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Vilkårenes omfang
Vilkårene omfatter alle forsøk/tjenester som Havbruksstasjonen i Tromsø AS (heretter kalt
Havbruksstasjonen) mot vederlag påtar seg å utføre for forsøkshavere.
Formål
Vilkårene skal sikre likebehandling av søknader, forsøkshavere og reklamasjoner av
Havbruksstasjonens behandling og utførelse av oppdrag for forsøkshavere.

Definisjoner
”forsøkshaver”

oppdragsgiver for eksperimentelle forsøk – som
Havbruksstasjonen påtar seg på sitt land- og/eller sjøbaserte
anlegg

”forsøksoppsett”

nærmere avtalte elementer i de eksperimentelle forsøkene så
som forsøkstidspunkt, forberedelsestid, arten av forsøksdyr,
vannkvalitet og temperatur, lysregime, fôr, tekniske
løsninger, varighet av forsøket, metode for gjennomføring
og kontrollrutiner for forsøket m.m.

”forsøksavtale”

skriftlig oppdragsbeskrivelse/bestilling fra forsøkshaver
til Havbruksstasjonen

”skriftlig”

kommunikasjon mellom partene pr vanlig post eller
minimum pr dokumenterbar e-post med riktig e-postadressat til ansvarlig avdelingsleder/saksbehandler hos hver
av partene

”force majeure”

brann, flom, tørke, naturkatastrofe, ekstremvær i henhold
til meteorologiske kriterier, sabotasje, oljeutslipp eller
annen skadeforvoldelse/forurensning forårsaket av 3. part,
svikt/skade som følge av plutselige rørbrudd eller
svikt/brudd i vann- eller avløpssystemet hos
Havbruksstasjonen

