Denne rammeavtale om arbeid på skogeiendom er inngått mellom følgende parter:
Oppdragsgiver:
Telefon:
Adresse

Lev.nr.:

Som representeres av:

og
Entreprenør:

Telefon

Adresse

Org.nr.

Som representeres av:
For denne avtalen gjelder Alminnelige kontraktsbestemmleser for skogsdrift (NS 8432) der ikke annet
fremgår av bestemmelsene nedenfor.
Avtalen gjelder gjentakende oppgaver av følgende type:
Presiseringer
Veivedlikehold
Annet gravearbeid
Snørydding
Avvirkningsoppdrag
Skogkulturoppgaver
Andre oppgaver
Denne avtale beskriver de generelle krav og vilkår for alt arbeid som utføres.Hvert enkelt oppdrag kan avtales gjennom
enklere rutiner.
Oppdragets utførelse kan nærmere spesifisert i PO-skjema med tilhørende driftskart eller annen arbeidsbeskrivelse
tilpasset arbeidets art. For arbeid som krever PO-skjema skal dette være tilgjengelig for maskinføre under driften. POskjema med driftskart - oppdatert med sluttresultat av driften - og sporlogg skal returneres til oppdragsgiver i utfylt stand
etter utført drift.

Andre forhold
Oppdragene betales med den pris som er avtalt for den enkelte oppgave. Oppdrag betales normalt innen
30 dager etter fullført og godkjent oppdrag.
Alt arbeid i henhold til denne avtale skal utføres i samsvar med Norsk PEFC skogstandard 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. Oppdragsgiver er sertifisert etter kravene til PEFC og tilsvarende hensyn må følges opp ved
driften.
Entreprenør er for sitt arbeid på eiendommen 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:

Signatur:
Oppdragsgiver:
Entreprenør:

Sted/dato:

