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Ramoverenskommelse mellan Havs- och vattenmyndigheten  (HaV) och
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

1. Allmänt

Ramoverenskommelsen har sin grund i myndigheternas gemensamma allmänna ändamål i

miljoarbetet.

HaV:s uppdrag framgår av forordning (2011:619) med instruktion for Havs- och

vattenmyndigheten. HaV är en forvaltningsmyndighet på miljoområdet for  frågor  om

bevarande, restaurering ochhållbart nyttjande av sjoar, vattendrag ochhav med ansvar for

havs-, vatten- ochfiskforvaltningen i Sverige.

SLU:s uppdrag framgår av forordningen for Sveriges lantbruksuniversitet, SLU-
forordningen  [1993:221), hogskolelagen [1992:1434) ochhogskoleforordningen

[1993:100]. Till skillnad från övriga universitet och hogskolor i Sverige har SLU regeringens

uppdrag att utover forskning och utbildning även bedriva fortlopande miljoanalys.

Innehållet uttrycks i SLU:s verksamhetsidé: att i samverkan med det omgivande samhället

utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna ochmänniskans forvaltning och
hållbara nyttjande av dessa.

2. Syfte

Ramoverenskornmelse syftar till att säkerställa HaV:s behov av stod Vid genomforandet av

sin verksamhet. Genom ramoverenskommelsen stodjer SLU HaV:s forvaltningsuppdrag

genom att tillhandahålla ett flertal tj änster som datainsamling ochdatavärdskap,

vetenskapligt baserade analyser ochkunskapsunderlag, samt expertkompetens inom sitt

ansvar for fortlopande miljoanalys.

Ramoverenskommelsen ska stödja en strukturerad ochtydlig relation mellan HaV ochSLU

samt ge ett overgripande ramverk for hur HaV ochSLU arbetar tillsammans.

Ramoverenskommelsen ska leda till en effektiv administration av de beställningar SLU

utfor for HaV:s räkning ochskapa långsiktiga planeringsforhållanden for att säkerställa

kompetens ochresurser for båda myndigheterna.
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3. Omfattning

Ramöverenskommelsen  omfattar:

o  bestäiiningar av uppdrag där HaV ersätter SLU för kostnader
o  bidrag som lämnas till SLU för gemensamma projekt mellan myndigheterna eller

tillsammans med ytterligare parter

o  bidrag som lämnas som delfinansiering för datainsamling där övrig del finansieras
Via EHFF [Europeiska havs- och fiskerifonden]

Vidare omfattas de aktiviteter som genomförs inom SLUzs anslag för ”myndighetsstöd och

expertstöd” vid institutionen för vatten och miljö, vilka utformas i dialog med
Naturvårdsverket och HaV och ”basresursen” vid institutionen för akvatiska resurser för att

fortsatt kunna driva en resurs- och miljöanalys. Bâda institutionerna tillkom i samband med

att verksamheterna fördes till SLU.

4. Verksamhetsområden

Ramöverenskommelsen omfattar följande verksamheter som är översiktligt beskrivnai

bilaga  1-6:
1. Analyser, utredningar och expertstöd inom fiskförvaltning

2. Analyser, utredningar och expertstöd inom havsförvaltning

3. Analyser, utredningar ochexpertstöd inom vattenförvaltning

4. Miljöövervakning
5. Datainsamling

6. Datavärdskap

Beskrivningarna är översiktliga och inte fullständiga utan syftar till att ge en generell bild

av inriktningen på verksamheternas innehåll. Detaljerade beskrivningar kan förekomma i

de enskiida beställningarna. De åtaganden som beskrivs gäller i män av tillgängliga

resurser.
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5.  Reglering av beställningarna
Bestållningar inom områdena 1—6 sker huvudsakligen genom  uppdrag. Bestållningar inom,
bland annat område 5, sker  delvis genom bidrag, då dessa medel  inte  utgör en fullståndig

finansiering av verksamheten utan endast omfattar den svenska medfinansieringen

gentemot EU.  Bidrag kan bland annat användas når bestållningarna finansieras av flera

parter, t ex HaV och SLU gemensamt och där resultatet år en gemensam  produkt eller  att
verksamheten år en del av SLU:s uppdrag.

Bestållningarna sker i separata överenskommelser som nårmare anger vad som  gåller

mellan parterna avseende de enskilda uppdragens omfattning, utformning, administrativa

rutiner och ekonomiska relationer. För dessa bestållningar gäller HaV:s alhnånna villkor

[bilaga 7) med undantag för vad som sårskilt angivits i bilaga 8.

Beställningarna bör  i  så stor utstråckning som möjligt vara fleråriga och bör vara beslutade
senast utgången av februari det år som bestållningen ska påbörjas. Detta avser dock endast

vid februari kånda och planerade bestållningar. Under året uppkomna behov hanteras

löpande.

6.  Planering och uppföljning
6.1 Ledm'ngsmöte
Varje år genomfürs ett ledningsmöte mellan HaV och SLU. Vid detta möte deltar

myndigheternas ledningar. Vid mötet genomförs en  genomgång av de  olika

verksamhetsområdena, en lågesrapport från respektive myndighet avseende  problem  och

möjligheter samt större  frågor  infor kommande år. Mötet genomförs under maj -j uni månad.

Vid mötet förs gemensamma minnesanteckningar.

6.2 Myndighetsgemensam grupp
För forvaltning av överenskornmelsen finns en myndighetsgemensarn grupp. Gruppens

uppdrag år att planera och följa upp uppdrag och finansieringsförutsåttningar samt att

bereda frågor inför det årliga ledningsmötet.

Från  HaV deltar chefen för avdelningen för havs- och vattenförvaltning, chefen för

avdelningen för fiskförvaltning och chefen för kunskapsavdelningen.  Från  SLU deltar
vicedekan för miljöanalys vid fakulteten för  N aturresurser och jordbruksvetenskap [Nl-fak)

prefekterna vid institutionen för akvatiska resurser [Aqua], institutionen  för vatten och

miljö  (WM), institutionen för vilt, fisk och miljö [VFM], samt chefen för Artdatabanl<en[Adb]
eller person som chef utser. Vid behov kan även biträdande GD vid HaV och vicerektor för

fortlöpande miljöanalys (eller motsvarande] delta. Gruppen sammantråder en  gång per
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halvår under mars och  oktober.  HaV år sammankallande och ordförandeskapet följer av

den geografiska hemvisten för mötet.

6.3 Uppdragsdi'alog

För att såkerställa att respektive beställning genomförs, förs en dialog mellan

budgetansvarig enhetschef respektive prefekt eller person som prefekt utser för de

bestållningar som enhetschefen ansvarar för. Syftet år bereda årets bestållningar och

säkerstålla att uppclragen produceras i tid och år tydliga.

7. Ersättning

Den totala ersåttningen från HaV till SLU per år  2016-2018  har varierat från ca  128
miljoner kronor till ca 136 miljoner kronor. Beloppet kommer årligen att anpassas till HaV:S
årliga verksarnhetsplan och budgetförutsåttningar i Övrigt.

För en  gemensam  framåtsyftande planering som ska ge bäst möjliga förutsåttningar för SLU

att svara upp mot kommando behov arbetar den myndighetsgemensamma gruppen med en

årligt rullande handlingsplan med en treårig planeringshorisont. Planen ska innehålla
definierade verksamhetsområden och en indikation på de ekonolniska förutsättningarna.

