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Forord 

Norsk veiledning i bruk av EDIFACT ble første gang utgitt februar 1991. Allerede i 
november samme år ble versjon 2 publisert. I 1994 ble det så utgitt en 
oppdateringsversjon. Siden den gang har det skjedd mye når det gjelder både data-
kommunikasjon spesielt og EDI (Elektronisk datautveksling) generelt. Internett er blitt 
“allemannseie”, og det vokser frem nye formater for dataoverføring. Samtidig er 
“electronic commerce” blitt et hett tema internasjonalt. I sin videste form innbefatter det alt 
som kan ha med forretning å gjøre: mekling, varebestilling, varelister, 
kontraktsforhandlinger, betalingsformidling, osv. Det foregår en diskusjon om hva man 
skal kalle dette på norsk, men vi velger ganske enkelt å kalle det for elektronisk handel. 
Til elektronisk handel vil man ikke bare bruke EDI, men flere teknologier: www for å søke 
informasjon, elektronisk post til forespørsler og overføring av avtaler, elektronisk skjema til 
enkle bestillinger og mer tradisjonell EDI til de tunge forretningstransaksjonene. Fortsatt 
vil EDI kreve at man har et standard format som kan forstås av applikasjoner i begge 
ender, og Internett vil nok etter hvert bli en vanlig kanal for overføring av EDI-meldinger. 
Det siste vil avhenge av at man har tilstrekkelig sikkerhet. 

I tillegg til elektronisk handel er det også behov for elektronisk overføring til administrative 
formål som i helsevesenet, til innrapportering fra næringslivet til det offentlige og til 
overføringer internt i det offentlige. Dette er ikke handel i tradisjonell forstand og vi 
benytter derfor begrepet elektronisk samhandling som et samlebegrep for ulike former for 
elektronisk interaksjon mellom to eller flere parter ved hjelp av elektroniske virkemidler 
som EDI, www, mm. Begrepet dekker elektronisk handel, offentlig administrasjon, helse, 
mm., og partene kan være forvaltning-forvaltning, forvaltning-næringsliv og næringsliv-
næringsliv samt innbyggere-forvaltning og forbrukere-næringsliv. 

I denne tredje versjonen av veiledningen har vi endret både format, innhold og navn på 
publikasjonen. Navnet er endret til EDI i elektronisk samhandling. Det er flere grunner til 
dette, men de viktigste er. 

• Etter vår oppfatning har EDI en sentral plass i det som omfattes av begrepet 
elektronisk samhandling. Vi ønsker å  markere dette, samtidig som vi erkjenner at 
det finnes andre typer løsninger som er velegnet for sine formål. 

• Elektronisk samhandling er et stort og omfattende område i stadig endring. For 
stort til at vi tør å begi oss ut på en utdypende behandling av alle typer løsninger. I 
denne veiledningen fokuserer vi på bruk av EDI. Vi ønsker på denne måten å 
videreføre tradisjonen fra de tidligere versjoner av veiledningen og tilrettelegge for 
en forenklet innføring og bruk av EDI, samt bidra til en ensartet fortolkning og bruk 
av standarden EDIFACT. 

Når det gjelder format har vi endret dette slik at det forhåpentligvis er lettere tilgjengelig for 
brukerne. I stedet for en stor og kompakt perm har vi valgt å utvikle veiledningen som et 
sett av temabaserte hefter. Denne versjonen av veiledningen fremstår dermed mer som 
en publikasjonsserie. 
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Pr. januar 2000 er det utgitt følgende hefter: 

1. Grunnleggende begreper og teknologier 
Gir en generell oversikt over alternative teknologier for å realisere løsninger for 
elektronisk samhandling, samt plasserer EDI og EDIFACT i forhold til øvrige 
teknologier og gir hjelp til å velge mellom ulike alternative løsninger og teknologier. 

2. Implementering av EDI-løsninger 
Gir en oppsummering av erfaringene med realisering av EDI-løsninger, samt 
identifiserer en del viktige problemstillinger og fallgruver man bør være oppmerksom 
på ved innføring av EDI. 

3. Bruk av modellering ved realisering av EDI-løsninger 
Gir en generell oversikt over fagfeltet modellering sett i sammenheng med EDI-
løsninger. Det gis blant annet en grundig genomgang av hvordan 
virksomhetsmodellering kan bidra til å bedre kvaliteten i en EDI-løsning. 

4. Kommunikasjonsløsninger for utveksling av EDI-meldinger 
Gir en oversikt over de krav som bør stilles til kommunikasjonsløsninger for utveksling 
av EDI-meldinger. 

5. Avtaler i et EDI-forhold 
Gir en oversikt over de avtalemessige forhold som bør være tilstede for å sikre en 
utveksling av EDI-meldinger. 

6. EDIFACT for satsvis EDI 
Gir en detaljert innføring i hvordan UN/EDIFACT bør utnyttes for å realisere løsninger 
for satsvis EDI. 

7. EDIFACT for interaktiv EDI 
Gir en detaljert innføring i hvordan UN/EDIFACT bør utnyttes for å realisere løsninger 
for interaktiv EDI. 

8. Meldingssikkerhet i EDIFACT-løsninger 
Gir en generell oversikt over sikkerhet i tilknytning til EDI-løsninger, samt gir en 
detaljert innføring i hvordan sikkerhetsmekanismene i UN/EDIFACT kan utnyttes for 
dette formål. 

9. Overføring av assosierte data i en EDIFACT-løsning 
Gir en generell oversikt over alternative teknologier for å overføre data i andre 
formater i tilknytning til EDI-løsninger, samt gir en detaljert innføring i hvordan 
UN/EDIFACT bør utnyttes for dette formål. 

Hvert av de ovenstående heftene er et selvstendig verk som ikke forutsetter at de 
studeres i sammenheng. Unntaket er det første heftet - Grunnleggende begreper og 
teknologier - som gir en samlet oversikt over fagområdet elektronisk handel og 
administrasjon. Det anbefales derfor at dette heftet studeres innledningsvis, uansett hvilke 
av de andre delene av veiledningen som er av interesse.  
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Hovedmålsettingen med veiledningen er å etablere en oppdatert nasjonal veiledning som 
skal bidra til en forenklet innføring og bruk av EDI, samt en ensartet fortolkning og bruk av 
EDIFACT-standarden. Veiledningen skal også gjenspeile dagens situasjon og forventet 
utvikling innenfor EDI og annen elektronisk samhandling, herunder klargjøre hva som 
ligger i konseptet elektronisk samhandling. Gjennom dette ønsker vi at veiledningen skal: 
• rettlede en utvidelse av eksisterende EDI-plattformer, 
• forenkle utviklingen av EDI-anvendelser og dermed bidra til en raskere utbredelse og 

harmonisering av eksisterende prosjekter i offentlig og privat sektor, herunder 
relevante prosjekter i NIN og i IT-programmet for næringslivet. 

• effektivisere utviklingen av EDI ved at man unngår dobbeltarbeid og derved redusere 
kostnadene, 

• redusere potensielle problemer når EDI tas i bruk på tvers av bransjer og sektorer, 
• bidra til en rasjonell og effektiv utnyttelse av den nye EDIFACT-standarden innenfor 

nye områder, 
• harmonisere bruken av EDIFACT i Norge, 
• gjøre de ulike deler av EDI-utviklingen mer tilgjengelig og interessant for ulike 

målgrupper, 
• tjene som undervisnings- og opplæringsmateriell. 

