LEVERINGSAVTALE
mellom
Norsk Protein AS, heretter NP og
_______________________________________, heretter leverandøren

• NP kan ta i mot proteinråstoff leverandøren ønsker å levere, basert på NP sine vilkår.
Transport av proteinråstoffet skal følge pålegg gitt i Biproduktforskriften, og i regelen
utføres av transportører som har avtale med NP
• Proteinråstoffet skal tilfredsstille gjeldene råvarespesifikasjoner for de ulike
råvarekategoriene (vedlagt). I spesielle tilfeller kan det avtales avvik fra
råvarespesifikasjonen m.h.t. temperatur og tid for lagring av proteinråstoff.
• Leverandøren er ansvarlig for riktig kategorisering og merking av proteinråstoffet.
Leverandøren er ansvarlig for at Handelsdokument er fylt ut og følger varen.
Handelsdokument kan lastes ned her:
http://www.mattilsynet.no/skjema/handelsdokument_biprodukt_innlandpdf.1645/binar
y/Handelsdokument_biprodukt_innland.pdf
• Mottaksavgift for proteinråstoffet skal avspeile verdien minus produksjonskostnader
og eventuell ekstra hentekostnad.
• NP utøver mottakskontroll for alle mottatte råvarer. Avvik skal sendes leverandøren
straks. Ekstrakostnader som NP måtte få ved avvik fra spesifisert råvarekvalitet skal
dekkes av leverandøren.
• Avtalen kan sies opp av partene med 6 måneders varsel.
• Alle tvister skal søkes løst i minnelighet og til beste for begge parter. Dersom dette
ikke skulle la seg gjøre skal det nedsettes en uavhengig voldgiftsdom.