Vid risk för större avvikelser i medelstilldelning mellan kalenderår, ska pai-terna omgående

ta kontakt för en dialog om vad den åndrade medelstilldelningen kommer att innebära för

det fortsatte samarbetet. Det gåller såväl ändrade finansiella forutsåttningar som bortfall av

Större Verksarnheter, som t ex miljöövervakning.

I huvudsak gäller att (om parterna inte kommer överens om annat)

1.  Bidragsmedel betalas ut löpande under den tid som åtagandet pågår. Utbetalning av

bidrag Ska i Sådant fall ske i förskott i början av varje kvartal.

2. Fast pris tillåmpas för uppclrag. Vid fakturering sker betalning i enlighet med de

alimänna villkoren  i  bilaga 7.
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8. Uppföljning

SLU ska lämna prognos över medelsförbrukningen under innevarande år och eventuella
avvikelser rörande ekonomi och verksamhet. Formerna för detta bestäms av den

myndighetsgemensamma gruppen.

9. Villkor

För de specifíka överenskommelser som tecknas inom respektive verksamhetsområde och

inom ramen för denna overenskommelse, ska Havs- och vattenmyndighetens allmänna

villkor tillämpas enligt bilaga 7 med undantag från de avvikelser som framgår av bilaga 8.

10.  Giltighet

Denna ramöverenskommelse gäller under perioden 1 januari  2019 -  31 december  2021
med möjlighet till förlängning 1 januari  2022 -  31 december  2024.  Ãr parterna överens om

att utnyttja möjligheten till föriängning ska parterna senast den 30 juni  2021  fastställa detta

skriftligt, som ett tillägg till denna overenskommelse. Uppsägning av överenskommelse

under löpande period kan ske per den 31 mars med en uppsägningstid av minst nio [9]

månader.

11. Ãndringar och tillägg
Ãndringar och tillägg till ramöverenskommelsen ska vara skriftliga och godkännas av bâda

parter. Ãndringar kan göras utan uppsägning av överenskommelsen.

Ramöverenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit Var

sitt.

201012-/1/4 2018-12-14

.-/ ,  _ .

]  kob Gr/anit Peter Högberg at;

Generaldirektör Rektor
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Bilaga 1

Analyser, utredningar  och expertstöd inom fiskförvaltning

Utvecklings- och utredningstjänster

SLU åtar sig att driva utveckling och kvalitetssäkring av  metoder  kopplade till arbetet som

ligger till grund för underlagen för fiskförvaltningen såvål inom EU, internationellt som

nationellt. Specifika utvecklingsprojekt med sikte på att långsiktigt utveckla

fiskförvaltningen, Lex. i riktning mot en adaptiv fiskförvaltning enligt ekosystemansatsen,

och de underlag som behövs för en  sådan  utveckling tas fram i dialog mellan SLU och HaV.

Analystjånster

SLU åtar sig att utföra olika former av analystjänster för att ta fram vetenskapligt baserade

underlag som stöd för fiskförvaltningen. SLU åtar sig dessutom att vid  behov, och givet

tillgängliga data, bistå HaV med tjänster kopplade till scenario- och åtgärdsanalyser med

avseende på fiskförvaltning i ett  brett  perspektiv. SLU kan  också  bidra till beräkningar av

kostnadseffektivitet av fiskförvaltningsåtgärder, särskilt avseende de förväntade biologiska

effekterna.

Resurs- och expertstöd

SLU åtar sig att vid behov:

o  delta med expertstöd inom HaV:s verksamhet inom fiskförvaltning

o  bistå  HaV med tjänster kopplade till nationellt arbete med att ta fram planer och

föreskrifter avseencie fiskförvaltning

I  bistå  HaV med expertstöd före, under och efter internationellt arbete med

fiskförvaltningi förhandlingar, expertmöten, mm.

o  bistå med expertstöd inom HaV:s internationella utvecklingssamarbete

Exempel på resurs- och expertstöd år:

o  ta fram underlag inför möten, bedöma  och  kommentera framtagna positioner och

texter, fungera som expertstöd under möten samt skriva rapporter från sådana

möten.

0  delta i nationella och internationella möten, Workshoppar och förhandlingar där HaV

i  dialog med SLU bedömer att det finns  behov  av särskilt expertstöd.

o  följa EU:s och konventionernas arbete inom fiskförvaltning.

o  delta i omvärldsbevakande seminarier, Workshoppar och konferenser.

o  foreslå utvecklingsinsatser och samordna dessa med andra länder.

o  delta i utvecklings- och samordningsinsatser med andra lander.
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Kompetenser  inom

fiskeriteknik,

analys av tidsserier, GIS-analyser/-modellering;

analys av fisk- och skaldjursbeståndens struktur, status och utveckling, samt fiskets
bedrivande och dess effekter, i tid och rum;

analys  och utvärdering av tänkbara forvaltningsstrategier;

modellering av fiskbestånd/samhällen och ekosystemkomponenter som har
betydelse för fisk- och skaldjurssamhällena vad avser deras utveckling i  tid och rum;

integrerad ekosystemanalys och  arbete  med ekosystemindikatorer som verktyg för
fiskförvaltning;

ekosystemtjänster med relevans for forvaltning av fisk- och skaldjur;
vetenskaplig rådgivning ochavnämardialoger nationellt ochinom EU.

uppfölj ning av odling och utsättning av fisk
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Bilaga  2

Analyser, utredninga r och expertstöd inom havsförvaltn ing
Utvecklings- och utredningstjänster

SLU åtar sig att driva utveckling och kvalitetssäkring av  metoder  kopplade till arbetet som

ligger till grund för underlagen för havsförvaltningen sâväl inom EU, internationellt som

nationellt. Specifika utvecklingsprojekt med sikte på att langsiktigt utveckla hållbar

ekosystembaserad havsförvaltningen och de underlag som behövs för en sådanutvecklingí

dialog mellan SLU Och HaV.

Exempel utvecklings- och utredningstj'anster

o  Utveckling av indikatorer, bedömningsgrunder och analysverktyg

Analystjänster

SLU åtar sig att utföra olika former av analystjänster för att ta fram vetenskapligt baserade

underlag som stöd för havsförvaltningen.

