et

Tvister

4

Et iske retningslinjer

4

Konfidensialitet og sikkerhet

3

Priser og Betalingsbetingelser - generelle bet ingelser

2

Leveranser

2

HMS

l

Kvalitet

0

I nn holdsf o rt egnelse

Akerbla AS
0

0

Fo r o ppdr ag ut ført av

Generelle betingelser
Vedlegg l a.

Generelle bet ingelser 13.01.2020

Å KERBLÅ

l

•
•
•

nødvendig, eks. ut blanding av legemidler
Gassmaske, dersom ansatt hos Åkerblå skal gjennomføre arbeid der dett e er
Hjelm, dersom kran skal benytt es
Redningsvest (Til enhver t id)

Følgende ut styr skal være t ilgjengelig ved besøk på Kunden sine anlegg:
int ern kont ro ll.
arbeidsoperasjoner.Kunden skal sikre tilgang til vern eut styr iht. det som kreves av Kundens
Åkerblå er ansvarlig fo r skal ha fo rskrift smessig vern eut st yr som dekker krav til sikring i alle
kreve at SJA skal gjennomføres dersom den som deltar i arbeidet ønsker dett e. Alt personell som
analyse (SJA) før arbeidet sett es i gang. Åkerblå kan også på et hvert tidspunkt i en arbeidsoperasjon
arbeider som kan medføre særlig risiko fo r ulykke kan Kunden be Åkerblå om å delta i en sikker jobb
arbeidst akere mot unødvendig risiko, samt fo rhold som kan påvirke nærsamfunn og -miljo. Ved
Kundens aktivit et eller innret ning. Begge part er har et selvst endig ansvar i å sikre sine egne og andres
har ansvaret fo r samordning av HM S-arbeidet når Åkerblå ut fører arbeidsoppgaver i t ilknyt ning til
Åkerblå har ansvar fo r eget HM S-arbeid i henhold til Åkerblås eget syst em fo r intern kont ro ll. Kunden
Sam o r d ni ng av HM S-ar bei d

HMS
personell t ilgjengelig fo r å innfr i fo rplikt elsene i denne avt alen.
Åkerblå skal til enhver tid kunne dokument ere opplæring, og ha t ilst rekkelige ressurser/ kompet ent

Kompetanse
•
•
•
•

Relevant e punkter i ev. sert ifiseringer (vil bli presisert i revisjonsmeldingen)
Åkerblås int ern kontro llsystem
Gjeldende, relevant lovgivning
Denne kont rakten med vedlegg

Som grunnlag fo r revisjonen legges følgende t il grunn:
Kunden
mellom part ene. Revisjon kan ut føres av tredjepart . Kostander ved bruk av t redjepart skal dekkes av
denne avt alen. Slik inspeksjon skal gjennomføres på et t idspunkt, dat o og varighet gjensidig avtalt
Kunden har adgang til å inspisere Åkerblås syst emer og rut iner relatert t il t jenester som dekkes av

Revisjoner

Pro dukt sertifisering
PROD028. Akkreditert inspeksjonsorgan iht. ISO 17065

Faglig vurdering og fo rt olkning av st rømfo rhold i marine farvann.
St rømmålinger i marine farvann
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henhold til lov om rent er ved forsinket bet aling med mer. av 17 desember 1976 nr. 100.
fullst endig fakt ura. Ved forsinket bet aling svarer kunden forsinkelsesrent e av det fo rf alte beløp i
Kunde skal betale faktura senest 30 dager ett er levering av leveransen og mottak av korrekt og
Bet aIi ngsbet i ngelser

arbeidsomfanget. Varsel om prisendring skal skje senest 14 dager før ny pris gjøres gjeldende.
Prisene just eres i utgangspunktet årlig, eller ved endring av lovverk eller annet som påvirker
Pri send ri nger

AIie priser er oppgitt i norske kroner {NOK), ekskl. mva., dersom ikke annet er avtalt .

Priser og Bet alingsbet ingelser - generelle bet ingelser

andre, som f.eks. lokalit et srapport er og fort yning sanalyser, omf att es ikke av denne ordningen.
ønsker at disse st rømmålingene blir benyt t et i akkredit erte rapport er. Akkreditert e rapporter utført av
Eksempel på slike t ilfeller er når st rømmålinger allerede er utført av andre enn Åkerblå og kunde
godkjenningsprosess av aktør iht. akkredit eringskrav kunne medføre t ill eggskost nader for kunde.
benytt es en spesifikk underleverandør som normalt ikke benyttes av Åkerblå, vil en
Åkerblå kan bruke kvalifi sert e underleverandører ved behov. Dersom kunden ønsker at det skal
Bruk av under lever andør er
helse- miljø- og sikkerhet sarbeid i virksomheter).
inst it usjoner., dette omfatt er også arbeidsmiljøloven og int ernkont rollforskrift en (fo rskrift om syst emat isk
Åkerblå forplikter å sikre eget arbeid i samsvar med lover, forskrift er og pålegg fr a off ent lige myndigheter og
Fo r ho ldet t i l of f ent lige m yn dighet er