De enkelte heftene i veiledningen er utarbeidet av ulike fagmiljøer på oppdrag av Norsk 
EDIPRO. Det faglige ansvaret for veiledningen er tillagt en prosjektgruppe bestående av 
følgende personer 

Jostein Frømyr, EdiSys AS (prosjektleder) 
Ellen Brox, NORUT IT 
Anund Lie, Norsk Regnesentral 
Olav Jan Hellesø, Statens Forvaltningstjeneste 
Arild Nybakk, Skandinavisk Transport System AS 
Finn Eide, Norsk EDIPRO 

De enkelte heftene er videre behandlet i en referansegruppe med representer fra ledende 
virksomheter i Norge. Gjennom dette arbeidet har heftene fått bred støtte og tilslutning fra 
bl.a. Norsk Hydro, Den norske Bank, Kommunenes Sentralforbund og Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet. 

Norsk EDIPRO tar sikte på å etablere et eget fora som vil bli tillagt ansvar for en løpende  
vurdering av aktualiteten av de enkelte heftene. På anmodning fra dette forumet vil så de 
enkelte fagutvalg i Norsk EDIPRO være ansvarlig for ajourføring av det faglige innholdet. 

Oslo, januar 2000 
Jostein Frømyr 

prosjektleder 
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Dette heftet spesielt 

Dette heftet gjennomgår for det første de to avtalemalene for EDI-relasjoner som er utgitt 
av Norsk EDIPRO – Utvekslingsavtalen og Tredjepartsavtalen.  I tillegg kommenteres den 
avtale om samtrafikk myntet på EDI-forhold som gjelder mellom en rekke norske 
leverandører av kommunikasjonstjenester, og som ble inngått i 1994 i samarbeid med 
Norsk EDIPRO. 

Målsettingen med kommentarene er å gi ikke-jurister en viss veiledning inn i 
kontraktstekstene. Fokus er lagt på de generelle betingelser, som juristene som oftest 
formulerer. Forhåpentlig vil dette gi nyttige innspill til inngåelse og bruk av kontraktene.  

Hensikten med veiledningen er ikke å erstatte teknisk og juridisk rådgivning som ofte vil 
være nødvendig å knytte til seg i en forhandlingssituasjon. Kommentarene er generelle og 
må alltid vurderes opp mot den konkrete situasjon.  

En spesiell takk rettes til advokatene Gøsta Thommesen og Herman Valen i 
Advokatfirmaet Føyen & Co, som har stått for det meste av arbeidet i samråd med juridisk 
fagutvalg i Norsk EDIPRO. 

  
Jostein Frømyr 

prosjektleder 
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1 Innledning 

Norsk EDIPRO har gjennom et omfattende forarbeid med mange berørte 
deltakere utarbeidet følgende avtaler: 

• Avtale om levering av kommunikasjonstjenester mellom brukere av EDI 
(elektronisk datautveksling) og leverandør av nettverkstjenester 
(Tredjepartsavtalen). Denne avtale foreligger i versjon 1.0 av november 
1997 

• Norsk EDIPROs standard utvekslingsavtale regulerer forholdet mellom 
parter som utveksler EDI-meldinger. Versjon 3.0 av denne 
standardavtale ble ajourført pr. august 1995. 

• Avtale om samvirke mellom nettverksleverandører foreligger i en 
versjon 1.0 av 16 september 1994 og ble laget i et samarbeid mellom 
Forum for samtrafikk mellom nettverk (FSMN) og Norsk EDIPRO. 
Denne avtalen er undertegnet i 1994 av nettversleverandørene EDB 
ASA, IBM (ved Responsor) / NIT, Landbruksdata, Novit og Statens 
Datasentral (Posten SDS). 
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2 Forholdet mellom avtalene 

Avtalestruktur i et EDI -samarbeid

Utvekslingspart Utvekslingspart
Utvekslingsavtale

Nettverksleverandør

Samtrafikkavtale

Utvekslingspart

Tredjeparts-

avtale (TA)
Tred

jep
arts

-

avtale (
TA)

TA

Utvekslings-
avtale (UA) Nettverksleverandør

 

Figur 1:  Enkel skisse over partsforhold og avtaler. Utvekslingspartene inngår 
normalt en forretningsavtale i tillegg. I visse relasjoner vil TTP-leverandører inngå 
i bildet – enten som separat leverandør av TTP-tjenester eller kombinert med 
rollen som nettverksleverandør.  

2.1 Oversikt over relasjonene og avtalene 

Elektronisk handel eller elektroniske transaksjonsforhold vil innebære et 
mangepartsforhold, enten EDI benyttes eller ikke. En rekke aktører med 
hver sine plikter og rettigheter er normalt inne i bildet for å operere de 
funksjoner som involveres. Avtaleforholdene er derfor mangesidige.  

Den grunnleggende avtalen er selvfølgelig Forretningsavtalen mellom 
transaksjonspartene, hvor de ordinære kommersielle og juridiske vilkår 
reguleres. Her vil normalt ikke transaksjonsformen være regulert i detalj. 
Avtalen er derfor ikke spesiell for elektronisk handel, og den omtales ikke 
nærmere i det videre. I mange enklere relasjoner ser man at 
Forretningsavtalen ikke inngås skriftlig og bare gjelder som en muntlig 
forståelse mellom partene, etterlevd i praksis. I relasjoner med store 
volumer eller kritiske ytelser for partene er det tilrådelig å inngå skriftlige 
avtaler, som synkroniseres med Utvekslingsavtale og Tredjepartsavtale 
på viktige punkter. 
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Utvekslingsavtalen er neste avtalenivå mellom transaksjonspartene – 
dette er den sentrale EDI-avtalen.  Her er det nettopp styring av 
transaksjonsmekanismene som tas inn. Viktigst er ’språket’ som skal 
gjelde for samhandelen – standarder, meldingstyper og effekter av å 
sende ulike meldinger til motparten. Avtalen er utformet som en 
topartsavtale, men kan også anvendes i grupper av parter. Med 
tilpasninger vil den også kunne danne modell for en-til-mange-relasjoner.  

De neste avtaletypene er sekundære i forhold til de to ovennevnte og 
inngås for å få utført hjelpefunksjoner i en EDI-relasjon.  

Tredjepartsavtalen er en avtale om kommunikasjonstjenester som 
inngås mellom en av transaksjonspartene og en leverandør. Begge parter 
tegner normalt slik avtale. Store deler av den tekniske EDI-kjeden kan 
håndteres av kommunikasjonsleverandørene.  

Samtrafikkavtalen tegnes mellom kommunikasjonsleverandørene for å 
sørge for at teknisk tilknytning og ansvarsspørsmål er løst dem i mellom. 
Den foreligger i dag som en operativ, løpende avtale mellom et antall 
norske operatører. 

En TTP-avtale tegnes mellom en transaksjonspart og en leverandør av 
tiltrodd tredjepartstjenester der dette er relevant, typisk der elektronisk 
signatur og/eller kryptering er ønsket som del av kommunikasjonen. Ofte 
vil kommunikasjons- og TTP-tjenester leveres fra samme aktør.  