Exempel pâ analystjänster

-  underlag för förvaltningsplaner för marina däggdjur

-  underlag för hanteringsprogram för hummer _

-  underlag havsplaneringr fiskets geografier, lekområden, uppväxtområden

-  underlag och uppföljning av marint områdesskydd och fiske

~  hantering av främmande arter och stammar samt underlag till bedömning av

påverkan från dessa

-  underlag för bedömning av fiskets påverkan på, samt status för, arter, naturtyper

och  relevanta deskriptorer enligt havsmiljöförordningen

-  underlag till bedömning av bentiska habitat och arter

Resurs- och  expertstöd

SLU åtar sig att vid behov:

a  delta  med expertstöd inom HaV:s verksamhet inom havsförvaltning

0  bistå HaV med tjänster kopplade till nationellt arbete med att ta fram planer,

vägledningar  och  föreskrifter avseende havsförvaltning

o  bistå HaV med genomförande av åtgärder

o  bistå HaV med expertstöd före, under  och  efter internationellt arbete med

havsförvaltning i expertrnöten, mm.

o  bistå med expertstöd inom HaV:s internationella utvecklingssamarbete

Exempel på resurs- och  expertstöd är:
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expertstöd  inom HELCOM [Baltic Marine Environment Protection Commission  -
Helsinki Commission] och OSPAR [originally acronym  for Oslo and  Paris

Conventions]

expertstöd  inom (318 [Common Implementation Strategy)
delta i omvärldsbevakande seminarier, workshopparoch konferenser.

bidra med vetenskapligt  stöd  vid införancle av bevarandeåtgärder riktade mot fiske i

marilla skyddade områden.
expertstöd  inom åtgärdsprogram och arbete kopplat till art och habitatdirektivet

expertstödarter och naturtyper

exp ertstöd  vattenkemi

Kompetenserinom exempelvis

belastningsberäkningar

ekosysternanalys frärnmande arter

fisk och fiske, inklusive påverkan från fiske på havs milj on

marina arter

marina naturtyper
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Bilaga 3

Analyser, utredningar och expertstöd inom vattenförvaltning
Utvecklings- och utredningstjänster

SLU åtar sig att  driva  utveckling och kvalitetssäkring av metoder kopplade till arbetet som
ligger  till  grund för underlagen för Vattenförvaltningen såväl inom EU som nationellt.

Specifika utvecklingsprojekt med sikte på att långsiktigt utveckla hållbar vattenförvaltning

och de underlag som behövs för en sådanutveckling i dialog mellan SLU och HaV.

Exempel på utvecklings- och utredningstjänster

- Utveckling av indikatorer
- Smoltkompensationsverksamheten vid försöksstationen i Alvkarleby.

Analystjänster

SLU åtar sig att utföra olika former av analystjänster för att ta fram vetenskapligt baserade
underlag som stöd för vattenförvaltningen.

Exempel på analystjänster

o  underlag handlingsplan och föreskrifter för signalkräfta

o  utvärdering av fiskevårdsinsatser

kalkeffektuppfölj ning

underlag och uppföljning av limniskt områdesskydd och fiske

o  hantering av främmande arter och stammar samt underlag till bedömning av
påverkan från dessa

o  bedömning av limniska  habitat

Resurs— och expertstöd
SLU åtar sig att vid behov:

o  delta  med expertstöd inom HaV:s verksamhet inom vattenförvaltning

o  bistå HaV med tjånster kopplade till nationellt arbete med ta fram planer, program,

vägledningar och föreskrifter avseende vattenförvaltning

0  bistå HaV med att genomföra åtgärder inom vattenförvaltningen

o  bistå HaV med expertstöd före, under och efter internationellt arbete med

vattenförvaltningi expertmöten, mm.

o  bistå med expertstöd inom HaV:s internationella utvecklingssamarbete

Exempel på resurs- och expertstöd är:

o  expertstöd inom CIS
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expertstöd inom CBD (Convention on Biological Diversity]

hedriva avelsarbete med lax och öring

underlag nationell kalkningsplan

expertstöd växtskyddsmedel

expertstöd inom åtgärdsprogram och arbete ko pplat till art och habitatdirektivet

expertstöd arter och naturtyper

expertstöcl vattenkemi

Kompetens er inom

utrednings och- systemekologi för arbete med arter- och  naturtyper.

analys om naturvärdesbetlomning, kalkningsverksamhet och försurning,

restaurering av vattenmiljöer, ekologisk kompensation ochgrön infrastruktur, samt

åtgärdsuppföljning ochutv'ardering av vidtagna ätgärder ochprogram.

europeiskt ochregionalt konventionsarhete bland annat CMS [Convention ofthe

Conservation of Migratory Species ofWild Animals), Bern och Bonnkonventionerna,

Ramsar, med flera.

integrerad uppföljning och utvecklingsarbete inom fältet ekosystemtjänster

metoder för utv'ardering och långsiktigt skydd och skötsel av värdefulla

naturområden, tillgänglighet inklusive erfarenhet av naturvägledning och

metodutveckling.

främmande arter
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Bilaga4-

Miljöövervakning

Datainsamling och miljöövervakning

SLU genomför i stor omfattning insamiing av biologiska  samt  fysikalisk-kemiska miljödata
som utgör grunden för analyser, utredningar, rapporter och samverkan.

Utvecklings- och utredningstjänster

o  metodutveckling inom miljöövervakning

o  utvecklingen av nya digitala tjänster inom smartare miljöinformation främst

avseende arter och habitat/naturtyper

Analystjänster

o  analys  av miijödata för att bedöma tillståndet i miljön

o  utvärdering av effekterna av kalkning

-  analyser till stöd för miljömâlsuppföljningen

o  analyser till stöd för internationeli rapportering inom vattendirektivet,

havsmiijödirektivet och art- och habitatdirektivet.

Resurs- och expertstöd

-  deltagande av experter vid rnöten nationellt och internationellt inom

rniljöövervakningen

-  deltagande i arbetsgrupper inom samtliga verksainhetsomräden på HaV exernpelvis

HELCOM,OSPAR, ICES EEA, CIS, EU, UN, SIS  etc.

o  expertstöd för akvatiska arter och naturtyper

Kompetenser inom

o  miljöövervakning

o  sötvattenskemi, biologi och ekosystem

o  främrnande arter och artobservationer
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Biiaga 5

Datainsamling (DCF/EU-IVIAP) och  nationell  fisk~ och

skaldjursovervakning)

Den datainsamling och de analysaktiviteter som SLU Aqua utfor inom ramen for Sveriges
arbetsplan for datainsamling syftar till att erhålla en kunskapsbakgrund for att kunna
uppfylla mål, rorande bland annatlångsiktigt hållhartnyttjande av bestånd och
implementering av ekosystemansatsen, som faststålls i den gemensamma fiskeripolitiken
och nationell forvaltning.

Forutom insamling av olikatyper av  data  genom biologiskprovtagning av fiskets
landningar och  utkast, provtagning av fisk från forskningsfartyg och insamling av data
gällande fritidsfiske och bifångster innefattar arbetet ocksåbeståndsanalys, forvaltning av
data ochdatabaser samt kvalitetssåkringsarbete. Data som samlas in används i
Internationella Havsforskningsrådets (ICES) beståndsuppskattningsarbete, vilket ligger till
grund for årlig internationell biologiskrådgivning om bland annat storleken på fiskekvoter.
Datainsamlingen är en del av Sveriges internationella åtagande. Andra data som också
samlas in används inom nationell forvaltning.

Den genomforda datainsamlingen, rådgivningen och uppfolj ningen säkerställer bland annat
genomforandet av merparten av den internationella och nationella datainsamlingen for
Sveriges kommersiella fiskbestånd.

