
AVTALE VIRKESKJØP

Leverandørnummer

Prisår

Kommunenummer.

Salg

Hentested

Sortiment Leveringsvolum pr. måned

Nr. Navn
Sum Måle-

sted
Måle-
met.

Kartreferanse

Opprinnelse Leveringssted

% skogfond

Dato Skogeierlag nr.

Int.nr.

Mellom leverandør (skogeier):

og kjøper:

Andelseiere i ALLSKOG oppnår et tillegg i tømmerprisen. 

Innbetaling av andelskapital (restansvar) og tilleggsandeler:

Anmerkning:

For denne kontrakt gjelder bestemmelser om vilkår anført på kontraktens bakside.

ALLSKOG SA
Ingvald Ystgaardsv. 13 A, 7047 Trondheim

Tlf. 815 59 980
Org.nr. 989 140 108

Navn:

Adresse.:

Postnr. Poststed:

Et eksemplar til leverandør.

Et eksemplar til skogbruksleder.

140 Skur gran

102 Massevirke gran

240 Skur furu

202 Massevirke furu

110 Energivirke

Laft/takås

992 Ved

Underskrift leverandør

Vers. 1B 14.06.13 •   DesignTrykk as, Namsos • Tlf. 74 21 21 50

MiS-registrering er gjennomført i:   Kommunen Ja ■■ Nei ■■ På min eiendom Ja ■■ Nei ■■

Skal tømmeret hogges i et område som er underlagt meldeplikt, vernskog eller kystgranskog? Ja ■■ Nei ■■

Hvis ja, forplikter leverandør (skogeier) seg til å melde fra før hogst og etterkomme eventuelle vedtak fra offentlig myndighet.

Sted Dato/år

Eller bekreftet pr. telefon Ja ■■
Dato/Sign

Allskog SA

Sted Dato/år

Kontrakt nr.

E-mailadr.:

■■ Andelseier
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1. Virkeskjøp
Tømmeret er innkjøpt for levering til den mottaker som ALLSKOG inngår avtale med.

Avtalen innebærer at skogeier inngår en miljøavtale med ALLSKOG. Skogeier må følge de til enhver tid gjeldende krav i Norsk PEFC 
Skogstandard samt ALLSKOGs utfyllende miljørutiner.  
Skogeier godtar at ALLSKOG kan bruke økonomiske virkemidler for å sikre gjennomføring av gjeldende miljø- og kvalitetsrutiner.
For andelseiere som har gjenstående restansvar på andelskapital, trekkes den til enhver tid gjeldende fastsatte prosentsats. Trekket er 
vedtektsfestet og prosentsatsen fastsettes av ALLSKOGs styre. 

2. Priser
For leveransene gjelder de priser og andre utbetalingsordninger som ALLSKOG har fastsatt for den aktuelle leveringsperioden. 
Måleutgifter vil bli trukket direkte i oppgjøret, og kommer som et fradrag i forhold til oppgitte tømmerpriser etter de til en hver tid
gjeldende satser. Kontraktskvantum er ikke bindende før virkespriser for den aktuelle kontraktsperiode foreligger.
Det forutsettes at tømmeret er hogget og meldt henteklart innen de frister som ALLSKOG har fastsatt for vedkommende
kontraktsperiode.

3. Kvalitets- og miljøkrav
Leverandør skal ved avvirkning og øvrige tiltak i skog følge de kvalitetskravene som er angitt i punktene 4-10 nedenfor.  Miljøkravene
ihht de til enhver tid gjeldende miljøkrav fra Norsk PEFC Skogstandard. Eventuelle registrerte Mis-områder ivaretas ihht tilsendt
veiledning.
Leverandør gir ALLSKOG anledning til å føre kontroll med at gjennomførte tiltak samsvarer med de gitte kvalitets- og miljøkrav. 
Leverandør er kjent med at brudd på kvalitets- og miljøkrav kan medføre prisreduksjon og stopp i virkesleveransen i henhold til de til
enhver tid gjeldende bestemmelser i ALLSKOG.

4. Leveringsfrister
Dersom ikke annet er avtalt, gjelder følgende frister:
Virke som hogges i ukene: 41 – 15 skal være henteklart senest 4 uker etter hogst.

16 – 31 skal være henteklart senest 1 uke  etter hogst.
32 – 40 skal være henteklart senest 2 uker etter hogst.