Avtaletekstene mellom de to utvekslingspartene forutsettes å ha en 
rangordning. Dette er angitt i Utvekslingsavtalen på den måte at 
Forretningsavtalen har høyest rang, deretter Bilag 1 til Utvekslingsavtalen 
(spesifikasjon av EDI-meldinger), deretter Bilag 2 til Utvekslingsavtalen 
(Endringer og tillegg til generell tekst), og endelig generell tekst i 
Utvekslingsavtalen.  

Som nevnt vil det ikke i alle forhold foreligge en skriftlig Forretningsavtale. 
I så fall kan Utvekslingsavtalen evt. med fordel bygges noe ut med visse 
sentrale kommersielle bestemmelser. 

2.2 Ansvarsforhold 

EDI-systemer brukes typisk der store transaksjonsvolumer er involvert 
mellom partene. I mange tilfeller kan EDI-meldingene ha stor juridisk, 
økonomisk eller personlig betydning for partene. Feil kan med andre ord 
ha store konsekvenser. Et godt avtaleverk som også blir fulgt i praksis 
kan forebygge betydelige tap. Dette dreier seg i første rekke om å 
spesifisere partenes plikter detaljert nok og klart nok, så disse ikke skaper 
unødvendig diskusjon. Når noe likevel ikke går etter forutsetningene, er 
det avtaledokumentene som angir spillereglene for håndtering av 
situasjonen. Her reguleres hvem som er ansvarlig for feil, hvilke feil den 
enkelte er ansvarlig for, på hvilken måte man er ansvarlig (hva motparten 
kan kreve) og hvilke grenser for erstatningsansvar som skal gjelde. I 
mangepartsforhold kan dette bli komplisert, både juridisk og rent faktisk.  

For transaksjonspartene er det særlig viktig å sørge for at 
Forretningsavtalen og Utvekslingsavtalen er koordinert med hverandre. 
Videre er det nødvendig å gjennomgå rent faktisk hele meldingskjeden fra 
avsender til mottaker og analysere mulige feilsituasjoner og hvem som 
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lettest kan forebygge og kontrollere disse før man avtalemessig plasserer 
ansvar. I tillegg kan partenes muligheter for å forsikre seg mot tap p.g.a. 
feil være et moment. 

Dersom en melding forvanskes underveis eller ikke kommer frem, eller en 
elektronisk signatur pga feil ikke er til å stole på, kan årsaken ligge mange 
steder. Den enkelte part, kommunikasjonsleverandørene og TTP-
leverandørene kan alle være potensielle ’syndere’. Grenseflatene for den 
enkeltes faktiske ansvar må avklares. Regimer for teknisk avklaring av 
feilens årsak, herunder rett til innsyn hos andre parter, må vurderes.  

Det vil lett være slik at feilen kan ligge hos en transaksjonsparten selv 
ikke har kontraktsrelasjon til – for eksempel motpartens 
kommunikasjonsleverandør eller TTP-leverandør. Det er viktig å være klar 
over dette.  Konsekvensen er at søksmål må rettes mot den ’skyldige’ 
bygget på den vanlige erstatningsrett som gjelder utenom kontrakt. 
Avhengig av forholdene kan erstatningsplikten da være mindre eller større 
enn den normalt ville vært i et kontraktsforhold.  På den ene side så må 
man bevise at den ’skyldige’ nettopp er skyldig – det vil si at årsaken til 
tapet er en uaktsom handling fra selskapet. Det kan være en tung 
oppgave. På den annen side – dersom dette hinderet passeres – så 
gjelder det ikke begrensninger i hvilken type tap som skal dekkes eller 
beløpsgrenser for denne type ansvar.  

2.3 TTP-funksjon og TTP-avtaler 
 

En tiltrodd tredjepart er en uavhengig og tiltrodd part som kan ha mange 
funksjoner i forhold mellom parter, også for sikkerhet. Det er i hovedsak i 
rollen som sertifiseringsautoritet at en TTP brukes i forbindelse med 
meldingssikkerhet. Her vil vi omtale TTPer mer generelt. 

TTP-rollen 

De situasjonene der en har bruk for TTP, er først og fremst der hvor det er 
behov for en nøytral tredjepart. Typiske karakteristikker: 

• Partene kjenner ikke hverandre (eller hverandres adresser, nøkler 
etc.) på forhånd. 

• Partene har ikke noe etablert ansvars/tillitsforhold seg i mellom, 
men bare overfor TTP-en. (Dvs.: De har ikke inngått, eller kan av 
praktiske grunner ikke inngå direkte avtaler seg i mellom, men 
baserer seg på avtaler de hver for seg har mot TTP-en.) 

• Det finnes funksjoner i forretningstransaksjonen som er slik at de 
ikke kan utføres av en av partene selv. 

• Dessuten har man de tilfellene der det rent praktisk lønner seg å 
bruke en ekstern tjenesteleverandør (outsourcing). 

Merk at mange av tjenestene også kan utføres av en av partene selv, så 
lenge det ikke skaper problematiske ansvarsforhold. Dette gjelder også 
sertifiseringsautoriteten. Hvis digital signatur bare brukes for å 
autentisere meldinger, er det ikke noe prinsipielt i veien for å la en av 
partene selv være sertifiseringsautoritet. Men hvis digital signatur brukes 
for ikke-benekting, er det essensielt at sertifiseringsautoriteten ligger hos 
en tiltrodd tredjepart. 
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Andre TTP-tjenester 

Selv om sertifiseringsautoritet er den viktigste TTP-tjenesten, finnes flere 
andre aktuelle TTP-tjenester, og noen eksempler er: 

• Katalogtjeneste: å holde oversikt over adresser (f.eks. EDI-
adresser), sertifikater, osv 

• Navngiving: tildeling av unike navn (f.eks. EDI-navn) og 
sertifikatnavn 

• Anonymisering/pseudonymisering: tilby anonymitet til brukere. 
• Krav om eiendomsrett og unikhet: å kunne føre bevis for at et 

elektronisk dokument på et gitt tidspunkt er unikt og eid av en 
bestemt bruker 

• Krav om opphav: å tilby avsender av et dokument el å kunne 
føre bevis for at denne er opphavet til dokumentet 

• Notarius Publicus: å medvirke der det trenges ved opprettelse 
av visse dokumenter 

• Rettferdig utveksling av verdier: sikre at utveksling av verdier 
skjer på en måte som sikrer alle parter i transaksjonene 

• Sikker lagring av dokumenter/meldinger 
• Sikre mot tilgang/lesing innen gitt tidspunkt 
• Tidsstempling 

Behovet for avtaler 

I rene to-parts EDI-forhold, evt. i en-til-mange-forhold med kjente deltakere, 
vil tekniske systemer kunne ta vare på de sikkerhetsfunksjoner som er 
nødvendige. Systemet er lukket og noen uavhengig tiltrodd tredjepart vil ikke 
alltid være nødvendig.  

Dersom EDI skal benyttes i åpne systemer, der partene ikke er kjent på 
forhånd og kan melde seg inn og ut av systemet på egen beslutning, 
kommer man ikke utenom en egen TTP-tjeneste.  Eksempler er systemer 
for informasjonsinnhenting fra næringsliv og privat sektor til det offentlige, 
eller massemarkeds handelssystemer. 

