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1 Oppdraget 

1.1 Innhold  
OPPDRAGSTAKER skal gjennomføre ruteanalyser og gjennomføre skjøtselsarbeid på 
Slåttmyra naturreservat, Nittedal kommune. 
 
 
Gjennomføring av ruteanalyser: 
Ruteanalyser for å følge karplantemangfoldets respons på skjøtsel, skal følges opp som 
tidligere på de samme rutene som tidligere er analysert. Rutene skal markeres på et 
oversiktskart over reservatet. Resultatet av ruteanalysen skal rapporteres til Fylkesmannen før 
de legges ut på nett, som før.  
 
Skjøtsel av Slåttmyra: 
Skjøtsel av Slåttmyra skal gjennomføres innenfor rammen av den godkjente skjøtselsplanen 
for 2002 til 2006. Restaurering av slåttemark utover det denne planen foreslår skal avklares 
med Fylkesmannens miljøvernavdeling. Tiltak som settes i verk utenfor rammen av 
skjøtselsplanen, er brudd på verneforskriften. 
 

1.2 Organisering av arbeidet - bemanning 
Prosjektleder hos oppdragstaker er: Maridalens venner v/Tor Øystein Olsen 
Prosjektmedarbeidere: Tor Øystein Olsen står fritt til å benytte andre prosjektmedarbeidere til 
gjennomføring av skjøtselen. Tor Øystein Olsen vil da være faglig ansvarlig for at det arbeidet 
som evt. medarbeidere gjennomfører er av tilstrekkelig god kvalitet, og ikke til skade for 
naturverdiene i reservatet. Videre har Tor Øystein Olsen ansvar for at prosjektmedarbeiderne 
har tilstrekkelig opplæring i sikkerhet og bruk av utstyr. Eventuelle utgifter til medarbeidere 
skal dekkes innenfor den totale rammen for prosjektet i 2012. 
 
Skifte av personell til utarbeidelse av skjøtselsplan eller ruteanalyser kan bare skje ved 
sykdom og etter avtale med miljøvernavdelingen. Nødvendig opplæring av nye personer som 
kreves for at skiftet ikke skal innebære kvalitetsforringelse av konsulenttjenesten eller 
forsinkelse iht. fremdriftsplan, bekostes av oppdragstaker. 
 
Oppdragstaker har ikke anledning til å overføre oppdraget til andre eller benytte 
underleverandør til utarbeidelse av ruteanalyser uten forhåndsgodkjenning av 
miljøvernavdelingen. Oppdragstaker har anledning til å overføre skjøtselsdelen av oppdraget 
til personer han vet har tilstrekklig kompetanse. 

1.3 Kontakt- og samarbeidsspørsmål 
Prosjektleder hos miljøvernavdelingen er: Øystein Røsok 
Prosjektansvarlig er: fungerende seksjonssjef Terje M. Wivestad 
 

1.4 Varighet og fremdrift av prosjektet 
 
a) Oppdraget påbegynnes september 2012 
 
b) Skjøtselen for 2012 skal være ferdig innen 31.12.2012.  



 
c) Fremdriftsrapportering 2012: 
Årsrapport for skjøtselsarbeidet skal leveres innen 31.01.2013. Det skal leveres en oversikt 
over tiltak som foreslås utført i 2013 innen 31.01.2013. 
 

2 Pris og betaling 

2.1 Økonomisk ramme 
Oppdraget skal gjennomføres innenfor en totalramme på kr. 60 000,-  inkl. merverdiavgift. 
Alle kostnader, inklusive reiseutgifter og rapportskriving er medregnet.  
 
Utgifter i forbindelse med ekstra reiser pålagt i ettertid av miljøvernavdelingen i forbindelse 
med dette oppdraget, dekkes etter statens satser. 

2.2 Betalingsvilkår 
Betaling skjer i henhold til faktura, med 30 % av totalrammen ved kontraktsinngåelse, 60 % 
via faktura og 10 % ved fullført og godkjent skjøtsel. 
 
Faktura må inneholde nødvendig kontrollgrunnlag. Faktura for utbetalinger i 2012 må sendes 
innen 01.12.2012 
 

3 Risiko 
 
OPPDRAGSTAKER har risiko for alle dokumenter, beskrivelser og instrukser dersom disse 
skades eller ødelegges ved en tilfeldig begivenhet mens de befinner seg i hans varetekt og 
utenfor Fylkesmannen i Oslo og Akershus lokaler. 
 

4 Godkjenning av resultatet - rettigheter 

4.1 Sluttrapport 
Godkjenning innebærer at miljøvernavdelingen finner det resultat som fremkommer i form av 
sluttrapport å være i samsvar med kontraktsvilkårene. Ved behov kan miljøvernavdelingen 
gjennomføre kontroll ved befaring. 
 
Rapporten skal leveres på elektronisk form til miljøvernavdelingen. Den skal lagres i Word 
for PC på diskett eller CD-rom, eller sendes per e-post til miljøvernavdelingen.  
 

4.2 Rettigheter 
Miljøvernavdelingen har vanlige copyright-rettigheter til publikasjoner o.l. eller annen form 
for publisering hvor resultatet av oppdraget omtales eller gjengis. Dette innebærer at 
Fylkesmannens miljøvernavdeling skal krediteres og refereres til når resultater fra oppdraget 
publiseres eller gjengis.  
 
Resultatene fra prosjektet skal godkjennes av miljøvernavdelingen før offentliggjøring. 
Resultater fra prosjektet kan deretter brukes fritt av oppdragstaker. Dette innebærer bl.a. at 



nettsiden for verneområdet kan oppdateres. Videre står oppdragstaker fritt til å arrangere 
orkidévandringer i området. 
 