Utvecklings- och utredningstjänster
Forutom underlag gällande nationell och internationell datainsamling och uppfolj ning i hav
sjoar, och vattendrag, med fokuspå fisk och kråftdjur, bistår SLU med att:

0  genomfora vetenskapligt baserade projekt av utvecklingskaraktår med syfte att
forbåttra underlag tillforvaltningen av akvatiska resurser

o  utveckla metoder och provtagning inom datainsamling

Kompetenser inom

o  datainsamling

utveckling av nya metoder for datainsamling

statistik- och trendovervakning

internationell- och nationell rapportering

skydd av habitat

provfiskemetodik,

hydroakustiska undersokningar,

o  genetisk analys, ålderanalys av fisk, fiskeribiologisk analys

1
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Datavärdskap

Miljöövervakningen producerar en stor mängd miljödata i syfte att utgöra underlag för

bland  annat  bedömning av miljöstatus inom vattenförvaltningen, havsförvaltningen,
fiskförvaltningen, miljömålsarbetet och för internationeilt datautbyte. En väl fungerande

datahantering är en förutsättning för kostnadseffektiv och rättssäker samordning av

myndigheternas miljöarbete. F örvaitningen av miljöövervakningsdata utförs oftaav andra

myndigheter, så kallade datavärdar på uppdrag av HaV.

SLU är datovärd o'r öf'ande er av  data:

Typ av data Datavärd

Provfisken från Sveri es sjöar, vattendrag och kust SLU Aqua

Kemi och bioio i i sjöar och vattendra SLU IVM

Bioloisk mån faid marina och iirnniska arter SLU ADb

SLU:5 ansvar för datavärdskapen omfattar utveckling och forvaltning av IT-systemen, skydd

och säkerhet för data samt kvalitetssäkring och tillgängliggörande avde basdata och

metadata som rapporteras in avutförarna.

Eftersom en väsentiig dei av insamlad data numera räknas som öppna data, är det avstor

viktatt de system som tas fram är användarväniiga och erbjuder forskare, alimänhet,

förvaitare m.fl.goda och enkla möjligheter att hitta, läsa och extrahera data från

databaserna.

Utvecklings och utredningstjänster

o  utveckling avnya datavärdskap

o  förbättring och utveckling av befintliga datavärdskap

o  utveckling av digitala tjänster

Resurs och expertstöd

-  delta i internationeila och nationella möten om dataförvaltning

Kompetenser inom

o  fysikaliska, kemiska och biologiska mätningar och data

o  biologisk mangfald och art- och hahitatdirektivet

o  dataförvaltning

o  tillgängliggörande och visning av data

0  Webbappiikationer och digitala tjänster

1
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Awikelser  från Havs- och  vattenmyndighetens  allmänna  villkor  vid

uppdrag (HaV AV  -  U  18)

Föl'ande villkor år undanta na från denna ramöverenskommelse och tilläm as inte

4.9

4.21
5.13
5.14
5.15
5.16

Föl'ande äller i  relation  till villkor  8

HaV ger SLU en icke-exklusiv nyttjanderätt till de resultat och det material som framtas av

SLU inom ramen för denna overenskommelse, vilket bland annat innefattar publicering.

HaV kan, efter begåran från SLU, pröva möjligheten för SLU att publicera resultat före det

att uppdraget är slutfört.

HaV har inte rått att utan medgivande från SLU åndra eller modifiera resultat som

framtagits av  SLU.  Detta undantag från  8.1  förhindrar dock inte HaV från att dra andra

slutsatser än SLU, baserat på samma eller kompletterat underlag.

Vid utgivning av trycksaker, digitala skrifter och vetenskapliga rapporter där HaV har

medfinansierat avrapporterat projekt ska detta tydlígt framgå med

kontrakts/projektnummer och når detta år relevant, Hal/:3 logotyp. HaV skall på

motsvarande sått synliggöra i rapporter och pressmeddelanden med mera om SLU har varit

delaktig att ta fram underlag.

Föl'ande ålleri relation till villkor  11.4  och  11.5
HaV medger SLU rått att ersåtta egen personal enligt ingångna kollektivavtal. Kostnader för

detta ska ingå i det fasta pris som antagits för uppdraget.

Föl'ande ålleri relation till villkor  12:2
SLU ska fakturera var fjårde månad för utfört arbete och utformas i enlighet med  12.6.

l
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Havs- och vattenmyndighetens allmänna villkor vid uppdrag (HaV AV- U  18)

Generellt

Dessa allmänna villkor är avsedda att användas när

uppdragstagare utför oppdrag åt Havs  -  och

vattenmyndigheten, nedan kallat HaV.

1. Definitioner

Uppdragsbeslo'ivniog -  Beskrivning eller kravspecifikation

för utförande av tjänst eller oppdrag som anges i

upphandlingsdokument, förfrâgan, anbud, eller särskilt

uppr'áttad overenskommelse eller avtal.

Uppdragsbesiu'ivaing kan Lex. innehålla

genomförandeplan, hemanningsplan, tidplan,

betalningsplan, nletod för uppdragets genolnfürando.

Uppdragstagare — ntsedd leverantör eller samarbetande

myndighet som avses utföra Ljänst eller uppclrag för vilket

HaV lämnar ersättning.

Uppdrag f  tjänst eller tjänster som uppdragstagare har att

utföa'a.

Uppdragsgivare  f  uppdragsgivare är  Haws“ oeh

vattenmyndigheten, HaV.

LOU  f  lag (2016:1145) om offentlig upphanciling

OSL  -  offentlighets- och sekretesslag (2009:4oo)

2. Avtaishandlingar

2.1 Om det i förekommande avtaishandlingarna foreligger

mot varandra stridande nppgifter gälier de, om inte

omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, i

följande ordning:

Skriftlige ändringar och tillägg

Beställning

Uppdragsheskrimling

Upphandlingsdokument

Allmänna villkor

Anbud, offert

2.2 Ãndringar i avtalsvillkoren ska vara skriftliga oeh

godk'annas av bilda parter.

3.  Information  och kommunikation

3.1 Parterna ska löpande hålla varandra informerade och

underrätta varandra om fiirhållanclen som kan antas ha

hefyclelse för uppdraget.

3.2 För meddelanden, medgivamlen och gedkännanden

Som enligt överenskommelsen ska ske i skriftlig form

uppfylls dette lämpligen i elektronisk form via eepost.

4.  Uppdragets  utförande

Omfattning

4.1 Uppdragstagaren ska utfüra oppdraget enligt

uppdragsheskriming oeh övriga handlinger.

4.2.  Uppdraget ska utföras faekmässigt och med omsorg.

4.3 Uppdragstagaren ska, om så avtalats, upprätta och föija

en kvalitetsplan för oppdraget och ombesörja åtaganden

enligt planen.

4.4 I oppdraget ingår att inhäinta de yttranden,

godkännanclen, samtyeken och tillstånd som kan krävas

från Lex. myndigheter eller fastighetsägare för att

oppdraget ska kunna genomföras enligt gällancle

författningar.

4.5 Uppdragstagaren ska anmäla behov av att utföra

ändringar eller tilliigg till oppdraget. HaV ska godkänna

tillägg eller ändring skriftligen i förväg med beställning för

att ersättning ska utgå. För oppdrag som upphandlats

enligt LOU år möjligheterna att göra tillägg till oppdrag

eller att utöka oppdrag utöver vad som npphandlats sterkt

begränsade.

4.6 HaV ska lämna nppdragstagaren tillgång till HaVs

lokaler, information och underlag, så som det framgår av

uppdragsbeslo'ivningen att uppdragstagaren har behov av,

för att möjliggöra uppdragets utförande. Information och

underlag som uppdragstagaren erhåller ska vicl uppdragets

slut återlämnas till I-IaV. Kopior på medium som inte kan

återlämnas ska iörstöras oåterkalleligt.