Leverandør skal sende henteklarmelding til ALLSKOG når et lastebillass er henteklart, underveis i drifta, og sluttmelding når drifta er 
avsluttet og alt virke er framkjørt og klart for levering.

Kjøper skal ordinært hente tømmeret snarest, og senest 4 uker etter at det er meldt henteklart. 
I ukene 16 – 31 er hentefristen ordinært 1 uke. I uke 32-40 er hentefristen ordinært 2 uker. Disse fristene forskyves ved nedsatt aksel-
last.  Det gjøres unntak for de generelle tidsfristene for energivirke og leveranser i Troms.

5. Områder underlagt meldeplikt
Dersom leverandør ikke sender melding om hogst eller unnlater å etterkomme evt. vedtak fra offentlig myndighet, vil ikke ALLSKOG
være kjøper av tømmer fra disse områdene.

6. Opparbeiding og sortering
Dersom ikke annet er avtalt, skal tømmeret være opparbeidet og sortert slik at det oppfyller kravene til gjeldende forskrift for måling av
skogsvirke.

7. Merking
Tømmeret skal være tilstrekkelig merket med leverandørnummer.

8. Minstevolum pr sortiment og maksimalt avvik i kvantum
For partier mindre enn 15 m3, belastes leverandør et småpartitillegg på kr 350,-. Maksimalt avvik i volum pr sortiment skurtømmer og
massevirke skal ligge innenfor +/-20 kbm pr sortiment for kontrahert volum inntil 100 kbm/sortiment. For volum over 100 kbm/sortiment
skal avvik ligge innenfor +/- 20 % av kontrahert volum pr sortiment. Ved større avvik må ALLSKOG kontaktes umiddelbart.

9. Veien
Skal tilfredsstille krav for biltransport samt forskrifter fra veimyndigheter, strømleverandører og nettselskaper. 
• For bruk av offentlig vei vises til forskrift fra veimyndighet.
• For bruk av privat vei er kravet til veistandard basert på kriterier fra Landbruksdepartementet for godkjenning av private veier
som leveringssted for virke.

• Leverandør er ansvarlig for at private bomveier er tilgjengelig for tømmertransport når tømmeret er meldt henteklart.
• Leverandør er ansvarlig for brøyting/eventuelt strøing i 10 dager etter at tømmeret er meldt henteklart og deretter så lenge
kontinuerlig kjøring pågår.

• Virket skal ligge ved vei som tåler minst 8 tonns normalaksellast dersom ikke annet er avtalt.

10. Velteplasser
Velteplassen skal tilfredsstille krav for biltransport, samt forskrifter fra veimyndigheter, strømleverandører og nettselskaper.
De viktigste er:
• Virket skal ligge ved vei som tåler minst 8 tonns normalaksellast.
• Ved motorveier må skogsvirke legges ved godkjent avkjørsel. Virket kan ikke legges til offentlig vei dersom annen trafikk ikke kan
passere bil som laster.

• Virket skal ikke ligge under strømførende ledninger eller telefonlinjer.
• Bilens standplass under opplasting må ikke ha en større helling enn 10 %.
• Lunnen skal være fri for hogstavfall, stein, plast og andre fremmedlegemer. 
• Virket skal være jevndratt i ene enden.
• Lunnen skal legges opp slik at den ikke er rasfarlig.

11. Tømmeroppgjør
Oppgjør for tømmeret utbetales til leverandør i henhold til fastsatt oppgjørsplan og til de priser som gjelder for den aktuelle kontrakt.
Feil i tømmeroppgjøret kan korrigeres i senere avregningsterminer.

12. Mislighold
Mislighold av innvilget kreditt på denne kontrakt som påfører ALLSKOG tap, gir samvirkeforetaket rett til i samsvar med kontrakten å
foreta hogst og framdrift for leverandørs regning for å dekke tapet. Leverandør skal varsles før arbeidet settes i gang

13. Force majeure
Partene fritas for følgene av mislighold dersom oppfylling av kontrakten blir umulig ved helt uvanlige naturforhold som for eksempel
stormfellinger, risiko for insektsangrep m.m. samt organisasjonsmessige arbeidskonflikter eller andre tilsvarende forhold utenfor
partenes herredømme. For å fri seg fra sitt ansvar, må partene snarest underrette hverandre dersom kontrakten av disse grunner ikke
kan oppfylles.

KONTRAKTSVILKÅR
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