Leveranser

Åkerblå skal varsle Kunden dersom de observerer forhold som behøver risikoreduserende t ilt ak.
gjennomførbart.
Avvik fr a denne avt alen, nest en-ulykker og hendelser skal meldes Kunden så snart som praktisk
dødsfall. Ansvarlig arbeidsgiver til den skadede/ forulykkede varsler Arbeidstilsynet.
Part ene skal gjensidig informere hverandre omgående ved tilfeller av alvorlig personskade og
Info r m asj o n/ var sl i ng

fr emskaff e, og t il å fakturere fo r ev. mert id dett e genererer.
verneutstyr forbeholder Åkerblå seg rett en t il å avvent e arbeidsoperasjoner t il nødvendig ut styr er
Av hensyn til smitt ehygiene må slikt utsty r besørges av Kunde. Ved ev. avvik i form av manglende
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et c.) som er knyt t et t il t ilbudet / avt alen.
med t ilbudet / avt alen/ arb eidet som konfi densielle. Det t e inkluderer alle vedlegg (brev, pro sedyrer
Kunden fo rplikt er seg t il å behandle alle opplysninger kunden få r kjennskap t il gjennom i fo rbindelse
hvilke opplysninger som gis.
krever at inspeksjonsorganet skal fr igi konfi densiell info rmasjon, plikt er Åkerblå å varsle Kunde om
dokument asjonen/ info rm asjo nen t il fi skeridirekt orat et s dat abase, via w w w.Alt inn.no. Når loven
Åkerblå er gjennom sin akkredit ering plikt ig til å dist ribuere deler av
under gjennom føring av oppdrag. Info rm asjonen behandles konfi densielt om ikke annet er avt alt .
Åkerblå er ansvarlig fo r fo rvalt ning av all info rm asjon om og av Kunde innhent et eller ut arbeidet
Åkerblå kan fr it as fo r t aushet splikt overfo r best emt e personer et t er særskilt avt ale med Kunde.
innfo rst ått m ed den varslings- og info rm asjonsplikt fi skehelspersonell har i t ilknyt ning t il lovverket .
ut viklingsm essige fo rhold som Åkerblå måt t e bli kj ent m ed i fo rbindelse m ed sitt arbeid. Kunde er
Åkerblå har t aushet splikt om alle fo rhold vedrørende helsemessige st at us, sam t andre drift s- og eller
Tau sh et sp l i k t

Konfi densialit et og sikkerhet
t jenest er, fakt urering, herunder fa kt uraspesifi kasjon
håndt ering av best illi nger, planlegging av leveranser og leveringssikkerhet, rapport ering av ut ført e
Dokument kont roll, oppfølging av dokument asjon, sert ifi kat er mv. , oppbevaring av dokument asjon,
rut iner innenfo r:
rut iner beskrevet i bedrift ens kvalit et ssyst em . Videre ved fo respørsel vise t il egne adm inist rat ive
Åkerblå skal gjennom føre t jenest ene i henhold t il gjeldende lover og fo rskrift er, og i henhold t il egne
Gj e n n o m f ø r i n g o g ad m i n i st r at i v e r u t i n e r

varsles skrift lig.
t il å gjøre nødvendig fo rarbeid og planlegging. Ved vesent lig endring av leveringst id, skal kunde
og miljø. Oppdrag avt ales i henhold t il vedlegg 2a-c (tjen est espesifi kasjon ), og slik at Åkerblå får t id
Leveransene skal gjennomføres i sam svar med Åkerblå sin st andard og m ed høyt fo kus på sikkerhet
Lev e r an se

oppdragsbekreft else t il kunden. (Kvalit et ssikring).
Oppdrag ut over det rut inem essige, dokument eres skrift lig ved at Åkerblå sender
Be st i l l i n g
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ut førelsen av plikt ene er blitt fo rhindret på grunn ut enfo r partene kont ro ll (Force majeure).
Ingen av partene har misligholdt sine fo rplikt elser i henhold t il den fo religgende avtalen dersom
Fo r ce m aj eu r

Oppnås ikke enighet skal saken henvises t il ordinær domst olsbehandling.
tvisten først søkes løst ved fo rhandlinger.
Dersom det oppstår tvist mellom parten om t olkning eller rett svirkning av kont rakt sfo rholdet, sal
Fo r h an d l i nger
t il fo rhandlinger.
ikke aksept eres av Kunde, kan part ene innhent e egne ekst ern e faglige vurderinger før part ene møtes
Åkerblå sin int ern e pro sedyre, denne kan fr emlegges på fo respørsel. Hvis vurderingen fr a Åkerblå
Klager vedrørende ut ført e t jenester rett es til Åkerblå fo r vurdering, Klager og anker-håndteres iht.
Kl ageadgang