Slik utviklingen nå går i Norge i offentlig sektor, må vi regne med at 
kommuner og statlige etater vil knytte til seg en egen TTP-leverandør i det 
enkelte informasjons- eller handelsprosjekt.  Dette skyldes at det nylig 
(høsten 1999), via Forvaltningsnettsamarbeidet, er godkjent tre TTP-
leverandører. Dermed vil en dels se prosjekter mellom offentlige etater 
der etatene har valgt hver sin TTP-leverandør, dels prosjekter der de 
velger den samme.  I privat sektor gjelder ikke dette på samme måte, men 
man regner med at de offentlige initiativer vil ha smitteeffekt.  

Avtale med TTP-leverandør er ikke inkludert i Norsk EDIPROs portefølje.  
Offentlige etater vil normalt handle over Forvaltningsnettsamarbeidets 
rammeavtale og har dermed behovet ivaretatt på den måten.  Det kan 
derimot tenkes at en TTP-leveranseavtale for privat sektor er et naturlig 
neste avtalemal å utarbeide.  

Ytterligere beskrivelse av TTP-funksjonen finnes i Hefte 8 
Meldingssikkerhet i EDIFACT-løsninger . 
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2.4 Avtalemekanismen ved bestilling og bekreftelse 

Når avtaler sluttes, så kan dette skje på mange måter.  I individuelle 
kontraktsforhold sluttes gjerne avtalen ved begge parters signatur på 
kontraktsdokumentet.  I enklere handelsforhold skjer avtaleslutning ved at 
partene utveksler bindende meldinger – én fr hver. De to meldingene kan 
for eksempel først være selgers tilbud og deretter kjøpers aksept av dette, 
eller først kjøpers bestilling og deretter selgers ordrebekreftelse. Begge 
meldinger binder avsenderen, og en avtale er kommet i stand. Det 
grunnleggende er at den ene part kommer med et utspill som i realiteten 
er et tilbud til den andre (salgstilbud eller kjøpstilbud), og den andre 
returnerer en aksept.  

Etter norsk rett bindes avsender av et tilbud eller en aksept fra det 
tidspunkt hvor motparten har sett den – når den har ”kommet til 
kunnskap” hos mottaker, som loven uttrykker det. Vi snakker her om 
personlig kunnskap – at meldingen er registrert i noens bevissthet. Først i 
dette øyeblikk er en part bundet. At meldingen er kommet frem, er ikke 
nok. Det vil altså si at en selger kan angre seg ved å trekke tilbake et 
salgstilbud eller en aksept/ordrebekreftelse inntil tidspunktet for kjøpers 
kunnskap, eller en kjøper kan trekke tilbake en bestilling eller en aksept 
av et salgstilbud inntil tidspunktet for selgers kunnskap.  

Hensikten med EDI-meldinger er nettopp at de behandles automatisk og 
ikke skal innom noens personlige behandling. I Norge er det dessverre 
ikke juridisk avklart hvordan reglen om ”kommet til kunnskap” skal 
anvendes på slike systemer.  Poenget er derfor at partene selv bør bli 
enige om dette og uttrykke det klart enten i Forretningsavtalen eller i 
Utvekslingsavtalen.  

For det første bør man ha avklart rekkefølgen for de to meldinger som 
avslutter en avtale om handel (tilbud fra kjøper og deretter bestilling fra 
kunde, eller bestilling fra kunde og deretter ordrebekreftelse fra selger). 
Ofte gir dette seg selv ut fra de konkrete forholdene eller sedvane. 
Dernest må man altså bli enig om når meldingene skal binde.  Her er to 
praktiske alternativer: 

- Begge meldinger binder på tidspunktet for mottak av meldingene. I 
Utvekslingsavtalens Bilag 1 er angitt at en melding skal ansees 
mottatt i det øyeblikk den er gjort tilgjengelig for mottaker i dennes 
overføringstjeneste (postkasse). Kriteriet er derfor greit å følge. 
Konsekvensen i praksis av en slik regel er at en melding ikke kan 
trekkes tilbake / kalles tilbake etter at den er avsendt – noen 
overføringstid er det ikke snakk om. Her er altså i realiteten ingen 
angrefrist. 

- I internasjonale forhold, også i EDI-sammenheng er det vanlig å følge 
et annet system.  Her er utgangspunktet at den første meldingen 
(tilbudet fra selger som oppfordrer til aksept fra kjøper, eller 
bestillingen fra kjøper som oppfordrer til aksept / ordrebekreftelse fra 
selger) ikke binder avsenderen i det hele tatt før motparten har sendt 
sin aksept. Angrefristen gjelder altså helt frem til dette tidspunkt. For 
den andre meldingen er den praktiske løsningen som ovenfor – at den 
binder i det den er kommet frem.  
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2.5 Om å bruke avtalemaler 

Fordelen med avtalemaler er bl.a. at de kan spare kontraktspartene for 
mye arbeid og sørge for ensartet praksis i markedet. Men det er viktig å 
understreke at de ikke fritar kontraktspartene for et betydelig arbeid i 
forhold til de forhold som må avtales og avklares i hver enkel 
avtalerelasjon. De fjerner heller ikke behovet for å knytte til seg interne 
eller eksterne rådgivere i forhandlingsprosessen.   

Kontraktsbilagene, som regulerer helt sentrale plikter for partene, er 
naturlig nok i liten grad fylt ut i malene. Her vil ofte teknisk rådgivning 
være påkrevet. I og med at bilagene faktisk ofte rommer bestemmelser 
med juridiske implikasjoner, vil også en bilagsgjennomgang være en 
juridisk rådgivers naturlige oppgave.  
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3 Utvekslingsavtalen 

3.1 Innledning 

Foreliggende versjon av Utvekslingsavtalen er den fjerde, betydelig 
omarbeidet i august 1995 og noen mindre endringer gjort i januar 2000. Den 
er ment å bidra til at utvekslingsparter får en enklere jobb med å få 
avtaleverket i orden seg imellom. 

Dersom dokumentet brukes med avvik fra standardteksten, bør avvikene 
angis i bilag inkludert for dette formål. Dette gir en ryddigere oversikt over 
betingelsene enn å skulle gå inn å endre direkte i standardteksten.  

Avtalen kan brukes av en gruppe aktører som i så fall regnes opp i Bilag 
6. Det samme gjelder for Tredjepartsavtalen.  Dette vil si at en gruppe 
utvekslingsparter kan inngå en enkelt Utvekslingsavtale seg i mellom, for 
deretter å vende seg til mulige nettverksleverandører med det for øye å 
inngå en felles Tredjepartsavtale med en av disse.  

Nedenfor følger kommentarer til de fleste av kontraktens bestemmelser / 
temaer.  Meningen er at det skal være mulig å slå opp på det enkelte 
punkt for veiledning til bestemte bestemmelser. 

3.2 Formål, omfang, parter og avtalestruktur (pkt. 1 – 3) 

Avtalen følger en vanlig struktur med generelle, juridisk pregete 
bestemmelser inntatt først, og deretter bilag med diverse nærmere 
spesifikasjoner. De generelle bestemmelser regulerer de sentrale 
ansvarsforhold mellom partene. Bilagene utformes for den aktuelle 
relasjon, og det kan ligge adskillig arbeid i dette. Det anbefales å legge 
gode ressurser i bilagsarbeidet.  En rekke kontraktskonflikter skyldes for 
dårlig arbeid her.  