4.7 Uppdragstagaren ska säkerställa kontinuiteten i

utförandet av oppdraget och ta tillvara 1'ationaliserings~



och utveeklingsmöjligheter som kan effektivisera

oppdragets utförande.

Uppdragstagarens bemanning oeh kompetens

4.8 Vid otförandet ska uppdragstagaren använtla

erforderligt antal personer, med för oppgitten adekvat

kompetens avseentle utbildning och erfarenhet.

Uppdragstagarens till gång till kompetens för ntförande av

oppdraget ska hållas intakt under hela tiden för oppdraget.

4.9 Om den operativt ansvarige eller annan person med

avgörande kompetens under nppdragstiden ersätts med

annan ansvarig person ska uppdragstagaren till HaV

slo'íftligen övers'ánda information som redovisar att

personens kompetens med ntbildnings- och

erfarenhetsbakgrond motsvarar cle kompetensltrav som

föreskrivits. Överenskommelse om byte eller annan

förändring rörande dessa personer ska skriftligen vara

godlcänd av HaV innan dessa personers arbcte med

tjänsten påbörjas

4.10  Uppdragstagaren är skyldig att otan oskäligt dröjsmåi

byta ot i oppdraget anlitad person eller anlitad

onderleverantör om HaV begår det och har sakligt sl<äl för

sin begäran. Sådant sltäl kan vara att personal enligt Havs

bedömning saknar crforderlig kompetens,

samarbetssvårigheter förekoinrner eller oppdraget inte

otförs på det sätt som regleras iuppdragsbeskrivnin g,

tidsplan eller överenskommelsen i övrig-t.

4.11 Uppdragstagaren ska i förekommande fall samarbeta

med andra nppdragstagare som HaV anlitat.

4.12 Genom oppdraget oppkommer inte

anställningsförhållande mellan HaV och personal som

anlitats av oppdragstagare eller dennes nnderleverantörer.

HaV övertar inte arbetsmiljöansvar eller annat

arbetsgívaransvar för oppdragstagarens eller dennes

onderleverantörers personal.

Leverans

4.13 Uppdragstagaren ska redovisa oppdraget i rapport,

redogörelse, data eller annat sätt som anges i

uppdragsbeslo'ivning.

4.14 F ör att personer' med funktionshinder ska ha

möjlighet att tillgodogöra sig information ska rapporter,

redogörelser och andra handlingar som kan komma att

pnbliceras på HaVs hemsida vara tillgänglighetsanpassade

enligt standard WCAG 2.0 från  W3C.
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Tider

4.15 Uppdraget utförs enligt tidplan som angesi

nppdragsbeskrivning och slutredovisas senast vid

oppdragets slutförande.

4.16 Uppdragstagaren ska pâ HaVs begäran opprätta

förslag till tidplan som efter avstämning med HaV ska gälla

för oppdraget.

4.17 Uppdragstagaren ska följa tidplanen.

Uppdragstagaren har dock rätt till tidsförlängning om

försening siter på grund av förhållanden som

oppdragstagaren inte orsakat och vars effekt

upptlragstagaren inte rimligen konnat överkomma.

Uppdragstagarens opartiskhet vid ntförande av

oppdraget

4.18 Vid genomförande av oppdraget ska uppdragstagaron

tillvarata och företräda HaVs intressert. Uppdragstagaren

och dennes personal får under oppdragsperioden inte

utöva verksamhet eller ta emot ersättning från annan part

på sätt som kan anses rubba förtroendet i något som göller

det avtalade oppdraget.

4.19 Uppdragstagarcn ska ornetlelbart konsultere HaV om

det finns risk förjäv eller opartiskhet som skulle kunna

r ubba förtroend et.

Underleverantör

4.20 Om oppdragstagaren använder underleverantör för

att ntföra del av oppdraget svarar' uppdragstagaren fullt nt

för sina nnderleverantörcrs arbete så som för sitt eget.

4.21 Tillägg eller byte av nnderleverantör som utför

Väsentlig del av oppdraget får endast ske efter skriftligt

godkännande från HaV. Uppdragstagare svarar för

merkostnader som är att hänföra till otbyte av personal

hos oppdragstagare eller nnderlcverantör.

4.22 Ifivel'enskommclser där HaV finansierar oppdrag

utan nppliaodiing, har uppdragstagaren att otse

underleverantör enligt LOU eller andra  national}:

tillämpliga opphandlingsbestämmelser.

4.23 Mella!! uppdragstagaren och onderleverantör ska ett

giltigt avtal finnas. Uppdragstagare som anlitar

nnderleverantör ska på HaVs begäran kunna nppvisa ett

gong: avtal.

Miljö- och kvalitet

4.24 Uppdragstagaren ska följa de miljö- och

lofalitetsledningssystem som anges i nppdragsbeskrivning.

      



4.25 Vid utförande av oppdraget ska uppdragstagare

beakta relevanta miljöaspekter för att ta tillvara positiva

miijöeffekter och minska negativ miljöbelastning.

4.26 Uppdragstagaren ska söka nndvika miljöbelastande

resoi` och i möjligaste main använda distansöverbiyggande

teknik, om det inte är olämpligt. Nüdvändiga resor foretas

företriidesvis med tåg och lokal kollektivtrafik.

5.  Fel.  brist och forsoning

5.1 Om uppdragstagaren brister i att utföra oppdraget eller

tillhandahåiler ett resultat som innehållerI fel elier bristeri

förhâllande till överenskommen uppdragsbeskrivnin g är

uppdragstagaren skyldig att, efter reklamation från HaV,

utan oskäligt uppehâll vidta rättelse. HaV har rätt att

bestiimma sådan tid för rättelse. Rättelse ska ske genom att

nppclragstagaren fullgör oppdraget eller korrigerar felot

eller bristen. Sâdant arbete ingåri överenskommen

ersättning.

z

5.2 Har rättelse av fel eller brist inte vidtagits, har HaV rätt

att självt eller genom uppdrag åt annan avhjälpa felet eller

bristen på oppdragstagarens bekostnad.

5.3 Vidtar inte uppdragstagaren rättelse har HaV rätt till

nedsättniug av den överensltomna ersiittnin gen

(prisavdrag) med ett belopp som skäligen kan anses

motsvara felet eller bristcn.

5.4 Nedsättning av ersättning kan också ske om

uppdragstagaren brister iupphandling av

underleverantör, avtal eller annan brist avseencle

underleverantör.

5.5 Härutöver har HaV rätt till skadestånd inom ramen för

överenskommen ansvarsbegränsning. Nedsättning av

ersättningen som har utgått på grund av fel eller brist

avräknas från sådant skadestånd.

5.6 Ãr bristen av viisentlig betydelse för HaV och har

rättelse inte skett inom 30 dagar från det att HaV

reklamerade felet eller bris-ten har HaV rätt att säga upp

avtalet i dess helhet eller den del av avtalet som är

bänförlig till felet eller bristen.