5 Mislighold 
 
Kontrakten anses misligholdt fra oppdragstakers side dersom: 
 
a. oppdraget ikke gjennomføres innenfor de tids- og ressursrammer som er angitt i 

kontrakten med vedlegg, og dette ikke skyldes forhold på miljøvernavdelingens side. 
 
b. gjennomføringen og resultatet av oppdraget ikke er i samsvar med de krav det er 

rimelig å stille ved slike oppdrag og dette ikke skyldes forhold på 
miljøvernavdelingens side. 

 
c. oppdragstaker for øvrig ikke overholder sine forpliktelser i henhold til kontrakten med 

vedlegg, og dette ikke skyldes forhold på miljøvernavdelingen side. 
 
Kontrakten anses som misligholdt fra miljøvernavdelingens side dersom: 
 
d. miljøvernavdelingen i strid med sine plikter etter kontrakten med vedlegg, bidrar til 

forsinkelser eller vanskeliggjør oppdragets gjennomføring og dette ikke skyldes 
forhold på oppdragstakers side. 

 
e. miljøvernavdelingen ikke foretar betaling i henhold til bestemmelser i kontrakten med 

vedlegg og dette ikke skyldes forhold på oppdragstakers side. 
 
f. miljøvernavdelingen for øvrig ikke overholder sine forpliktelser i henhold til 

kontrakten med vedlegg og dette ikke skyldes forhold på oppdragstakers side. 
 
Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som etter vanlige kontraktsrettslige regler må 
regnes som force majeure, anses kontrakten ikke som misligholdt så lenge force majeure 
situasjonen vedvarer. Partene må selv bære de ekstra kostnader force majeure situasjonen 
medfører for oppfyllelse av kontrakten. 
 

6 Tilleggsfrister ved forsinkelser 
 
Dersom forsinkelser påløper slik at kontraktsmessig ytelse ikke kan forventes innen utløpet av 
dagbotperioden (se pkt. 8 a), kan oppdragstaker skriftlig spørre miljøvernavdelingen om man 
likevel ønsker oppdraget utført til tross for forsinkelsen (som ellers ville kunne resultere i 
heving i henhold til pkt. 8 c). Oppdragstaker må da opplyse om når ytelsen kan forventes 
gjennomført. Velger miljøvernavdelingen å få oppdraget gjennomført, har oppdragstaker frist 
fram til det tidspunkt han har opplyst at oppdrag kan gjennomføres (tilleggsfrist). 
 
Ved forespørsel om tilleggsfrist må miljøvernavdelingen gi sitt svar skriftlig. Dersom 
miljøvernavdelingen ikke gir sitt svar innen 10 virkedager fra mottak av varsel om 
forsinkelse, anses tilleggsfristen for akseptert. 
 



Ved forsinkelse av oppdraget som skyldes miljøvernavdelingen eller som kan henføres til 
force majeure, skal det avtales ny tidsplan for fremdrift av prosjektet. Dette gjøres ved å 
opprette tilleggsavtale. 
 

7 Sanksjoner 
 
a. Ved mislighold som skyldes uaktsomhet eller forsett fra oppdragstakers side kan 

miljøvernavdelingen kreve erstatning for eventuelle tap. Erstatningen kan ikke 
overstige den totale kostnadsramme for denne avtalen. 

 
b. Ved vesentlig mislighold fra oppdragstakers side kan miljøvernavdelingen heve 

avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning, jf. pkt. b. 
 
c. Ved betalingsmislighold utover 30 dager kan oppdragstaker heve avtalen med 

øyeblikkelig virkning og kreve erstatning innenfor samme begrensninger som angitt 
under pkt. b. 

 
d. Dersom miljøvernavdelingen på uaktsom eller forsettelig måte forsinker oppdragets 

gjennomføring og dermed påfører oppdragstaker et dokumentert økonomisk tap, kan 
dette kreves erstattet innenfor samme beløpsbegrensning som under pkt. b. 

 
e. Dersom en av kontraktens parter ikke yter i henhold til kontrakten, har den annen part, 

uansett årsak til kontraktsavviket, rett til å holde tilbake en tilsvarende del av sin 
ytelse. 

 

8 Varighet/oppsigelse 
 
Avtalen gjelder til oppdraget er fullført, men kan skriftlig sies opp av miljøvernavdelingen 
med 30 dagers varsel. Miljøvernavdelingen hefter i alle tilfelle for utgiftene i forbindelse med 
en hensiktsmessig avvikling av de deler av arbeidet som er satt i gang i henhold til tidligere 
godkjent arbeidsprogram. 
 
OPPDRAGSTAKER kan, dersom miljøvernavdelingen endrer oppdragets innhold eller 
omfang vesentlig, si opp avtalen med 3 måneders varsel med plikt til å fullføre påbegynt 
arbeid. 
 

9 Endringer/tillegg til avtalen 
 
Endringer i oppdragets innhold eller omfang må avtales særskilt. Som tillegg til denne avtalen 
kan partene bli enige om nye oppdrag. Rammetall for tid og kostnader avtales i hvert tilfelle.  
 
 
  



10 Lovvalg 
 
Partenes rettigheter og plikter etter den inngåtte avtale bestemmes i sin helhet av norsk rett. 
 
 
 
Denne kontrakt er utferdiget i 2 undertegnede eksemplarer. 
 
 
 
..................den.......      .....................den........ 
 
 
...........................      ................................ 
For oppdragstaker For miljøvernavdelingen,  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 


