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Avtal om fiskhälsoservice 

1  Avtalsparter 

Beställaren Företagets namn: 

FO-nummer: 

Adress: 

För anläggningens eller L-, R-, och RA-klassernas del namn och vattenbruks-
registernummer för i samma vattenområde befintliga separata vattenbruks-
enheter (nedan även vattenbruksanläggningen). 

Vattenbruksföretag Vattenbruksregisternummer 

Anläggningens/anläggningarnas klass 

Hälsotillståndets nummer 

Leverantören Livsmedelsverket 

2  Avtalets syfte och objekt 

Syftet med avtalet är att Livsmedelsverket producerar undersöknings- och rådgivnings-
tjänster i fiskhälsofrågor till beställaren på det sätt som avses i detta avtal. 

3  Avtalsparternas skyldigheter 

Leverantörens skyldigheter 

Livsmedelsverket utför i sjukdomsfall undersökningar av orsakerna till en förhöjd dödlighet 
och sjukdomssymtom bland fiskar eller kräftor som uppföds i vattenbruksanläggningen, de 
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undersökningar inom hälsoservicen som anläggningens klassificering förutsätter och som 
nämnts i bilaga 1 och de separata avgiftsbelagda tilläggstjänster som nämnts i punkt 4 till 
detta avtal. Livsmedelsverket kan arrangera undersökning av ytterligare prover också i ett 
annat laboratorium. 

Livsmedelsverket meddelar erhållna undersökningsresultat så snabbt som möjligt till an-
läggningen eller den ansvariga veterinären och, om fisk- eller kräftsjukdomar konstaterats 
eller sådana misstänks förekomma, ger råd till anläggningen och bistår den ansvariga vete-
rinären med experthjälp. 

Livsmedelsverket förser vattenbruksanläggningen med allmän aktuell information om sjuk-
domar som förekommer inom vattenbruket. 

Livsmedelsverket upprätthåller på sina webbsidor en förteckning över anläggningarna som 
omfattas av fiskhälsoservicen.  

Livsmedelsverket ger på vattenbruksanläggningens begäran ett intyg över de undersök-
ningar man utfört i anläggningen och över resultaten av dessa undersökningar och till den 
ansvariga veterinären den information som han behöver för eventuella andra intyg och åt-
gärder. I intyget antecknas också sådana väsentliga avvikelser från de tillvägagångssätt som 
överenskommits i detta avtal och i bilagorna till detta avtal, som Livsmedelsverket har kän-
nedom om.  

Livsmedelsverket utnyttjar inte, utan skriftligt tillstånd från den berörda företagaren, den 
information om enskilda anläggningar som samlats in i samband med fiskhälsoservicepro-
grammet, för andra ändamål än för fullföljande av de avtalsskyldigheter som avses i detta 
avtal. Livsmedelsverket kan ändå utnyttja undersökningsresultaten för egna undersök-
ningar och tillkännagivanden på så sätt att enskilda anläggningar eller företag som äger 
dessa inte kan identifieras. 

Beställarens skyldigheter 

Vattenbruksanläggningen följer i all sin verksamhet villkoren och instruktionerna för den 
klassificering som bestäms enligt fiskodlingsanläggningens produktionsinriktning och läge. 
Anläggningens klass fastställs då detta avtal sluts med anläggningens och Livsmedelsver-
kets gemensamma beslut. Anläggningen lämnar en anmälan till Livsmedelsverket om för-
ändringar i sin verksamhet på det sätt som hälsotillståndet förutsätter. Anläggningens klass 
ändras utgående från förändringarna i verksamheten med anläggningens och Livsmedels-
verkets gemensamma beslut. 

Anläggningar av klasserna P och R sluter ett separat avtal med den ansvariga veterinären. 
Anläggningen lämnar en anmälan om veterinären i fråga till Livsmedelsverket. 

Vattenbruksanläggningen lämnar utan dröjsmål en anmälan till den ansvariga veterinären 
eller kontaktveterinären på Livsmedelsverket om alla konstaterade sjukdomsfall och sän-
der på egen bekostnad de prover som överenskoms till Livsmedelsverket eller något annat 
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laboratorium som undersöker fisksjukdomar. I ovan nämnda fall skall resultaten av under-
sökningarna lämnas skriftligen till Livsmedelsverket. 

Vattenbruksanläggningen följer de instruktioner som den ansvariga veterinären eller Livs-
medelsverket gett och lämnar en anmälan till dessa om resultaten av behandlingen och 
eventuella problem som uppstått under behandlingen. 

Vattenbruksanläggningen överlåter i samband med försäljning av sina levande fiskar, rom 
för vidareuppfödning eller sättkräftor det intyg som Livsmedelsverket ger över utförda 
undersökningar i anläggningen och över resultaten av dessa undersökningar. Köparen ber 
själv om detta intyg av Livsmedelsverket och kräver ett motsvarande intyg eller en motsva-
rande utredning då man köper ett parti fiskar, kräftor eller rom. 