Försening

5.7 Om part befarar att förseniu g kommer att inträffa eller

änclring ske i förliåliande till tidplanen, ska parten genast

skriftligen underriitta motparten om detta samt ange

anledningen till förseningen eller änåringen. Meddeiande

om försening ska oeltsii innehålla information om tidpnn kt

och omständigheter för när arbetet âter beräknas iölja

tidsplanen.

5.8 Uppdragstagaren har rätt till erforderlig

tidsförlängning om npptiragstagaren hindres att fullgöra

uppdraget på grund av förh'allande som beror på HaV. År

så fallet ska detta förhåliande sår-skilt anges i nnderrättelse

om föi'sening. Annars anses det bristande fullgörandet vara

orsakat av nppdragstagareu.

5.9 Om HaV begår att tidsplanen ska ändras har

tipptlragstagaren rätt till sk'álig ei'sättning med styrkt

belopp om denne åsarnkats merkostnad. Detta gäller dock

inte om begäran beror på av uppdragstagaren orsnkad

försening.

5.10  Ãr försening, som inte förorsakats av HaV, längre än

en veeka, ska upptiragstagaren dessntom, skriftligen

meddela HaV tidpnnkt och omständiglieter för när arbetet

åter beräknas följa tidsplauen. Sådan tinderrättelse ska

lämnas två ganger iveckan med två mellanliggancle

vai'dagar till dess tidsplanen åter foijs, om inte HaV

slo'lftligen medgett avstcg från detta. Sådant medgivantlo

får ändras av HaV. Ersättníng utgår inte för

nppdragstagarens extraarbete i detta avseende.

5.11  Endast part som lämnat underrättelse om försening

får åberopa det förliållande som föranlett förseningen, om

inte motparten insett eller bort inse detta och att det

inverkar på tidsplanen. Underlâter part att lämna sådan

underrättelse utan (lröjsmål, har part rätt till ersättning för

den skada som kunde ha undvikits om nnderrättelscn

lämnats i tid.

5.12  Vid försening fororsaicad av HaV ska myndigheten

ange om behov finns av att ändra tidplaneu.

Förseningsvite

5.13  Om föi'seningen beror på nppdragstagaren eller något

föi'hållande på nppdragstagarens sida har HaV rätt till vite,

oavsett om skada skett eller inte. Tidsberäkningen ska då

utgå fr'm den nrsprungliga tidsplanen. Rätten till vite

gäller vid överskridande av bestämd tid för genomförande

av (lel  t  v oppdraget om detta särskilt överensltommits. Vite

ska erläggas med en (1) procent av överenskommet fast

arvode för varje päbörjad sjudagarsperiod (kalenderdagar)

som förseningen varar, om inte annat särskilt

överenskommits. Vid oppdrag som ntförs enligt löpande

räkning eller` löpande räkning med taltpris beräknas vitet

på motsvarande sätt på det totala fakturerade beioppet.

Vite ska dock erliiggas med högst 15 proeent av (wan
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nämnda belopp, dvs. fast aivode respektive faktarerat

lJelopp. Denna bestämmelse tillämpas inte när

uppdragstagaren är en annan myndighet inom den svenska

staten.

5.14 HaV har rätt att avräkna Lipplupet vite från

uppdragstagarens ersättning. Uppdragstagaren ska efter

skriftlig begäran från HaV räkna av vitesbeloppet före

fakturering. Sådan aia'äkning ska framgå av fakturan. Har

avräkning inte gjorts i fakturan är uppdragstaga ren skyldig

att efter begäran från HaV skicka kreditfaktura på

vitesbeloppet innan betalning sker.

5.15 Vite utesliiter inte HaVs rätt tiil prisavdrag eller

skadestând, men ska avräknas från sådant.

5.16 I-IaVs rätt till vite år föiverkad om ansprâk på

ei'sättning inte framförts senast tre månader efter det

oppdraget slutförts eller annars npphört.

6. Ansvar

6.1 Uppdragstagaren ansvarar för skada som denne vållat

Hav eller tredje man mot vilken myndigheten svarar om

skadan orsakats av fel eller försurnmelse. Skadeståndet är

begränsat till direkt förlust och med ett belopp per

skadetillfaiie om högst femtio (50} prisbasbelopp enligt

tagen (19622381) om allmän försäkring. Dessn

begränsningar gäller inte om uppsåt eller grov vårdslöshet

föreligger. Med prisbasbelopp enligt denna punkt avses

prisbasbeloppet vid tiden för skadans upptäckt.

Begränsningen i denna punkt omfattar inte pi'isavtlrag,

ränta och vite.

6.2 Uppdragstagaren ansvarar för sådan skada som

uppstår för HaV genom att nppdragstagaren gett felaktig

information till tredje man.

6.3 Ersättningsanspråk ska för att vara giitigt fi'amställas

omgående efter det att parten m'árkt grunden för anspråket

och under alla förhållanden senast sex (6) månader efter

att detta avtal nppliört att gälla.

6.4  Part  år alltid skyldig att vidta alle åtg'arder som behövs

för att förebygga eller begränsa uppkomsten av skada, om

part kan göra detta utan oskälig kostnad eller oiägenhet.

Försäkring

6.5 Det åligger uppdragstagaren att på egen bekostnad

teekna oeh vidmakthålla ansvarsförsäkring som täeker tie

skador som uppdragstagaren är ansvarig för upp till

överenskommen ansvarsbegränsning. Uppdragstagaren

ska vidare hålla produkter och utrustning afford enligt

egendomsförsäkrad. Uppdragstagaren ska på begäran från

HaV uppvisa bevis på sådan förs'ákring. Denna

bestäinmelse gäiier inte när uppdragstagaren är en annan

myndighet inom den svenska staten.

7. Granskning - revision

7.1 HaV har rätt att följa upp att nppdragstagaren utför

sina âtaganden i enlighet med avtal, utförallde och kvalitet

samt riktigheten i uppdragstagares debíteringar, varvid

denne ska lämna skäligt biträde, samt tiligång till sina

lokaler.

7.2 HaVs revisorer har också rätt att göra motsvarancle

revision av uppdragstagares utförande och kvalitet.

7.3 Uppdragstagare iiar rätt att näivara vid

inspektion/revision, vilken ska utftiras under normal

arbetstid.

7.4 Förutom vad som ovan stadgas, ska uppdragstagare

eftei'komma krav om granskning som påkalias av

myndighet ander vars tillsyn HaVs verksamhet står.

7.5 Resultat av  revision  ska gemensamt granskes av

parterna. Om det vici en revison eller nnclersökning

framkommer att uppdragstagares fakturor för den

granskade perioden inte är korrekta, ska u ppdragstagare,

om uppdragstagare instämmer därtill, omedelbart

korrigere felaktiglieterna i faktareringen.

8. Rättigheter

8.1 HaV får, om inte annat reglerats  ,  en full och

oinskränkt ägancierätt samt u pphovsrätt och övriga

immateriella rättigheter till resultatet av uppdraget. Med

resultatet avses allt arhete och allt material, inklusive

dokumentation, som uppdragstagaren inom ramen för

oppdraget tar fram för HaV. R'attigheterna iimefattar rätt

för HaV att kopiera, ändra, modifiera och tiilgängliggöra

resultatet samt att överlåta :'iittigheter till resultatet vidare.