I denne avtalen reguleres de sentrale egenskaper ved partenes 
samhandling i bilag – nærmere bestemt i Bilag 1. Derfor er dette bilaget – 
i motsetning til systemet i Tredjepartsavtalen – gitt forrang fremfor de 
generelle, juridiske bestemmelser i tilfelle det skulle være motstrid mellom 
tekstene. Øverst i dette hierarkiet står Forretningsavtalen, dersom partene 
har inngått en slik – her reguleres tross alt de sentrale kommersielle 
betingelser som partene har avtalt. 

Dersom en bevisst ønsker å avtale avvik fra de generelle bestemmelser i 
avtalemalen før signering, gjøres dette i bilag 2. Dersom endringer 
ønskes gjort i noen del av avtalen (generell tekst eller bilag) etter 
signering, må dette gjøres i separat dokument.  

3.3 Forholdet til tredjepart (pkt. 4) 

Hver av partene vil normalt inngå avtale med tredjepart i form av en 
nettverksleverandør for å få formidlet sine EDI-meldinger. Partene er, 
dersom de benytter ekstern nettverksleverandør, forpliktet å inngå en 
avtale med visse minimumskrav, som nevnt i teksten.  

8 



EDI i elektronisk samhandling 
Hefte 5: Avtaler i et EDI-forhold 

Avtalepartene er selv ansvarlig for de tredjeparter de benytter som om 
han selv utførte handlingen. Avtalepartene er således ansvarlig for sin 
egen nettverksleverandør, TTP-leverandør og eventuelt andre som han 
benytter for å realisere sine plikter iht avtalen. Dersom den andre 
avtalepartene utpeker en tredjepart for den andre avtaleparten vil den 
som har utpekt tredjeparten være ansvarlig for dennes handlinger. 

3.4 Driftsutstyr (pkt. 5) 

Ingen av partene skal naturlig nok være ansvarlig for den annens 
programvare, utstyr og tjenester knyttet til EDI-utvekslingen. Det slås 
dessuten fast det viktige ansvar partene har for å ikke gjøre endringer i 
utstyr eller rutiner for EDI-utveksling uten avtale med motparten.  

3.5 Kostnadsdeling (pkt. 6) 

Den normale ordning vil naturlig være at partene bærer egne kostnader 
ved EDI-utvekslingen. I visse relasjoner kan dette være annerledes, og i 
såfall må dette avtales i Bilag 2. Uten slik avtale er det bare ved utveksling 
av testdata og skjevheter i kostnadsbelastning i den forbindelse at en part 
kan kreve dekket noe av dette av motparten.  

3.6 EDI-rutiner (pkt. 7 – 10)  

Her reguleres viktige sider ved partenes rutiner og tekniske oppsett. 

3.7 Beskyttelse av fortrolig informasjon (pkt 11) 

Bestemmelser om taushetsplikt får nok ofte liten oppmerksomhet. 
Riktignok er det forholdsvis sjelden en ser krav fremmet p.g.a 
konfidensialitetsbrudd. Men gjøres det først en bommert, kan 
erstatningsansvaret bli betydelig, mediaoppmerksomheten uheldig og 
tilliten i markedet svekket. Vær særlig klar over at alle ansatte, 
underleverandører, 3. parter og andre som opptrer for din organisasjon er 
inkludert i ansvaret, uten at disse har vært i nærheten av 
kontraktsteksten. Å informere det personell som er involvert med 
motparten, evt. å innhente taushetserklæringer fra disse, er et prosjekt 
som det er viktig ikke å glemme. 

Bestemmelsen regulerer ikke den generelle taushetsplikten mellom 
partene – dette forutsettes løst i Forretningsavtalen. Her gjelder det kun 
EDI-meldingenes innhold. Kravet om taushet forutsetter at en part har 
erklært at en melding eller meldingstype inneholder fortrolig informasjon. 
Dette legger i så fall restriksjoner på partenes bruk. Slike restriksjoner kan 
etter bestemmelsen bl.a. følge av partenes praksis. Dette er viktig å være 
klar over:  det man over en tid lar være å påtale hos motparten kan bli 
tolket som samtykke. 

3.8 Overensstemmelse med gjeldende rett (pkt. 12) 

 Lovgivningen kan gi pålegg til partene om behandling av meldinger. Et 
typisk eksempel på dette er personvernlovgivningen, som administreres 
av Datatilsynet. Det kan være viktig for en part å være sikker på at 
motparten følger gjeldende regler.  
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3.9 Krav til utvekslingslogg og lagring (pkt. 13) 

Loggføring er viktig både for løpende oversikt over transaksjoner og for 
planlegging for fremtiden. Det kan være helt sentralt som 
dokumentasjon/bevis der avtaleparter ryker uklar med hverandre. 

Oppbevaringsplikten kan avtales mellom partene i Bilag 1. Dersom ikke 
annet er avtalt gjelder en oppbevaringsplikt på 6 måneder. Denne kan 
med fordel forlenges i avtalen. Spesifikke krav til lagringstid kan også 
være bestemt i lov eller forskrifter. I viktige forhold anbefales dessuten at 
man utveksler regelmessig kopier av logger slik at hver av partene kan 
oppbevare disse. 

Loggene må lagres på en slik måte at de i ettertid kan skrives ut på papir. 
Dette kan også være et krav iht spesifikk lovgivning. 

3.10 Rettslig status (pkt. 14) 

 EDI-meldinger skal mellom partene ha samme rettslig status som om de 
var skrevet på papir. Normalt vil partene være enig om dette, men 
bestemmelsen fjerner mulig tvil. Bestemmelsen regulerer ikke hvordan og 
på hvilket tidspunkt partene er bundet av avsendte og mottatte meldinger. 
Dette fremgår av andre bestemmelser.  

3.11 Force majeure (pkt. 15) 

Bestemmelsen er en standardbestemmelse som slår fast et alminnelig 
prinsipp i kontraktsretten. Ved visse uforutsigbare ytre hendelser som 
man ikke har kontroll over, som fører til at man ikke klarer å holde sine 
forpliktelser etter kontrakten, skal ikke kunne resultere i sanksjoner fra 
motparten. Typiske eksempler er naturkatastrofe eller arbeidskonflikter. 
Varer dette lenge, kan det være uholdbart å kreve avtalen opprettholdt, og 
partene har en ekstraordinær oppsigelseadgang. Uansett har man et 
spesielt informasjonsansvar i slike situasjoner.  

3.12 Økonomisk tap som ingen av partene kan lastes for (pkt. 16) 

Tilfeldige tap og uhell skal partene ikke ha noe ansvar for hos hverandre. 
Denne bestemmelsen korresponderer godt med de øvrige bestemmelser 
om at partene dekker sine egne kostnader i forbindelse med EDI-
utveksling.  

