Standardvilkår for salg av slakt på forsyningsplikt – Nortura SA

1. Om vilkårene
Disse standard salgsvilkår («Salgsvilkårene») gjelder for alt salg av slakt fra Nortura SA («Nortura»)
over forsyningsplikten i henhold til Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av
jordbruksvarer («Markedsreguleringsforskriften»). Kjøpere som benytter seg av forsyningsplikten
(«Kunden») samtykker til de betingelser som følger av Markedsreguleringsforskriften §4-1 og disse
Salgsvilkårene. Eventuelle øvrige vilkår som fremgår av Kundens ordre eller i korrespondanse, skal
kun være bindende dersom partene eksplisitt har blitt enige om å benytte slike vilkår.

2. Bestillingsrutiner/ etablering av kundeforhold
Bestilling av varer på forsyningsplikt skal skje i henhold til de enhver tid gjeldende prosedyrer og
tidsfrister gitt av Nortura.
Det stilles krav til kjøpere av slakt over forsyningsplikten. Dette gjelder både type virksomhet de
driver, og at kjøpere må forplikte seg til å utarbeide prognoser, samt å foreta jevnlig uttak av varer.
Nye aktører må derfor først søke, godkjennes og etablere et kundeforhold hos Nortura, før det gis
mulighet for kjøp av varer på forsyningsplikten. For å sikre at alle aktører som ønsker å kjøpe varer på
forsyningsplikt gis lik dekningsgrad, tillates kun etablering av nytt kundeforhold når aktøren hverken
direkte eller indirekte er tilknyttet en eksisterende kunde hos Nortura.
For etablerte kunder hos Nortura, er trinnene i bestillingsprosessen som følger: (1) Kunden melder
ønsket mengde slakt, (2) Nortura v/Totalmarked vurderer kundens bestilling og fordeler mengde
tilgjengelig slakt ut fra gjeldende prinsipper, og (3) Nortura gir beskjed om fordeling og tilgjengelig
mengde slakt til de enkelte kundene.
Først når Nortura har gitt skriftlig bekreftelse til Kunden om fordelt mengde slakt, anses bindende
avtale om kjøp å være inngått.

3. Om produktene
Slakt solgt på forsyningsplikt («Produktene») selges «som de er», usortert per løpemeter, i det
kvantum som fremgår av Norturas bekreftelse av fordelt mengde slakt, jf. punkt 2. Dersom annet
ikke er angitt, er Produktene norskprodusert fersk slakt.
I en underskuddssituasjon kan Nortura v/Totalmarked tilby norsk frosset vare fra reguleringslager i
stedet for fersk. Slik vare kan ikke eksporteres. Det er Kundens ansvar å overholde forbudet mot
eksport, også dersom Kunden videreselger varen. Brudd på forbudet mot eksport gir Nortura rett til å
kreve kompensasjon tilsvarende frysefradrag og/eller pristapskompensasjon knyttet til varene, med
tillegg av administrative kostnader.
Produktene skal ha normalt god kvalitet og holdbarhet. Med mindre annet er avtalt eller fremgår av
leveringsbekreftelsen, er Produktene slaktet mindre enn 6 dager før levering. Produktene er slaktet
og håndtert i tråd med gjeldende norsk regelverk og Norturas til enhver tid gjeldende hygiene- og
produksjonskrav.

Nortura gir ingen garantier, og er ikke ansvarlig, for at Produktene er egnet for et bestemt formål
eller bruk. Kunden er alene ansvarlig for egen bruk og evt. videresalg av produktet, enten alene eller i
bearbeidet form.

4. Engrospris og betalingsvilkår
Salgsprisen fremgår av Norturas til enhver tid gjeldende engrosprisliste (for hhv. over- og
underskuddsdistrikter) tilgjengelig på https://totalmarked.nortura.no/pris/
Betaling forfaller 6 dager etter fakturadato, med mindre en annen betalingsfrist er avtalt. Alle
fakturaer skal inneholde en spesifikasjon over Produkter som er levert og henvise til relevant
bestillings-/ ordrenummer.
Det påløper renter ved forsinket betaling i henhold til lov om forsinkelsesrenter.
Nortura har salgspant i Produktene frem til de er betalt.
Nortura forbeholder seg retten til å innstille videre leveranser av Produkter til Kunden dersom
Kunden ikke betaler faktura ved forfall. I et slikt tilfelle vil Nortura varsle Kunden.

5. Overlevering, og undersøkelse
Levering og eventuell frakt, avhenger av kundens behov og lokalisering, og avtales i det enkelte
tilfellet. Med mindre annet er avtalt, leveres Produktene Ex Works (Incoterms 2020) ved ett av
Norturas produksjonsanlegg.
Med mindre annet er avtalt, leveres Produktene hengende på krok. Kroker faktureres av Nortura i
forbindelse med hvert salg, og skal tilbakeleveres til Nortura mot kreditering av betalingen i henhold
til den til enhver tid gjeldende panteordning. Kunden skal undersøke Produktene uten ugrunnet
opphold etter mottak, for å påse at leveransen er korrekt med hensyn til kvalitet og kvantitet.
Eventuelle avvik fra avtalt leveranse, skal meldes umiddelbart til Nortura.

6. Tilbakekall av Produkter
Dersom det oppstår en hendelse som, basert på en faglig vurdering av mattrygghet, medfører at
Produkter må tilbakekalles fra handelen, skal den som iverksetter tilbakekallingen umiddelbart varsle
den andre parten. Nortura og Kunden skal samarbeide i forbindelse med en slik
tilbakekallingsprosess slik at den kan gjennomføres på en effektiv måte og ellers søke å minimere
tap.

7. Ansvarsbegrensning
Norturas totale ansvar knyttet til salg og/eller tilbakekall av Produkter, er begrenset til en sum lik
salgsprisen for Produktene i den aktuell leveranse. Nortura er, så langt gjeldende lovgivning tillater,
ikke ansvarlig for indirekte tap eller skade, med mindre Nortura eller noen som opptrer på Norturas
vegne, har opptrådt med forsett eller grov uaktsomhet.

8. Force Majeure
Nortura er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket leveranse av Produkter dersom dette skyldes
forhold utenfor Norturas kontroll, og som Nortura ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i
betraktning på avtaletiden eller kunne unngå eller overvinne følgene av (force majeure). I et slikt
tilfelle er Nortura fritatt for sine forpliktelser overfor Kunden, så lenge hindringen varer.
Dersom Nortura, som følge av en force majeure hendelse, er forhindret fra å levere Produktene som
avtalt, skal Nortura varsle Kunden om dette så snart man blir klar over leveringshinderet.
Pågående force majeure hendelser som eks. pandemi eller lignende skal regnes som force majeure
så lenge forholdet pågår, uavhengig av om Nortura kunne ha tatt forholdet i betraktning på
avtaletiden.

9. Tvisteløsning
Tvister knyttet til forståelsen eller oppfyllelse av disse Salgsvilkårene skal søkes løst i minnelighet ved
forhandlinger mellom partene.
Dersom en minnelig løsning ikke oppnås i løpet av 30 dager etter at en part har igangsatt slike
forhandlinger, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler for avgjørelse. Partene vedtar Oslo
tingrett som verneting.

