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Entreprenøravtale hogst

Opprettet av E.B.
Ajour pr. 01.03.16

Denne avtale om skogsdrift er inngått mellom følgende parter:
Oppdragsgiver:

Telefon

Adresse

Lev.nr.

Flik 7
Dok. 16

Som representeres av:

og
Entreprenør:

Telefon

Adresse

Org.nr.

Som representeres av:
For denne avtalen gjelder Alminnelige kontraktsbestemmleser for skogsddrift (NS 8432) der ikke annet
fremgår av bestemmelsene nedenfor.
Oppdraget gjelder
Hogst og terrengtransport
Hogstform

Kun hogst

Kun terrengtransport
Anslått volum (m3 u.b.)

Bestand som inngår
Oppstart

Avslutning

Anslått driftsveilengde (gjennomsnitt)

Anslått treantall/m3

Oppdragets utførelse er nærmere spesifisert i PO-skjema med tilhørende driftskart som skal være vedlagt
denne avtale. PO-skjema skal være tilgjengelig for hogstmaskinfører under driften. Det skal ligge kopi av
PO-skjema i lassbærer. PO-skjema skal returneres til oppdragsgiver i utfylt stand etter utført drift.

Driftspris
Oppdraget betales med
kr/m3 (+ mva), basert på salgsvolum målt under bark.
Oppgjørsgrunnlag er resultat fra offentlig tømmermåling, der slik måling benyttes for virkessalget.
Prisen indeksreguleres ikke. A-konto betaling for utført arbeid kan gjøres med inntil 90 % av
dokumentert fullført arbeid, på grunnlag av entreprenørs dokumenterte måling.
Sluttoppgjør gjennomføres etter at alt virke er innmålt og oppdraget er sluttrapportert.
Spesifisering av leveranse
Virket skal legges på velteplass kappet og sortert på tresalg og kvalitetsklasser. Regler for aptering
og sortering leveres entreprenør før oppstart av drift. Følgende spesialkvaliteter skal apteres og

sorteres ut som en del av driftsoppdraget:
Finerfuru
Stolper
Sagtømmer bjørk
Andre
Andre
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Norsk Skogsertifisering
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Avtale om skogsdrift

Opprettet av E.B.
Ajour pr. 02.03.12

Flik 7
Dok. 16

Driftsledelse
Følgende er ansvarlig for driftsledelse:
Entreprenør

Skogeier

Nortømmer

Dokumentasjon av utført oppdrag
Etter fullført oppdrag skal følgende informasjon leveres oppdragsgiver før oppdraget kan betraktes
som avsluttet:
Utfylt PO-skjema og driftskart med inntegnet plassering av livsløpstrær (der dette i felt ikke er åpenbart)

x

Utskrift eller digital fil som beskriver avvirket volum målt på maskinens måleutstyr.

x

Tracklog som viser GPS-posisjoner for hogstmaskinens arbeid (digital fil).
Annet
Annet
Leveranse av denne dokumentasjon inngår i oppdraget uten tillegg i pris.

Alt arbeid i henhold til denne avtale skal utføres i samsvar med Standard for bærekraftig skogbruk, norsk
lovverk og innenfor rammer for alminnelig godt skogbruk. Ved tvil om hvordan regelverk skal forstås eller
praktiseres og tvilstilfeller som måtte oppstå under gjennomføringen skal oppdragsgiver kontaktes.
Oppdraggiver er sertifisert etter kravene til PEFC og tilsvarende hensyn må følges opp ved driften.
Entreprenør er for sitt arbeid på einedommen ansvarlig for:
- å følge Norsk lovverk, herunder betale pliktige skatter og avgifter.
- å etterleve arbeidsmiljøloven, herunder krav til HMS og betaling av minstelønn.
- å ha kjennskap til relevant førstehjelp og ha egnet førstehjelpsutstyr tilgjengelig i bil eller maskin.
- å ha tilstrekkelig grunnleggende kompetanse om bærekraftig skogbruk.
- å ha de pålagte sertifikater eller godkjenninger for de arbeidsoppgaver som skal utføres.
- at de som utfører arbeidet har arbeidsbetingelser i samsvar med inngått avtaler og
tariffbestemmelser
for norsk lønns og arbeidsvilkår.
Merknader/tillegg:

Følgende dokumenter følger som vedlegg til denne avtale.
Plan og oppfølgingssjema
Driftskart
Apteringsregler
Digitale kartdata
Annet

Spesifisering

Annet

Spesifisering

Signatur:

Sted/dato:

Oppdragsgiver:

Entreprenør:
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