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FORSLAG TIL TEKST I AVTALE ELLER ORDREBEKREFTELSE 

For å bedre sikkerhet og kvalitet/matvaretrygghet ved transport av sjømat foreslår vi følgende 

alternative tekster som kan inntas i salgsavtale eller ordrebekreftelse: 

 

Dersom det inngås avtale: 

 

"Transportør og eventuell underleverandør, samt kjøretøy som transporterer eller skal 

transportere varer som omfattes av denne avtalen, og fører av slike kjøretøy, skal oppfylle 

alle offentligrettslige krav, herunder krav gitt i eller i medhold av vegtrafikkloven (LOV-1965-

06-18-4), arbeidsmiljøloven (LOV-2005-06-17-62) , allmenngjøringsloven (LOV-1993-06-

04-58), næringsmiddelhygieneforskriften (FOR-2008-12-22-1623) og 

animaliehygieneforskriften (FOR-2008-12-22-1624).  

 

Selger tar del i prosjektet Trygg Trailer i regi av Sjømat Norge og Statens Vegvesen. 

Hensikten med prosjektet er å sørge for tryggere transport av sjømat på norske veier. 

Partene enige om at selger rettmessig kan inspisere vinterutrustning, herunder dekk og 

kjetting, på ethvert kjøretøy som transporterer eller skal transportere varer fra selger i 

henhold til denne avtalen.  

 

Transportør, eventuell underleverandør og fører av kjøretøy skal sikre at kjøretøy som 

transporterer eller skal transportere varer som omfattes av denne avtalen er utrustet for og 

oppfyller alle krav til kjøling og temperaturkontroll. For å sikre at krav til kvalitet og 

mattrygghet overholdes og for å hindre avrenning fra lasten/kjøretøyet til omgivelsene, skal 

kjøretøyets lasterom være tilstrekkelig nedkjølt før lasting og varene skal holdes tilstrekkelig 

nedkjølt gjennom hele transporten.  

 

For transporttjenester i Norge gjelder forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for 

godstransport på vei (FOR-2018-10-12-1703). I tillegg gjelder forskrift om informasjons- og 

påseplikt mv. for områder med allmenngjorte tariffavtaler (FOR-2008-02-22-166). 
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For godstransport på vei, skal transportør og eventuell underleverandør gi sine ansatte 

lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkår som følger av 

den allmenngjorte tariffavtalen. Selger kan kreve at kjøper og dennes eller senere 

salgsledds transportør eller underleverandør, dokumenterer hvilke lønns- og arbeidsvilkår 

de ansatte har. Selger har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til å foreta andre 

undersøkelser for å kontrollere at krav til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt. 

 

Dersom selger som ledd i inspeksjon, kontroll, eller på annen måte blir kjent med brudd på 

lov- eller forskriftskrav, og bruddet ikke avhjelpes før transporten starter, kan selger 

rettmessig tilbakeholde lasten uten at kjøper, senere salgsledd, transportør eller 

underleverandør kan rette krav mot selger av noen art. I slike tilfeller kan selger også varsle 

offentlige myndigheter om forholdet.  

 

Kjøper, senere salgsledd og transportør skal sørge for at tilsvarende bestemmelser blir 

videreført til senere salgsledd og i kontrakter med transportør og eventuell 

underleverandør, og skal gjennomføre nødvendig kontroll for å påse at pliktene overholdes. 

Kjøper skal holde selger skadesløs dersom bestemmelsene ikke videreføres og det rettes 

krav eller sanksjoner mot selger." 

 

Dersom selger kun utsteder ordrebekreftelse: 

 

"Transportør og eventuell underleverandør, samt kjøretøy som transporterer eller skal 

transportere varer som omfattes av denne ordrebekreftelsen, og fører av slike kjøretøy, 

skal oppfylle alle offentligrettslige krav, herunder krav gitt i eller i medhold av 

vegtrafikkloven (LOV-1965-06-18-4) og arbeidsmiljøloven (LOV-2005-06-17-62), 

allmenngjøringsloven (LOV-1993-06-04-58), næringsmiddelhygieneforskriften (FOR-2008-

12-22-1623) og animaliehygiene-forskriften (FOR-2008-12-22-1624).  

 

Selger tar del i prosjektet Trygg Trailer i regi av Sjømat Norge og Statens Vegvesen. 

Hensikten med prosjektet er å sørge for tryggere transport av sjømat på norske veier. 

Selgers leveringsplikt er betinget av at selger rettmessig kan inspisere vinterutrustning, 

herunder dekk og kjetting, på ethvert kjøretøy som transporterer eller skal transportere 

varer fra selger i samsvar med denne ordrebekreftelsen.  

 

Transportør, eventuell underleverandør og fører av kjøretøy skal sikre at kjøretøy som 

transporterer eller skal transportere varer som omfattes av denne avtalen er utrustet for og 

oppfyller alle krav til kjøling og temperaturkontroll. For å sikre at krav til kvalitet og 

mattrygghet overholdes og for å hindre avrenning fra lasten/kjøretøyet til omgivelsene, skal 

kjøretøyets lasterom være tilstrekkelig nedkjølt før lasting og varene skal holdes tilstrekkelig 

nedkjølt gjennom hele transporten.  

 

For transporttjenester i Norge gjelder forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for 

godstransport på vei (FOR-2018-10-12-1703). I tillegg gjelder forskrift om informasjons- og 

påseplikt mv. for områder med allmenngjorte tariffavtaler (FOR-2008-02-22-166). 

 

For godstransport på vei, skal transportør og eventuell underleverandør gi sine ansatte 

lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkår som følger av 
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den allmenngjorte tariffavtalen. Selger kan kreve at kjøper og dennes eller senere 

salgsledds transportør eller underleverandør, dokumenterer hvilke lønns- og arbeidsvilkår 

de ansatte har. Selger har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til å foreta andre 

undersøkelser for å kontrollere at krav til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt. 

 

Dersom selger som ledd i inspeksjon, kontroll, eller på annen måte blir kjent med brudd på 

lov- eller forskriftskrav, og bruddet ikke avhjelpes før transporten starter, kan selger 

rettmessig tilbakeholde lasten uten at kjøper, senere salgsledd, transportør eller 

underleverandør kan rette krav mot selger av noen art. I slike tilfeller kan selger også varsle 

offentlige myndigheter om forholdet.  

 

Kjøper, senere salgsledd og transportør skal sørge for at tilsvarende bestemmelser blir 

videreført til senere salgsledd og i kontrakter med transportør og eventuell 

underleverandør, og skal gjennomføre nødvendig kontroll for å påse at pliktene overholdes. 

Kjøper skal holde selger skadesløs dersom bestemmelsene ikke videreføres og det rettes 

krav eller sanksjoner mot selger." 

 

 