______________________, den _______________
for Norsk Protein AS

for leverandøren

________________________

________________________
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Råvarene består av kategori 3 materiale definert i FOR 2016-09-14 nr 1064 om
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, forordning (EF) nr
1069/2009 artikkel 10 kategori 3-materiale, bokstav a – h, k, m og består av: alt
animalsk materiale som er godkjent til humant konsum, men som av kommersielle
hensyn ikke er beregnet til humant konsum, deler av slaktet som er uegnet til
humant konsum, men som ikke har tegn på smittsomme sjukdommer, blod fra
godkjente slakt, huder og skinn fra godkjente slakt, biprodukter fra godkjente
slakt, produkter beregnet på humant konsum, men som av div. kommersielle
hensyn går til dyrefôr, hover, klauver, ull, horn m.m. fra dyr uten tegn på
smittsomme sjukdommer
1. Protein råstoff som leveres for bearbeiding til Norsk Protein skal leveres med en slik
fysisk og hygienisk kvalitet at det minst oppfyller de krav som stilles med hensyn til
lovverk og forskrifter. I tillegg kommer anleggets konsesjoner og utslippstillatelser,
samt de krav som må settes til det animalske råstoffet av hensyn til prosess,
produksjon og til kvalitet på det ferdige produkt.
2. Ved levering av råvarer fra slakteri skal handelsdokument følge leveransen.
3. Følgende er ikke kategori 3 materiale og skal derfor ikke leveres:
• SRM materiale
• Slakt, eller deler av slakt, som er kassert på slakteriet på grunn av
sjukdom/mistanke om sjukdom, innhold av veterinærpreparater eller andre
uønskede fremmedstoffer er ikke tillatt levert.
• Tarm- og vominnhold skal være fjernet. (gjelder ikke fjærkre, unntatt struts)
• Silgods fra slakteriets renseanlegg
• Kategori 3 materiale som er så råttent at det kan forårsake fare for menneskers og
dyrs helse.
4. Råvarene skal leveres fritt for fremmedlegemer. (emballasje, plast, papir, øremerker,
metall og lignende)
5. Protein råstoff skal leveres daglig til anlegg. Om dette må fravikes p.g.a. volum og
transportkostnader skal råstoffet oppbevares på kjølerom under +3 grader C. Her kan
råstoffet lagres i inntil 3 døgn + transporttid. Om det er påkrevd med lengre lagring
skal det fryses. Temperaturer i kjøle eller fryserom skal loggføres, loggen skal være
tilgjengelig for Norsk Protein AS for kontroll. Kravene til kjøling og frysing kan
fravikes om kvaliteten tillater dette. Se pkt 2 i leverandøravtalen.
6. Slakteriet er ansvarlig for renhold og hygiene i rommet hvor råstoffet oppbevares.
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1. Kategori 1 og 2 materiale er definert i FOR 2016-09-14 nr 1064 om animalske
biprodukter som ikke er beregnet på konsum, forordning (EF) nr 1069/2009
artikkel 8 (kategori 1 materiale) og artikkel 9, bokstav b-h (kategori 2
materiale). Råvarene består av: kassater, med unntak av slakt/deler av slakt som
er kassert uten at det foreligger sjukdom, eller mistanke om sjukdom eller
innhold av uønskede stoffer, SRM materiale utsortert på slakterier, dyr som er
avlivet av veterinære årsaker, kadaver og selvdøde dyr hentet hos produsent,
pelsdyrskrotter og fallvilt. Ordinært slaktavfall kan leveres med men blir da
klassifisert som kategori 1 og 2 materiale.
2. Protein råstoff som leveres for bearbeiding til Norsk Protein skal leveres med en slik
fysisk og hygienisk kvalitet at det minst oppfyller de krav som stilles med hensyn til
lovverk og forskrifter. I tillegg kommer anleggets konsesjoner og utslippstillatelser,
samt de krav som må settes til protein råstoffet av hensyn til prosess, produksjon og
til kvalitet på det ferdige produkt.
3. Ved levering av råvarer fra slakteri skal handelsdokument følge leveransen.
4. SRM og KASSATER skal leveres daglig til anlegg. Om dette må fravikes p.g.a.
volum og transportkostnader skal råstoffet oppbevares på kjølerom under +3 grader
C. Her kan råstoffet lagres i inntil 3 døgn + transporttid. Om det er påkrevd med
lengre lagring skal råstoffet fryses. Temperaturer i kjøle- eller fryserom skal
loggføres, loggen skal være tilgjengelig for Norsk Protein AS for kontroll. Kravene til
kjøling og frysing kan fravikes om kvaliteten tillater dette. Se pkt 2 i
leverandøravtalen.
5. Det skal ikke forekomme fremmedlegemer i leveransene (emballasje, plast, papir,
øremerker, metall og lignende).
6. SRM råstoff skal merkes med blåfarge på slakteriet.
7. KADAVER blir innhentet av godkjente transportører. Det er ikke tillatt for
husdyrprodusenter å levere direkte til anlegget. Kadavrene skal leveres så ferske som
mulig til anlegget og skal ha en kvalitet som er god nok til å fremstille et fullverdig
produkt. Sjåføren på bilen skal kunne bedømme kvaliteten på kadavrene. Ved for
dårlig kvalitet ( råttent, tilgriset og lignende) kan sjåføren avvise varen.
8. PELSDYRSKROTTER blir kjørt inn fra farmer. Skrottene skal leveres uten
innblanding av flis. Skrapefett fra skinn kan leveres men innblandingen av flis skal
være minimal Pelsdyr registreres ved levering til anlegg med dato, vekt og
leverandørens navn. Dette registreres på veiesystem på bedriften.
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9. Kadaver av kjæledyr/smådyr kan kun mottas fra veterinærkontorer og
smådyrklinikker. Det skal leveres nedfrosset og fritt for plast og fremmedlegemer
10. Ved avhenting av kadaver skal følgene opplysninger være gitt: Produsentens navn og
adresse, dyreslag, antall, produsentens slakteriforbindelse og dato. Ved mistanke om
alvorlig smittsom sykdom (gr.A.) vil dyret ikke bli hentet før godkjennelse fra
veterinær foreligger
11. Fisk, fiskeprodukter eller avfall fra fisk kan leveres i begrenset mengde.