3.13 Mislighold (pkt. 17 og 18) 

Misligholdsbestemmelsen er knyttet opp til partenens oppfyllelse av 
avtalte forpliktelser. Dersom partene ikke oppfyller sine forpliktelser etter 
avtalen foreligger mislighold. Dette innebærer at forsinkelser, rettstridige 
handlinger, ikke-oppfyllelse av avtale forpliktelser, rettsmangler osv anses 
som mislighold. Det samme gjelder dersom det er avtalepartenes 
underleverandør eller 3. part som ikke oppfyller sine forpliktelser. Dersom 
f.eks en part ikke beskytter fortrolig informasjon iht pkt 11 foreligger 
mislighold. Det samme gjelder dersom en TTP-leverandør eller en 
nettverksleverandør  gjør det samme.  
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Misligholdet er i utgangspunktet et objektivt begrep. Man spør ikke om 
den misligholdende part er å bebreide. Det er nok å konstatere at det 
foreligger et mislighold i forhold til avtalte forpliktelser. Dersom 
misligholdet skyldes en tilfeldig begivenhet eller et hendelig uhell som 
ingen av partene kan lastes for har man allikevel fritatt den 
misligholdende avtalepart fra misligholdsbeføyelser. Det samme gjelder 
dersom misligholdet skyldes force majeure 

Det viktigste for partene er å unngå misligholdssituasjoner. Derfor 
oppstiller bestemmelsen en gjensidig plikt til å varsle hverandre dersom 
det er fare for at mislighold kan oppstå, eller mislighold allerede er 
oppstått. Dersom mislighold oppstår er det viktig å avhjelpe eller begrense 
skadene ved et slikt mislighold derfor oppstiller bestemmelsen et krav  

Teksten gir en part anledning til tilbakeholdsrett og prisavslag ved 
mislighold hos motparten. Tilbakeholdsretten kan for det første utøves ved 
å stenge av for mottak av motpartens meldinger, eller stanse utsendelse 
av egne. Det vil nok variere sterkt hvor praktisk eller nyttig en slik reaksjon 
er. Tilbakeholdsrett i penger er ofte heller ikke praktisk siden hver av 
partene dekker egne omkostninger fullt ut. Men f.eks. ved avtale om en 
viss kostnadsdekning fra en part til en annen som del av EDI-
utvekslingen, vil slike penger kunne holdes tilbake. Tilbakeholdsretten 
gjelder ikke pengeytelser etter Forretningsavtalen, med mindre man har 
avtalt nettopp dette.  

Ved vesentlig mislighold – altså en betydelig svikt fra motparten sin side i 
forhold til forpliktelsen han har påtatt seg – kan en part heve avtalen. 

Uansett misligholdets alvor, kan en part normalt kreve erstatning av 
motparten for de tap han lider, innenfor visse grenser – jf. neste punkt.  

3.14 Særlig om erstatningsansvar (pkt. 19) 

Erstatningsbestemmelsene gjelder i forhold til mislighold etter pkt. 17 i 
avtalen. Bestemmelsen omfatter mislighold i tradisjonell forstand, 
forsinkelse og vannhjemmel. Bestemmelsen gir anvisning på et 
skyldansvar med omvendt bevisbyrde. Normalt er det den som hevder at 
det foreligger mislighold som skal sannsynliggjøre dette. I dette tilfelle er 
det nok å påvise at det objektivt sett foreligger et mislighold og den andre 
parten er erstatningsansvarlig dersom han ikke kan bevise at misligholdet 
ikke kan tilskrives ham.  

Det er viktig i denne forbindelse å merke seg pkt 4 i avtalen hvor det 
fremgår at en avtalepart er ansvarlig for sin egen 3. part – typisk en 
underleverandør –  for formidling av EDI-meldinger. Dette innebærer at 
avtaleparten er også erstatningsansvarlig for mislighold forårsaket av sin 
egen nettverksleverandør, TTP-leverandør, programvareleverandør, 
driftsutstyrsleverandør, leverandør av vedlikeholdstjenester og eventuelle 
andre underleverandører.  

Bestemmelsen fastsetter et øvre tak for erstatningens størrelse. Man kan 
innenfor dette kreve erstattet det økonomiske tapet som den annen part 
med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av misligholdet. 
Bestemmelsen er i overensstemmelse med hva som følger av alminnelig 
kontraktsrett. Hva den annen part med rimelighet kunne ha forutsett må 
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avgjøres konkret i det enkelte tilfelle. Dersom partene utveksler EDI-
meldinger av stor økonomisk betydning eller som kan lede til store 
økonomiske tap bør de informere hverandre uttrykkelig om dette. I 
motsatt fall kan man risikere å ikke få dekket sitt økonomiske tap idet den 
annen part ikke kunne ha forutsett tapet.  

I utgangspunktet vil man bare kunne kreve dekket sitt direkte økonomiske 
tap. Økonomisk tap som følge av avbrudd, tap i forventet fortjeneste, 
tredjemannstap og lignende anses som indirekte tap og vil ikke kunne 
dekkes av den alminnelige bestemmelsen. Dersom misligholdet skyldes 
grov uaktsomhet eller forsett kan man allikevel få dekket indirekte tap 
fordi domstolene vanligvis da vil sette begrensningen til side. Dersom 
underleverandør som nevnt under første avsnitt har opptrådt grovt 
uaktsomt eller forsettlig må eller underleverandøren identifiseres med 
avtaleparten når det gjelder skyldkravet.  

Ansvaret for underleverandører er betydelig. Det er viktig at dette er tatt 
vare på i avtalene med underleverandørene, slik at man kan vende seg til 
disse ved feil de begår og få full dekning for de krav EDI-motparten har 
rett til å reise. 

3.15 Varighet og oppsigelse (pkt. 20) 

Avtalen kan sies opp av begge parter uten å måtte grunngi dette, med 3 
måneders skriftlig varsel. Parten vil imidlertid fortsatt være bundet av visse 
bestemmelser, som nevnt i teksten. Parten kan i tillegg være bundet av andre 
bestemmelser som i den konkrete relasjon naturlig er ment å gjelde etter 
opphør av avtalen. 

Oppsigelsesfristen er den samme i Tredjepartsavtalen, og fristen bør 
koordineres med den frist man avtaler i Forretningsavtalen. 

3.16 Overdragelse av avtalen (pkt. 21) 

Det er ikke anledning til å overdra rettigheter og plikter etter denne 
avtalen til en annen uten den annen avtaleparts skriftlige samtykke. 
Bestemmelsen må forstås slik at tilsvarende gjelder ved delvis 
overdragelse av rettigheter og plikter.  

Bestemmelsen regulerer ikke det tilfelle hvor noen kjøper aksjene i 
selskapet eller kjøper selskapet på annen måte. Dette vil ikke kreve 
samtykke. Når det gjelder fusjoner og fisjoner er spørsmålet litt mer 
komplisert. I en fusjonssituasjon vil det være nærliggende å kreve 
samtykke fra den annen part dersom avtaleparten er den overdragende 
part i fusjonen. Dersom avtaleparten er det overtakende selskap i 
fusjonen foreligger ingen overdragelse av avtalen og samtykke er ikke 
nødvendig. Dersom avtalen overdras til et nytt utfisjonert selskap ved 
fisjon kreves samtykke etter denne bestemmelsen. 