8.2 Allt digitalt prodtieerat utredningsmaterial eller

arbetsresultat som ingâr i oppdraget ska överlämnas till

HaV på anvisat elektroniskt medium och äganderätten till

kopian övergå till l-IaV.

8.3 Uppdragstagaren ska gentemot anlitad

underleverantör göra förliehâll för  H  aVs rättiglieter till

resultatet.

8.4 Uppdragstagaren får inte publieei'a eiler på annat sätt

nyttja ntredningsmaterial eller arbetsresultat som tilihör

HaV utom oppdraget innan uppdragets slutförande.
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8.5 Uppdragstagarc erhållcr, efter uppdragets slutförande,

en icke exkiusiv rätt att utnyttja resultatet i sin fortsatta

verksamhet. Vid nyttjande av resultat ska uppdragstagaren

ange att detta tagits fram på uppdrag av HaV.

8.6 Avblyts nppdrageti förtid ska uppdragstagaren till

Hav omedelbart efter besked om uppsägning redovisa för,

och Överlämna, utfört arhete.

8.7 Uppdragstagaren garanterar att hela eller del av

resultatet, varken genom innehav, nyttjandc,

vidareupplåtelse eller överlåtelse, gör intriing i tredje mans

immaterielle rättighet. Uppdragstagaren ska för det fall att

krav riktas eller talan förs mot HaV om intrång på grund

av anv'ándningen, vara HaV behj 'alplig att bestrida sådant

krav, bla. genom att tillhandahâlla underlag och annan

information som myndigheten har behov av.

Uppdragstagaren ska ersätta HaV för de ersättningar

(inklusive rättegångskostnader) och skadestånd som

myndigheten genom förlikning elier dom kan bli skyldig

att ntge. Uppdragstagaren ska därutöver ers'atta HaV för

myndighetene egna kostnader, inklusive kostnader för

ombudsawode, som upplcornmit til} följd av tvist med

tredje man. Dessa bestämmelser gäller även efter utgangen

av giltighctstiden.

9. Publicitet och marknadsföring

9.1 S°avitt inte annat följer av lag eller förordning äger

uppdragstagaren inte rätt att utan HaVs i förväg

inhämtade skriftliga medgivancle:

a) göra pressutlåtanden eller annat offentligt uttalande

med anledning av detta avtal, dock utan åsidos'áttande av

tryck'frihetsförordningens bestämmelser.

ii) utnyttja HaVs namn eller iogotyp för marknadsföring av

produktet' och tj änster.

9.2 Uppdragstagaren har inte rätt att distribuerer

rnarknadsföringsmaterial och erbjudanden direkt till HaVs

personal utan godkännande iförväg från HaV.

Uppdragstagaren får inte ordna aktiviteter med HaVs

personal utan att dessförinnan inhämta Havs

godkännande.

10. Sekretess och  personuppgifter

10.1  Sekretessbeiagd uppgíft får inte röjas eller ntnyttjas av

uppdragstagaren. Denne är i förekommande fall skyldig att

informera sig om innebürden av offentlighets- och

sekretesslagens (aoog:4oo) bestämmelser om handlingars

sekretess och om tystuadsplikt. Uppdragstagaren ska

5!?

informerai oppdraget anlitad person och anlitad

anderleverantör om gällande sekretess och tystnadsplikt.

Efter hegäran från Havs- och vattenmyndigheten ska

ieverantören avkräva dessa en särskiid

sekretessförbindelse, som tilihandahålls av myndigheten,

innan arbetet påbörjas. Denna seln'etessförbindelse ska

översändas i original till Havs- och vattenmyndigheten.

Leverantören ska införa motsvarande bestämmelse

angående sekretess för underleverantör.

10.2  Uppdragstagaren får inte  titan  HaVs godkännande till

tredje man iämna ut information eller på annat sätt återge

uppgifter, vilka rör oppdraget eller interna förhållanden

hos HaV. Uppdragstagaren får inte helicr lämna ut

handlingar eller återge uppgifter som rör affárshemligheter

eller annan konfidentiell information i ärendcn som

hanteras av HaV.

10.3 Sekretesslq'idigheten gäller även om avtalet i övrigt

upphört.

Behandling av personuppgifter

10.4 Uppdragstagare som behandiar personuppgiftcrna för

Havs" och vattenmyndighetens räkning, är

personuppgiftsbiträde och är skyldig behandla

personuppgifter på lämpligt sätt enligt

dataskyddsförordningen  2016/679  samt att ingå

personu p pgiftsbiträdes avtal.

10.5  Uppdragstagaren ska däwid begränsa åtkomsten till

personnppgifter som förekommeri oppdraget till enbart de

personer som behöver sådan åtkomst för att fuligöra sina

arbetsuppgifter.

10.6  Personappgiftsbiträdet ska vidta lämpiiga tekniska

och organisatoriska ätgärder för att skydda

personuppgifterna i enlighet med artikel 28 i

datasiqfdtisförordningen  2016/79.  På begäran ska vidtagna

åtgärder redovisas för Havs- och vattenmyncligheten

11. Ersättning

11.1  Hav ska erlägga ersiittning som anges i

uppdragsbeskrivning, bestäilnin g, avtal eller anbud.

Ersättning för oppdraget ska utgå som fast pris om inget

annat angetts.

11.2 Ersättningen är an given exldusive mewärdesskatt.

Ersättning anges som svenska kroner (SEK) och innefattar

inte valntapåsiag, kompensation eiier justering för ändrin g

av valutakurs vici omräkning till annan valuta.

       



11.3 Ersättning omfattar samtliga med oppdraget förenade

kostnader. Till'agg eller kostnadskompensationer utgår ej

om detta inte särskilt reglerats skriftligen i förv'ág. Vid fast

pris ersätts sâiedes inte särskiit för utl'agg och övriga

kostnader. Vid övriga ers'attniogsformer ersätts utlägg

endast om överenskommen och verifierad kostnad är

nödvändig för genomfórande av oppdraget och HaV har

godkänt utlägget i föiväg.

11.4 Vid oppdrag mot löpande räkning har

uppdragstagaren, efter HaVs skriftliga tnedgivandc, rätt till

ersättnin g enligt Skatteverkets meddelande om

traktamenten och andra kostnadsersättningar för

nödvändig resa samt för verifierade resekostnader.

11.5  Ers'áttning för restid, övertid, jour och beredskap samt

för arbete under obekv'am arbetstid utgår endast om detta

reglerats skriftligt i förv'ag.

11.6  Uppdragstagaren har inte rätt till ersättning för

till'agg, ändringar, utökade kostnader utan skriftlig

hest'allning i förviig. För oppdrag som upphandlats enligt

LOU är möjligheterna att göra tillägg till oppdrag, eller att

otöka oppdrag, otöver vad som upphandlats starkt

begränsade.

11.7 Uppdragstagare svarar för merkostnader som är att

hänföra till otbyte av personal hos o ppdragstagare eller

underleverantör.

12. Betalning

12.1  Retaining erläggs mot utställd faktura från

oppdragstagaren.

12.2  Ers'áttning ska faktureres och otbetalas sedan

oppdraget slotförts och arbetsresoltatet överlämnats och

godkänts av HaV. Via oppdrag, som itid beräknas

överstiga tre månader, kan dellikvid erhållas om detta

särskilt reglerats. Dellikvid får utbetales högst en gång

vaije månad för utfört och redovisat arbcte samt för

upparbetade verifierade kostnader och utlåigg, vilka

godkänts av HaV.