Vattenbruksanläggningen godkänner och ger tillstånd till att vattenbruksanläggningarnas 
kontaktuppgifter och hälsoserviceklass publiceras på Livsmedelsverkets webbplats. 

I de intyg som Livsmedelsverket ger om anläggningen antecknas sådana väsentliga avvikel-
ser från de tillvägagångssätt som överenskommits i detta avtal och i bilagorna till detta av-
tal, som Livsmedelsverket har kännedom om.  

4  Tilläggstjänster 

En skild överenskommelse görs angående nedan nämnda tilläggstjänster. För dessa tjäns-
ter debiteras en separat avgift som följer Livsmedelsverkets gällande prislista för företagse-
konomiska prestationer. 

Rådgivningsbesök i anläggningen  
Priset enligt Livsmedelsverkets gällande prislista för företagsekonomiska prestationer kan 
sänkas (med högst 50 %), om man med besöket kan erhålla sådan information, som är till 
allmän nytta för forskning eller kunskap om fisksjukdomar. Utöver detta faktureras en 
kostnadsersättning enligt statens resebestämmelse. 

En mer omfattande anläggningsbunden fiskhälsoundersökning eller -rådgivning 
Ersättning räknas utgående från förbrukad arbetstid. Priset enligt Livsmedelsverkets gäl-
lande prislista för företagsekonomiska prestationer kan sänkas (med högst 50 %), om man 
med besöket kan erhålla sådan in-formation, som är till allmän nytta för forskning eller 
kunskap om fisksjuk-domar. 

Partibundna undersökningar utförda på anläggningens begäran  
Pris enligt Livsmedelsverkets gällande prislista för företagsekonomiska prestationer. 
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5  Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt efter att bägge avtalsparterna undertecknat det. Detta avtal upphäver 
samtidigt ett eventuellt tidigare avtal mellan Livsmedelsverket och vattenbruksanlägg-
ningen. 

6  Fakturering 

Beställaren betalar före utgången av mars årsavgiften för fiskhälsoservicen, enligt faktura 
från Livsmedelsverket. Priset bestäms enligt odlingens produktionsinriktning och -volym. 
Härtill betalar beställaren enligt separata faktureringar avgifter för de tilläggstjänster som 
beställts. Prisen bestäms enligt Livsmedelsverkets vid ifrågavarande tidpunkt gällande pris-
lista för företagsekonomiska prestationer. 

Anläggningen lämnar en skriftlig anmälan om förändringar i anläggningens verksamhet till 
Livsmedelsverket, om dessa påverkar årsavgiftens storlek. 

7  Betalningsvillkor 

Betalningsvillkoret är 21 dagar netto räknat från fakturadatum. Dröjsmålsräntan följer rän-
telagen. 

8  Avtalsmaterial och rangordning 

I avtalet mellan leverantören och beställaren följs följande rangordning: 

1. Detta avtal med bilaga.
2. De på lagstiftningen byggande författningar som jord- och skogsbruksministeriet gett

om bekämpning av sjukdomar hos vattenbruksdjur och om förflyttning av vattenbruks-
djur.

3. Allmänna instruktioner och hygienanvisningar, enligt boken:
Frisk fisk. Förebyggande, identifiering och behandling av fisksjukdomar. Boken har redi-
gerats av Rahkonen, R., Vennerström, P., Rintamäki-Kinnunen, P. & Kannel, R. Senaste
upplagan.

Om avtalstexten och de bifogade handlingarna strider mot varandra, är avtalstexten avgö-
rande. De bifogade handlingarna gäller i nummerföljd. 

Bifogade handlingar till detta avtal är: 

1. Grunder för klassificering av anläggningarna och instruktioner om verksamheten.
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9  Ändringar i avtalet 

Livsmedelsverket har rätt att vid behov ändra fiskodlingsanläggningens klassificeringsvillkor 
(Bilaga 1). Livsmedelsverket skall lämna en anmälan till avtalsparten om väsentliga föränd-
ringar en (1) månad innan förändringarna träder i kraft. Avtalsparten har rätt att i två veck-
ors tid efter att ha fått veta om ändringen av avtalsvillkoren säga upp avtalet med omedel-
bar verkan. Livsmedelsverket svarar inte för de kostnader som ändringar orsakar avtalspar-
ten. 

Till övriga delar kan avtalsparterna ändra detta undersökningsserviceavtal endast skriftli-
gen, andra ändringar är ogiltiga. Ändringarna träder i kraft, då bägge avtalsparterna korrekt 
godkänt och undertecknat dem via sina behöriga representanter. 

10  Överföring av avtalet 

Beställaren har inte rätt att utan leverantörens medgivande ens delvis överföra detta avtal 
på en tredje part. 