Der samtykke kreves, er den opprinnelig avtaleparten bundet av avtalen 
inntil samtykket foreligger. Når samtykke er gitt, er den tidligere 
avtaleparten ubundet av avtalen. Han vil imidlertid fortsatt være bundet av 
de bestemmelser som etter avtalens pkt 20 fortsatt skal gjelde etter 
opphør av avtalen, samt andre bestemmelser som i den konkrete relasjon 
naturlig er ment å gjelde etter opphør av avtalen. En overdragelse er 
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riktignok ikke det samme som opphør, men behovet er det samme her og 
det samme må gjelde for en uttredende part i forbindelse med 
overdragelse av avtalen.  

3.17 Konflikter (pkt. 22) 

Bestemmelsen gir anvisning på at uoverensstemmelser bør søkes løst 
ved forhandlinger. I motsatt fall er domstolene neste sted å møtes.  

Partene kan avtale voldgift i forbindelse med konkrete konflikter. Fordelen 
med voldgift vil være at man som oftest vil være sikret at en endelig 
avgjørelse blir truffet forholdsvis raskt, fordi en voldgiftsdom ikke kan 
ankes. Behandling ved by- eller herredsrett vil ofte gå like raskt, men her 
vil man ha ankemuligheter som gjør at en endelig avgjørelse kan trekke ut 
i tid. En voldgiftsrett settes som regel med dommere med 
spesialkompetanse innenfor saksområdet og det er således ikke så 
betenkelig å få en endelig avgjørelse i en voldgiftsdom uten 
ankemuligheter. Man ser for øvrig også en tendens til at voldgiftsrettene 
som følge av manglende ankemulighet, legger mer vekt på en rimelig og 
skjønnsmessig betraktning.  

Det vil ofte være dyrere å få en sak avgjort ved voldgift i forhold til om 
man får en endelig avgjørelse i førsteinstansen ved de ordinære 
domstolene. Dersom en avgjørelse ankes, kan imidlertid sluttomkost-
ningene bli like store eller større enn ved voldgift.  Endelig kan det 
påpekes at voldgiftsdommer ikke offentliggjøres, i motsetning til dommer 
ved ordinære domstoler. 

Voldgiftsretten settes med tre medlemmer i de større saker, ellers med 
én. 

3.18 Definisjoner 

Bestemmelsen definerer enkelte sentrale begreper. I den utstrekning 
disse begrepene brukes i avtalen og begrepet skal ha den betydning som 
er angitt i definisjonene, blir begrepet skrevet med stor forbokstav i 
avtaleteksten. Dersom begrepene blir brukt i bilag som partene selv 
forfatter, bør det påses at stor forbokstav beholdes for ikke å skape tvil 
om tolkningen.  

3.19 BILAG 

3.19.1  Bruk av meldingstyper 

For bilaget er det utarbeidet egen veiledning som følger med avtalemalen.  

3.19.2  Generelle endringer i forhold til standardteksten 

Her skriver partene inn avvik fra den generelle teksten i avtalemalen. 

3.19.3  Partsinformasjon 

Utover mal-teksten i dette bilaget kan det i noen relasjoner være nyttig å angi 
eksplisitt hvilke geografiske eller organisatoriske avdelinger i et selskap som 
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tar del i EDI-utvekslingen. Er det flere formelle selskaper som deltar, for 
eksempel i et konsern, må disse listes opp i Bilag 6. 

3.19.4  Opsjoner i Edifact-syntaks 

Tekniske forhold reguleres her. 

3.19.5  Kommunikasjonsmetode 

Tekniske forhold reguleres her. 

3.19.6  Medlemsoversikt / Gruppeavtale 

Her inntas en oversikt over samtlige parter dersom disse er flere enn to.  Ved 
en mangepartsavtale er det viktig også å sørge for å innhente alle parters 
signaturer i denne oversikten, med initialer på resten av avtalen eller en kopi 
av denne. En av partene bør være sekretariat for slik gruppeavtale. 

14 



EDI i elektronisk samhandling 
Hefte 5: Avtaler i et EDI-forhold 

4 Tredjepartsavtalen 

4.1 Innledning 

Foreliggende versjon av tredjepartsavtalen er basert på den første, utgitt i 1997. 
Den er ment å bidra til at EDI-aktører enkelt kan foreslå avtalevilkår for aktuelle 
leverandører av kommunikasjonstjenester / meldingsformidling, alternativt ha et 
sammenligningsgrunnlag i forhold til leverandørers forslag til vilkår.  

Dersom dokumentet brukes med avvik fra standardteksten, bør avvikene angis i 
bilag inkludert for dette formål. Dette gir en ryddigere oversikt over betingelsene 
enn å skulle gå inn å endre direkte i standardteksten.  

Avtalen kan brukes av en enkelt EDI-aktør. Alternativt kan den brukes av en 
gruppe aktører som regnes opp i eget bilag for dette – det kan for eksempel være 
naturlig der en gruppe har inngått felles Utvekslingsavtale.    

Nedenfor følger kommentarer til de fleste av kontraktens bestemmelser / temaer.  
Meningen er at det skal være mulig å slå opp på det enkelte punkt for veiledning 
til bestemte bestemmelser. 

4.2 Undertegning (pkt. 2) 

Dersom flere formelle selskaper i kundens konsern skal inngå i avtaleforholdet, 
bør dette angis som gruppe i bilag 6.  

Det anbefales at partene i tillegg til full signatur på signatursiden påfører sine 
initialer på samtlige sider i kontrakten på originaleksemplarene.  Dette letter 
bevis-situasjonen ved en eventuell diskusjon om hvilket innhold bilagene hadde 
på signeringstidspunktet.  

4.3 Formål, omfang og avtalestruktur (pkt. 1, 3 og 4) 

Avtalen følger en vanlig struktur med generelle, juridisk pregete bestemmelser 
inntatt først, og deretter bilag med diverse nærmere spesifikasjoner. De generelle 
bestemmelser regulerer de sentrale ansvarsforhold for kunde og leverandør. 
Bilagene utformes for den aktuelle leveranse, og det kan ligge adskillig arbeid i 
dette. Det anbefales å legge gode ressurser i bilagsarbeidet.  En rekke 
kontraktskonflikter skyldes for dårlig arbeid her.  

Det er en hensikt i å bevare innholdet i de generelle, juridiske bestemmelser, 
fordi disse regulerer viktige forhold på et overordnet plan.  Derfor er disse gitt 
forrang fremfor bilagene i det tilfelle at bilagstekst skulle stride mot de generelle 
bestemmelser.  

Dersom en bevisst ønsker å avtale avvik fra de generelle bestemmelser før 
signering, gjøres dette i bilag 7. Dersom endringer ønskes gjort i noen del av 
avtalen (generell tekst eller bilag) etter signering, er eget bilag 8 inntatt for å angi 
dette.  
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4.4 Testing og godkjenning (pkt. 5) 

Kontrakten åpner opp for et testregime der leveransen ikke anses å ha skjedd før 
visse testkriterier er oppfylt. Dette må nærmere angis i Bilag 1, der det er viktig å 
ta inn en fremdriftsplan for implementering og test av tjenestene. De nærmere 
bestemmelser utformes i Bilag 3, som det anbefales å sjekke ut med jurist før 
den vedtas. Særlig koblingen mellom svikt i testperioden og de generelle 
bestemmelser om mislighold må avklares.  