12.3 Betalning sker senest 30 dagar efter mottagande av

godk'and faktura. Betalning innebar inte att lever-ans,

resultat eller rcdovisning av oppdraget har godk'zin ts.

12.4 Överföring av fordran till annan betatningsmottagarc,

än oppdragstagaren, medges inte utan särskiid skriftlig

överenskommelse med HaV.

12.5 Uppdragstagaren har rätt att erhälta dröjsmålsränta

och avgifter enligt lag om HaV inte betalar i rätt tid. Sådan
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r'anta och avgifter regleras på hegäran av oppdragstagaren.

Faktoreringsavgifter och andra liknande avgifter

accepteras ej.

12.6  Fakturan  ska märkas med kontaktpersonens namn,

diarienommer samt resorsnommer. Av faktoran ska

framgå tider för oppdragets otförande, art och

omfattniogeo av det arbete som otförts under den

tidsperiod som fakturan avscr, upparbetade kostnader

under perioden samt annan ersättning som skriftligen

överenskommits. Har oppdraget utförts entigt löpande

räkning ska dessutorn anges alltalet arbetstirnmar per dag

och timerstittning för var och en av de personer som

arbetat med oppdraget. Av fakturao ska lziven framgå om

den i vser siotlikvid.

12.7 Ãndring av hetaioiogsvillkor eller faktureringsrutiner

som anges i faktura är inte bindande för HaV.

12.8  Fakturor adresseras: Havsw och vattenmyndigheten,

FE 545, 838 74 Frésiin.

12.9 Faktoror skanoas och omhändertas elektroniskt.

Fakturor på papper ska därför vara på vantigt vitt eller

ljosfargat papper med svart text på enbart en sida.

Skuggade, fargade, inramade falt och bakglondsbiider ska

ondvikas. Sidor får inte häftas ihop. Faktoror ska skickas i

original och eventuella bilagor numreras. Felaktiga eller

ofollst'andigt ifyiida faktorer' returneras för

nppdragstagarcns âtgärd.

12.10  Uppdragstagaren ska kunna fakturera HaV

etektronískt. Sådan fakturering ska ske enligt statens vid

var tid gällande standard för elektroniska faktorer. Se

Ekonomisb'rniogsverkets föreskrifter och allmänna råd till

förordningen (2003:770} om statliga myndigheters

elektroniske informationstttbyte, Svefaktora är statens

standard. HaV har rätt att ender oppdragets giltighctstid

beg'ára elektronisk fakturering.

13. Förtida upphörancie

13.1  Om inte förtida upphörande är Särskilt reglerat på

annat sätt äger HaV rätt att med omedelhar verkan säga

opp avtalet om:

a) Uppdragstagaren, eller annan för vilken

oppdragstagaren svarar, iväsentiig mân bristeri

förpliktelse och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar

efter skriftlig anmodan därom, eller

b) Det framkommer' att oppdragstagaren lämnat oriktiga

uppgifter i anbudet, eller motsvarande handling, etter på

        



annat sätt i samband med upphandling eller forhandling

och dessa nppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse

vid hedömningen av tilldelning och ingående av avtal, eller

c) Uppdragstagaren inte fullgör sina äligganden avseende

skatter eller sociala avgifter trots påpekande från HaV,

eller

(i) Uppdragstagaren försätts i konkurs, inleder

ackordsför-handlinger, installer sina hetalningar, ansöker

om företagsrekonstrnktion eller eljest kan anses vara på

oliestånd, eller

e) Uppdragstagaren, person som ingår i nppdragstagarens

förvaltnings~, lednings-eller kontrollorgan enligt

lagakraftvunnen dem dömts för ekonomiska brott som

anges i 13 kap LOU eller har belagts med näringsförbud,

eller

i) Uppdragstagaren distrilnierar, erbjndanden, aktiviteter

eller marknadsföringsmaterial till HaVs personal, eller

g) Vid avsaknad av giltigt avtal mellan uppdragstagare och

av denne anlitade underleverantörer.

13.2  Som brist i väsentlig målt ska också räknas upprepade

smärre brister eller förseningar.

13.3 Uppdragstagaren tiger rätt att säga upp avtalet om

HaV i väsentlig man brister i förpliktelse enligt avtalet och

inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig

anmodan därom.

13.4 HaV har rätt att avheställa sådant: delar av nppdraget

som inte har genomlörts. Besked om detta ska lämnas

skriftligen iså god tid att nppdragstagaren orsakas minsta

möjliga kostnader. Ersättning ska då eriäggas för utfört

och av HaV godkänt al'lJete enligt överenskommelsen samt

för skälig, nödvändig, styrkt och av HaV godkilnd

avvecklingskostnad. Uppdragstagaren ska emedclhart

vidta åtgärder för att avvecltla oppdraget till minsta

möjliga kostnad.

14. Övertåtelse av avtal

14.1 Uppdragstagaren har inte rätt att helt eller delvis

överlåta sina rättigheter och  f  eller skyldigheter enligt detta

avtal utan HaVi förväg inhämtade skriftliga medgivande.

14.2 För det fall uppdragstagarens ägarförhållanden

ändras väsentligt, ska HaVs skriftliga godkännande till

ägarövergången inhämtas i fölväg. HaV kan däwid istället

för att medge ägarövergången, välja att säga upp detta

avtal till upphörande i samband med ägarövergân gen.

TIT

15.  Force  majeure

15.1 Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om

fnllgörandet därav förhindras på grund av omständighet

ntanför hansjhennes kontroll som denne skäligen inte

kunde ha räknat med vid avtaiets tecknande och vars

följder denne inte skäligen kunnat tindvika eller övelvinna.

Såsom sådan omständigliet ska anses krig, krigslilmande

tillstånd, ieke avtalsenlig arbetskonflikt, eldsvåda, beslnt av

regering eller myndighet.

15.2 Den part som avser åberopa ovan heskriven

omständighet ska omcdelbal't Deli skiiftiigcn underrätta

motpart därom. Så snart (len åberepade omständigheten

npphört ska parten underrätta motparten och omedelbart

åternppta åtagandet i avtalad omfattning. Om avtalets

fullgörande till väsentliga delar förhindras fö:` längre tid än

tre (3] månader på grund av viss ovan angiven

olnst'andigliet, tiger den andra parten skriftligcn säga upp

avtalet.

16. Avtalets upphörande

16.1 Vid avtalets npphörande åligger det nppdragstagaren

att aktivt medverka vid överlämnande till ny

uppdragstagare som HaV därvid anvisar. Uppdragstagaren

ska därvid vara hehjälplig genom överl'arnnande av

uppgifter, data, metadata, hesvarande av föifrågningar

etc.

16.2 Rättígheter och skyldigheter enligt detta avtal bestäms

av svensk lag. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara

tillämpliga.

17. Tvistlösning

17.1  Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta

avtal och därmed sammanhängande rättsförhåiianden ska

avgöras av svensk alimän domstol, med Göteborgs

tingsrätt som första instans. Denna fornrnbestämmelse

gäller inte när nppdragstagaren är en annan myndighet

inom den svenska staten.
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