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K O N T R A K T 
Mellom 

Risør kommune 
og 

Norsk Maritimt Museum  
(Stiftelsen Norsk Folkemuseum) 

 

Kontrakt nr. 2020050 
 

§ 1. PROSJEKTBESKRIVELSE OG KOSTNADSOVERSLAG 

Prosjektet omfatter arkeologiske undersøkelser i henhold til Lov om Kulturminner av 

9. juni 1978, jf. særlig §§ 9 og 10, i forbindelse med offentlig ettersyn for Risør 

sentrum. Kontrakten gjelder registrering planlagt i mars 2020 med forbehold om vær 

og føreforhold. Registreringen har en øvre kostnadsramme på kr 92 000. Kostnaden er 

oppgitt i 2020-kroner og revideres per 1. januar i henhold til konsumprisindeksen. De 

arkeologiske undersøkelsene er offentlig myndighetsutøvelse og derfor ikke 

merverdiavgiftspliktig. 

 
§ 2. FAKTURERING 

Spesifikasjon av kostnadene vedlegges faktura. Det faktureres månedlig dersom ikke 

annet er avtalt. Administrasjonskostnader er innregnet i kontraktbeløpet i henhold til 

retningslinjer gitt av Klima- og miljødepartementet 5. august 2010 med senere 

revideringer. Tiltakshaver bes fylle ut detaljer for fakturering: 

 
§ 3. BETALINGSVILKÅR 

Faktura betales pr. 30 dager. Det vil bli beregnet rente etter forfall. 
 

§ 4. GJENNOMFØRING OG STYRING 

Norsk Maritimt Museum har ansvaret for gjennomføringen med Jørgen Johannessen 

som prosjektleder. 
 

§ 5. GENERELLE BESTEMMELSER 

Norsk Maritimt Museum er underlagt reglene om taushetsplikt i henhold til 

Forvaltningsloven, § 13ff. Etter disse bestemmelsene plikter Norsk Maritimt Museum 

å hindre at andre får adgang eller kjennskap til planer og tekniske løsninger i 

forbindelse med oppdraget.  

Navn på tiltakshaver: Fakturaadresse:  

  
Foretaksnummer:   

Ressursnummer (offentlige):  

Evt. referanse som skal oppgis ved 
fakturering:  
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Norsk Maritimt Museum har eiendomsretten til alle produkter av prosjektarbeidet, 

herunder sluttrapport, delrapporter og annet som er utarbeidet i forbindelse med 

prosjektet. 

 

Etter godkjennelse av Norsk Maritimt Museum kan tiltakshaver vederlagsfritt bruke 

resultatene fra undersøkelser omfattet av denne kontrakten til andre relevante formål. 

 

Denne kontrakt er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 
 

…………., den………….    Oslo, den 21. februar 2020 

 

 

  

………………………….    Tori Falck   

       Leder arkeologisk seksjon 

            

       Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 


