
AVROPSAVTALE FOR MINDRE AVROP AV SKOLEFRUKT 
 

Denne avtale benyttes av:  
1. skoler som tilbyr gratis Skolefrukt til elevene (Abonnementsordningen)   
2. kommuner som foretar avrop på Kommuneordningen til en verdi som er 

mindre enn kr 300.000 i året eller mindre enn 150.000 i halvåret. 

 
I forbindelse med rammeavtale om leveranser av skolefrukt  
er det inngått følgende avropsavtale mellom: 
 
[Skriv her] 

 (heretter kalt Leverandøren) 
 
og 
[Skriv her] 

 (heretter kalt Kunden (skolenavn eller kommune)) 
 
Sted og dato: 
[Skriv sted og dato her] 

 
Ikrafttredelsestidspunkt: [Skriv her] 
 
[Kundens navn her] [Leverandørens navn her] 
 
_____________________ 
Kundens underskrift 

 
_____________________ 
Leverandørens underskrift 

 
Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part. 
_________________________________________________ 

Henvendelser: 

Hos Kunden Hos Leverandøren 

Navn:   Navn:   

Stilling:   Stilling:   

Telefon:   Telefon:   

E-post:  E-post:  

 
 



1 INNLEDNING 
Denne avropsavtalen er inngått i henhold til Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt.  
 

2 AVROP/BESTILLING 
Avropet gjelder følgende kategori/kategorier: 

 Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt 

 50 % konvensjonell frukt/grønt og 50 % økologisk frukt/grønt (Kommuneordningen) 

 Kun økologisk frukt/grønt (Kommuneordningen) 

 

3 Varighet 

 Seks måneder 

 Ett år 

 Løpende (Abonnementsordningen) 

 
Avtalens maksimale varighet er begrenset av Rammeavtalen inngått mellom Opplysningskontoret 
for frukt og grønt (OFG) og Leverandøren.  
 
 

4 PRIS OG BETALING 
Kryss av for aktuell kategori: 
 

 Kategori Pris per enhet frukt/grønt, 
inkl. mva. og frakt 

 Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt  

 75 % konvensjonell frukt/grønt og 25 % økologisk 
frukt/grønt 

 

 Kun økologisk frukt/grønt  

 
  



 

5 SPESIFIKASJON AV LEVERANSEN OG TOTALPRIS 

Kundens 
leveringssteder 
  

Antall dager med 
frukt- og 
grøntleveranse 

Antall 
abonnenter 

Antall ekstra 
frukter/grønnsaker 

Totalpris 
inkl. mva. 
og frakt 

[fyll inn 
leveringssteder] 

  [se rammeavtalens 
bilag 1] 

 

     

     

     

     

 
Det settes opp faste bestillinger av frukt/grønt for alle leveringssteder og det angis hvilke dager det 
skal utdeles frukt/grønt. 
 

6 LEVERING 
Leveranse skjer til Kundens angitte leveringssted / angitte leveringssteder og på avtalt 
leveringstidspunkt. Kunden skal sørge for at mottaksforholdene er tilrettelagt slik at leveransene 
kan gjennomføres på angitt måte. Leveransen skal være ledsaget av en pakkseddel som skal 
signeres av Kunden før leveringen anses skjedd. 
 

7 ENDRINGER OG AVBESTILLING 
I skolefruktsys.no kan den enkelte skole gjøre tilpasninger til den spesifiserte leveransen. Skolene 
skal kunne foreta endringer så lenge frukt/grønt enda ikke er plukket for de dagene endringen 
gjelder. Leverandørens ruteplan med plukkdag kommuniserer med skolenes kalendre.  
Aktuelle behov for endringer av bestillinger kan være skoleturer hvor flere klasser ikke er på 
skolen. Videre er det aktuelt å foreta endringer i perioder hvor mange elever ikke ønsker å spise 
frukt/grønnsaker, for eksempel ramadan. 
 

8 OPPSIGELSE 
Kunden kan helt eller delvis si opp avtalen med 3 måneders skriftlig varsel, eller minst 4 uker før 
semesterstart i august eller januar. 
 

9 MISLIGHOLD 

 Varens egenskaper, mangler m.m. 
Ytelsen har mangel dersom den ikke er i samsvar med de egenskapene som er avtalt, jf. bilag 2, 3 
og 6 til rammeavtalen.  
Kravene til varens egenskaper i lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven) gjelder. Se 
kjøpslovens kapittel IV.  



 

 Forsinkelse fra leverandørens side 
Det foreligger forsinkelse dersom varen er levert for sent, og dette ikke skyldes Kunden eller 
forhold på hans side. 
 

 Mislighold fra Kundens side 
Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom Kunden ikke oppfyller sine forpliktelser etter 
avtalen. 
Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes leverandørens forhold eller force 
majeure. 
 
 

10 KUNDENS RETTIGHETER VED MISLIGHOLD FRA LEVERANDØRENS 
SIDE 

 Kjøpslovens kapittel V 
Kundens krav ved forsinkelse eller mangler reguleres av Lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 
(kjøpsloven) kapittel V med tillegg av denne kontraktens bestemmelser i punkt 6 og punkt 8. 
 

 Dekningskjøp ved manglende leveranse og ved heving 
Dersom leverandøren ikke er i stand til å levere i henhold til avtalen kan Kunden foreta 
dekningskjøp på rimelig måte. Kunden har da krav på differansen mellom avtalt pris og prisen på 
dekningstransaksjonen.  
Ved heving har Kunden rett til å foreta dekningskjøp på rimelig måte og innen rimelig tid etter 
hevingen. Kunden har da ved krav om erstatning krav på differansen mellom avtalt pris og prisen på 
dekningstransaksjonen, i tillegg til annen erstatning etter denne rammeavtalen. 
 

11 LEVERANDØRENS RETTIGHETER VED MISLIGHOLD FRA KUNDENS 
SIDE 

Lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven) kapittel VII regulerer forholdet. 
 

12 HEVING AV KONTRAKT  
Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan den annen part etter å ha gitt den misligholdende 
part skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig 
virkning.  
  



13 LOVVALG OG VERNETING  
Avtalen skal i alle henseender reguleres av norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende Avtalen 
skal løses etter norske rettsregler.  
 
Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Oppnås ikke en løsning, skal saken 
henvises til ordinær domstolsbehandling. Rett verneting er Kundens verneting. 
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