Tvist er

ret ningslinjer kan fr emvises på fo respørsel.
aktivit et er på en etisk fo rsvarlig måt e og i t råd med de st andarder som er satt . Åkerblå sine etiske
De et iske ret ningslinjer skal sikre at alle personer som oppt rer på vegne av Åkerblå, ut fører sine

Et iske ret ningslinjer

av dat a hos Åkerblå», samt vedlegg l e som om handler t ilgang til kundens pro duksjonssyst em
Bruk av dat a ut over det som er spesifisert over er event uelt regulert i eget vedlegg l b «Behandling
Dat asi kke r het og ei e r sk ap

opplysningen, vil fr emgå av Åkerblå sine hjemmesider.
t ilknyt tet behandlingen av personopplysningene og hvem som er behandlingsansvarlig fo r
personopplysninger som samles inn, hvorf or vi gjør dett e, hvilke rett igheter den enkelte har
fr a våre arkiv innen fr ist er satt av til enhver t id gjeldende regelverk. Info rmasjon om hvilke
påkrevd fo r å sikre t rygg og riktig ut førelse av oppdraget . Evt. personopplysninger vil bl.a. bli slett et
nødvendig for å gjennomføre våre tjenester vil ikke bli benytt et t il andre formål enn det som er
Åkerblå oppt rer iht. gjeldende personvern lovgivningen (GDPR). Evt . opplysninger om ansatt e som er
Per so nve rn
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vesent lig mislighold i forhold til de plikter som fr emgår av avt alen.
øyeblikkelig virkning. Likeledes kan hver av part ene si opp avt alen dersom det foreligger annet
Ved forsinket betaling som overskrider mer enn 60 dager, har Åkerblå rett t il å si opp avtalen med

enhver art, t apte besparelser, t ap ved drift savbrudd og krav fra t redjepart er.
indirekte t ap kan ikke kreves. Indirekte t ap omfatt er, men er ikke avgrenset t il, t apt fort jenest e av
Et evt. mislighold håndteres i henhold til de alminnelige kont raktsrett slige prinsipper. Erst at ning for
M i sligho l d

opp til 10.000.000 NOK (ti milli oner norske kroner).
samlede økonomiske ansvar i forbindelse med gjennomføring av nærværende avtale er begrenset
under oppfyllelse av kont rakt. I samsvar med ansvarsbegrensninger i forsikringen er Åkerblå sitt
Åkerblå plikter og t egne og opprett holde forsikring for de skade- og ansvarstilfeller som kan oppstå
Erst at ni ngsansvar og fo r si kr in g
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t råd med vanlig god fiskehelsepraksis
Åkerblå har rett t il å nekte helse- og medikament elle tiltak som, ett er en faglig vurdering ikke er i

1.6. Helse og medikamentel/e tiltak
Att est er utover ordinær helseoppfølging kan ett erspørres mot vederlag.
og står fritt til å ut ferdige vedlegg t il att est er / bekreft elser der den helsemessige st at us beskrives.
Åkerblå skal utarbeide nødvendige attester og bekreftelser i forbindelse med anleggets ordinære drift,

1.5. Attester, utarbeidelse av uttalelser og andre vedlegg
for rapport ering defineres i prosedyrer og fi skehelseplan.
representerer en uakseptabel helsemessig eller dyrevelferdsmessig risiko, skal dett e anmerkes. Frist er
som er foret att . Dersom det konst at eres forhold ved anlegget som ett er en faglig vurdering
Det utarbeides en besøksrapport ett er hvert besøk som beskriver de undersøkelser og vurderinger

1.4. Rapporter og journalfri n g
Kunden kan bestille andre oppdrag iht. prislist e.

1.3. Andre t jenester
avklares med Kunde.
Hvis Leverandør ikke utfører besøk i henhold t il det som er angitt over, skal det redegjøres for og
beskrives event uelt som eget underpunkt her.
besøksfr ekvens for Kundens anlegg så lenge forskrift skrav som minimum er dekket. En slik endring
myndighet ene, og skal utføres iht . anleggenes event uelle fi skehelseplaner. Avt alen kan regulere annen
ant all pålagt e besøk for sett efisk, mat fi sk og st amfi sk. Helsekont rollen skal oppfylle krav fr a
Avtalen omfatt er minimum fiskehelsekont roll i henhold t il Akvakult urdrift sfo rskrift en, som definerer

1.2. Om fang av rutinemessige helsekontro/ler:

Vilkår
Spesifisering
Lokalit et er

og legges inn i dat ert tillegg t il avt alen
Ved endringer i list en over vil ev. anlegg som kommer t il være underlagt samme bet ingelser

Defineres nærmere

fi skehelseplan og Åkerblå sine prosedyrer. Event uelle avvik skal behandles hos begge part er.
Helsekont rollen skal oppfylle krav fr a myndigheter og akkredit ering, og skal utføres iht. anleggenes
Avtalen omfatt er risikobasert fi skehelsekont roll på bedrift ens lokalit et er i t abell under.

1.1. Fiskehelsekontroll
VEDLEGG 1 c- Kravspesifikasjon fiskehelse
ÅK ERBLÅ