Oppdragsutførelse
Havbruksstasjonen påtar seg oppdraget i henhold til beskrivelse av forsøket i forsøksavtalen fra
forsøkshaver, justert for de vilkår/forutsetninger som Havbruksstasjonen har gitt tilbake til
forsøkshaver i særskilt oppdragsbekreftelse. Bekreftelsen forutsettes å være basert på nøye
vurdering hos Havbruksstasjonen av opplysningene i forsøksavtalen fra forsøkshaver.
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Bindende avtale mellom partene foreligger når forsøkshaver har meddelt skriftlig aksept av
oppdragsbekreftelsen til Havbruksstasjonen. Dersom vilkårene i oppdragsbekreftelsen ikke
aksepteres, må forsøkshaver inngi revidert forsøksavtale som undergis ny selvstendig vurdering
av Havbruksstasjonen. Havbruksstasjonen kan i oppdragsbekreftelsen gi tidsfrist for aksept av
bekreftelsen.
Havbruksstasjonen kan i oppdragsbekreftelsen påta seg ønsket oppdrag mot uttrykkelig skriftlig
ansvarsfraskrivelse for det tilfelle at forsøket blir mislykket av grunner som Havbruksstasjonen i
oppdragsbekreftelsen har tatt forbehold om. Havbruksstasjonen har i slikt tilfelle krav på avtalt
fullt vederlag også hvis forsøket blir mislykket.
Langvarige forsøk
Ved forsøk med lengre varighet enn 6 måneder er forsøkshaver pliktig til å delta på eventuelle
kvartalsmøter, hvor forhold rundt forsøket drøftes. Formålet er å minske risikoen for
misforståelser vedrørende forsøkets utførelse, blant annet ved å fremlegge opparbeidede data slik
at forsøkshaver kan oppdage feil raskest mulig.
Ved langvarige forsøk er ansvaret for Havbruksstasjonen begrenset til ettergivelse av
fakturerbare kostnader og vederlag regnet fra det tidspunkt da Havbruksstasjonen burde ha
oppdaget feilen/mangelen.
Kommunikasjon - informasjon
All kommunikasjon som partene vurderer som viktig for gjennomføringen av avtalt forsøk, skal
gjensidig meddeles skriftlig til rette vedkommende hos parten.
Til avtalt tid skal forsøkshaver levere protokoll til Havbruksstasjonen v/ avdelingsleder med
angivelse av forsøksoppsett som gir Havbruksstasjonen nødvendig arbeidsgrunnlag for avtalt
gjennomføring av forsøket. Dersom forsøkshaver ønsker endringer i utførelsen, skal dette
meddeles skriftlig til Havbruksstasjonen v/ avdelingsleder eller til vedkommende
forsøkstekniker, i siste tilfelle alltid med samtidig kopi til avdelingsleder.
Havbruksstasjonen vil etterkomme endringsønsker så langt dette er praktisk mulig og innenfor
Havbruksstasjonens tilgjengelige ressurser. Havbruksstasjonen kan kreve tilleggsvederlag der det
er saklig grunnlag for dette. Tilleggsvederlaget skal i så fall spesifiseres så langt det er praktisk
mulig, og Havbruksstasjonen kan stoppe forsøket inntil forsøkshaver har akseptert
tilleggsvederlaget.
Forsøkshaver har under forsøket plikt til å besvare henvendelser fra Havbruksstasjonen i
anledning oppdraget innenfor de tidsfrister som Havbruksstasjonen konkret angir.
Ansvarsregulering
Havbruksstasjonens ansvar for håndtering av forsøksoppdraget er begrenset til avkall på eget
vederlag og fakturerbare kostnader/utlegg, samt – dersom Havbruksstasjonen etter egen
vurdering har passende fisk tilgjengelig – tilbud om vederlagsfri slik fisk innenfor samme
mengde som tidligere, til nytt erstatningsforsøk. Havbruksstasjonen har ved nytt forsøk rett til
fullt vederlag for dette basert på omfanget av det nye forsøket.
Forsøkshaver er kjent med Havbruksstasjonens rutiner for helsesjekk av fisk og stasjonens
øvrige sykdomsavvergende tiltak på materiell, lokaler og personell. Forsøkshaver er kjent med at
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Havbruksstasjonen om nødvendig tar inn fiskeslag fra andre anlegg. Havbruksstasjonens ansvar i
tilfelle fiskesykdom og følgene av dette, er begrenset til sanering på eget anlegg.
Havbruksstasjonen er uten ansvar for økonomisk tap som måtte bli følgen av omstendigheter
innenfor force majeure.
For det tilfelle at forsøkshaver som ledd i forsøket innfører/leverer fisk til Havbruksstasjonen
eller for øvrig i sin deltakelse under forsøket innfører sykdom i Havbruksstasjonens anlegg, er
forsøkshaver ansvarlig etter alminnelige kontraktsrettslige regler dersom sykdommen/skaden har
sin årsak i forsøkshavers uaktsomhet, herunder uaktsomme handlinger fra noen i forsøkshavers
tjeneste eller på oppdrag fra forsøkshaver. I den utstrekning forsøkshaver har forsikring som
dekker forholdet, gjelder objektivt ansvar.
Kontrollrutiner
Forsøkshaver er kjent med det registreringssystem som Havbruksstasjonen har for feil og
mangler under forsøksutførelse ved anlegget. Registrerte feil og mangler behandles av ansvarlig
avdelingsleder og/eller daglig leder hos Havbruksstasjonen og forsøkshaver skal varsles uten
ugrunnet opphold. Havbruksstasjonen skal straks iverksette korrigerende tiltak. I tilfelle
forsøkshaver oppdager feil/mangler skal denne straks varsle ansvarlig personell hos
Havbruksstasjonen.
Havbruksstasjonen plikter å loggføre registrerte feil og mangler på en måte som medfører at
hendelsesforløpet kan dokumenteres i ettertid.
Reklamasjoner
Dersom partene vil gjøre ansvar gjeldende for oppdrag under disse vilkår, må parten reklamere
uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager regnet fra det tidspunkt da parten fikk kunnskap
om det forhold som er grunnlaget for reklamasjonen, likevel slik at reklamasjonen må være
fremsatt senest innen 6 måneder fra feilen/mangelen oppstod.
Evaluering
Forsøkshaver gis anledning til å evaluere forsøk utført hos Havbruksstasjonen og det oppfordres
til å benytte evalueringsskjema som finnes på nettsiden til Havbruksstasjonen.

Underskrift
Jeg/vi har lest igjennom og vedtar disse vilkår som gjeldende for oppdraget/forsøket.

Dato:……………………………..

Underskrift:………………………………………………

Kryssreferanser
LED.13
Evalueringsskjema forsøk
Eksterne referanser