En eventuell fusion av avtalsparten med en tredje part, eller en eventuell delning av  
avtalsparten påverkar inte avtalets giltighet eller avtalsvillkoren. En sådan delning av  
avtalsparterna som avses i aktiebolagslagen påverkar inte avtalets giltighet, utan avtalet 
överförs som sådant på det nya bolaget. Avtalsparterna förbinder sig att i god tid infor-
mera den andra avtalsparten om eventuella fusions- eller delningsplaner eller förändringar 
i organisationen. 

11  Uppsägning av avtalet 

Bägge avtalsparterna har rätt att säga upp detta avtal med en uppsägningstid på 30 dagar. 
Uppsägningstiden börjar vid den tidpunkt, då avtalsparten sänt en skriftlig uppsägningsan-
mälan till den andra avtalsparten. 

Anmälan om uppsägning av avtalet kan levereras till beställaren som brevpost, e-post eller 
fax. 

12  Upphävning av avtalet 

Avtalsparterna kan med en skriftlig anmälan upphäva avtalet så att det upphör vid utgången 
av den månad som följer på månaden då anmälan lämnats, om någondera avtalsparten inte 
uppfyller sina avtalsskyldigheter eller om ett av avtalsparterna oberoende oöverstigligt hin-
der omöjliggör ett fullföljande av avtalet. Livsmedelsverket har rätt till ersättning för det 
arbete man utfört fram till upphävningstidpunkten, om avtalet upphävs. 

Om avtalet upphävs returneras en redan betald årsavgift inte. 
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Livsmedelsverket kan ge vattenbruksanläggningen en anmärkning, om anläggningen lämnat 
avtalsskyldigheter ouppfyllda, men försummelsen inte anses som en tillräcklig grund att 
upphäva avtalet. Sådana avvikelser antecknas ändå på de intyg som Livsmedelsverket ger 
över undersökningarna i vattenbruksanläggningen. Upprepade anmärkningar utgör en orsak 
till upphävning av avtalet. 

13  Skadestånd 

Ingendera avtalsparten svarar för indirekt skada som den andra avtalsparten eventuellt  
orsakas i samband med att skyldigheterna i detta avtal fullföljs eller på grund av att de inte 
fullföljs. Avtalsparternas ansvar gäller endast direkta skador. Livsmedelsverkets totalansvar 
för skador begränsas i alla fall högst till totalvärdet på årsavgiften för den fiskhälsoservice 
som beskrivs i detta avtal. 

14  Oöverstigligt hinder (force majeure) 

Avtalsparterna utför uppgifterna som fastställts för dem omsorgsfullt med hjälp av yrkes-
kunnig personal. En avtalspart svarar för den direkta skada man orsakat den andra avtals-
parten. Ingendera avtalsparten svarar ändå för indirekt skada som de orsakar varandra i 
samband med att skyldigheterna i detta avtal fullföljs eller på grund av att de inte fullföljs, 
om skadan inte orsakats avsiktligt eller av grov vårdslöshet. 

Om ett fullföljande av avtalsskyldigheterna förhindras eller fördröjs på grund av ett oöver-
stigligt hinder, förlängs tiden för fullföljandet av avtalsskyldigheterna så länge det oöver-
stigliga hindret varar. En avtalspart har inte rätt att framställa krav på grund av att  
ett fullföljande av avtalsskyldigheterna förhindras eller fördröjs på grund av ett oöverstig-
ligt hinder. Avtalsparten skall allt enligt möjlighet lämna en skriftlig anmälan till den andra 
avtalsparten om när det oöverstigliga hindret börjar, orsaken till detta hinder och hur 
länge detta hinder beräknas vara liksom också när detta hinder upphör. 

Som oöverstigligt hinder betraktas en sådan händelse, som förhindrar eller gör det oskäligt 
svårt att avtalsenligt fullfölja avtalsskyldigheterna. Sådana händelser är krig, upplopp, na-
turkatastrof, avbrott i den allmänna energidistributionen, brand, myndighetsbestämmel-
ser, väsentlig begränsning i Livsmedelsverkets verksamhet på grund av statsbudgeten, 
statsrådet eller ministeriet, strejk, blockad eller någon annan lika betydande och ovanlig av 
avtalsparterna oberoende orsak. 



15  Meningsskiljaktigheter 

Eventuella meningsskiljaktigheter orsakade av avtalet eller tolkningen av avtalet avgörs i 
första hand genom inbördes förhandlingar avtalsparterna emellan. Om förhandlingarna 
inte leder till något avtal inom 30 dygn efter att förhandlingarna inletts, lämnas saken till 
Helsingfors tingsrätt för avgörande. 

16  Underskrifter 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, ett till vardera avtalsparten. 

Undertecknarens namnförtydligande 

  

Ort och datum 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Undertecknarens namnförtydligande 

_______________________________________ 
Titel Titel 
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Livsmedelsverket 

Ort och datum 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Bilagor 1. Grunder för klassificering av anläggningarna och instruktioner om verksamheten.
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