4.5 Tjenestene (pkt. 6 og 7) 

Kontrakten skiller mellom basistjenester, som er et minimum etter kontrakten, og 
en rekke tilleggstjenester,  som må være uttrykkelig angitt for å høre inn under 
leverandørens forpliktelse.  

Til teksten vedrørende enkelte av basistjenestene kommenteres: 

Meldingsformidling  

Vær særlig klar over annet avsnitt, som setter en grense for leverandørens 
ansvar for meldingsformidlingen. Formuleringen ”under LEVERANDØRENS 
kontroll” innebærer at når meldingen ikke lenger er lagret eller under formidling 
av leverandøren selv eller av dennes underleverandører, så opphører 
leverandørens ansvar. Dette innebærer for eksempel:  

• Feil eller forsinkelse som skyldes et teleselskaps formidling fra eller til din 
leverandør, omfattes av din leverandørs ansvar når teleselskapet er 
underleverandør.  

• I det øyeblikk meldingen er gått videre til motpartens leverandør og dennes 
eventuelle underleverandør (teleselskap), så opphører din leverandørs 
ansvar for feil eller forsinkelse.  Her kan det bli aktuelt å holde seg til ens EDI-
motpart, evt. dennes kommunikasjonsleverandør, for å få dekket eventuelle 
tap.   

 

En teknisk og ansvarsmessig gjennomgang av kommunikasjonskjeden mellom 
EDI-partnerne er påkrevet før avtaleinngåelse for å unngå unødige tvister og tap. 

Tilgjengelighet og gjennomløpstid 

Bestemmelsene her er helst sentrale. De spesifikke kravene til tjenestekvalitet 
angis i Bilag 1. Jo viktigere tjenesten er for kunden, jo høyere krav vil det være 
aktuelt å stille til leverandøren, og jo dyrere blir normalt tjenesten.  

I generelle vilkår er ikke inntatt spesifikke sanksjoner dersom tjenestekvaliteten 
er under det avtalte. Dette kan dermed med fordel gjøres i Bilag 1, for eksempel i 
form av standardisert prisavslag eller timebot ved for lav tjenestekvalitet –
avhengig av størrelsen, hyppigheten og varigheten på avvikene. 

Henting og videresending av meldinger 

Legg merke til at leverandøren i visse tilfeller med 10 dagers varsel har rett til å 
slette kundens meldinger. 
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 Loggføring 
 
Loggføring er viktig både for løpende oversikt over transaksjonene og for planlegning for 
fremtiden. Det kan også være helt sentralt som dokumentasjon / bevis der avtaleparter 
ryker uklar med hverandre.  
 
Oppbevaringsplikten for leverandøren i seks måneder kan i viktige tilfeller med fordel 
forlenges. I viktige forhold anbefales dessuten at kunden regelmessig får kopi av logger 
tilsendt fra leverandøren og oppbevarer disse selv. 
 
Samtrafikk 
 
Som angitt ovenfor kan det både teknisk og ansvarsmessig være en lang og komplisert 
formidlingstjeneste som skal til for å ivareta en EDI-meldingskjede. Bestemmelsen har 
pålegger leverandøren å forsøke så godt han kan å inngå samtrafikkavtaler med andre 
leverandører som er så ivaretagende som mulig i forhold til kundenes behov. 
Bestemmelsen innskrenker ikke noen av de krav som kontrakten ellers stiller til 
leverandøren.  

4.6 Medvirkningsansvar (pkt. 8) 

Bestemmelsen angir i første og andre ledd ikke annet enn det ordinære 
medvirkningsansvar som kontraktsparter har i forhold til hverandre, her med 
blikket rettet mot kunden. Teksten er inntatt av pedagogiske grunner, særlig 
spesifikasjonen i annet ledd. I tredje ledd avtalefestes et kritisk punkt for kunden 
– leverandørens medvirkning ved overgang til ny leverandør. 

4.7 Ansvar for underleverandører (pkt. 9) 

Etter vanlige regler er en kontraktspart ansvarlig for sine underleverandører, men 
også her er det greit å ha prinsippet fastslått, av pedagogiske grunner og for å 
fjerne evt. tvil. 

4.8 Vederlag og betaling (pkt. 11) 

Her pekes på det bilag som inneholder de sentrale kommersielle betingelser.  
Det anbefales at de utformes i samråd med jurist der kontraktene er av en viss 
størrelse.  

4.9 Taushetsplikt (pkt. 11) 

Denne kontraktsmessige standardbestemmelsen får nok ofte for lite 
oppmerksomhet. Riktignok er det forholdsvis sjelden en ser krav fremmet p.g.a. 
konfidensialitetsbrudd. Men gjøres det først en bommert, kan erstatningsansvaret 
bli betydelig, mediaoppmerksomheten uheldig og tilliten i markedet svekket.  Vær 
særlig klar over at alle ansatte, underleverandører og andre som opptrer for din 
organisasjon er inkludert i ansvaret, uten at disse har vært i nærheten av 
kontraktsteksten. Å informere det personell som involvert med motparten, evt. å 
innhente taushetserklæringer fra disse, er et prosjekt som det er viktig ikke å 
glemme.  
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4.10 Katastrofeberedskap (pkt. 12) 

Kundens behovet for katastrofeberedskap vil variere sterkt med transaksjonenes 
viktighet. Beredskapen vil, som alle andre tjenester, koste penger. Kostnaden 
kan regnes om en forsikringspremie. Hvor mye en tåler av driftsavbrudd må 
vurderes konkret.  

4.11 Force majeure (pkt. 13) 

Bestemmelsen er en standardbestemmelse og slår fast et alminnelig prinsipp i 
kontraktsretten. Visse uforutsigbare ytre hendelser, som man ikke har kontroll 
over, skal ikke resultere i sanksjoner fra motparten dersom man ikke klarer å 
levere de ytelser kontrakten foreskriver.  Typiske eksempler er naturkatastrofer 
eller arbeidskonflikter. Varer dette lenge, kan det være uholdbart å kreve avtalen 
opprettholdt, og partene har en ekstraordinær oppsigelseadgang. Uansett har 
man et spesielt informasjonsansvar i slike situasjoner.  

4.12 Endringer i avtaleomfang (pkt. 14) 

Får kunden behov for endring i leveransen underveis i en kontraktsperiode, 
oppstår først et spørsmål om endringen kan sies å ligge innenfor kontraktens 
spesifikasjoner. Gjør den det, kan leverandøren ikke kreve at pris og evt. 
fremdrift endres. Dette er ofte et konfliktpunkt. Å inkludere en fullstendig, detaljert 
og gjennomtenkt spesifikasjon i kontrakten er første betingelse for å unngå slike 
konflikter. Dernest er viktig at kunden melder om han mener endringen er 
innenfor eller utenfor spesifikasjonen samtidig med at endringsønsket rettes til 
leverandøren.  

Dersom det er enighet om at endringsønsket ligger utenfor kontrakten, har 
leverandøren valget mellom å avvise ønsket eller å akseptere. For en aksept kan 
det settes betingelser i form av endret vederlag eller fremdrift. Kommer man til 
enighet, skal endringen vedtas skriftlig av autoriserte representanter for partene 
og inntas i Bilag 8. 

4.13 Mislighold (pkt. 15 og 16) 

4.13.1  Oversikt  

Mislighold vil enkelt uttrykt si ikke å oppfylle sine plikter etter kontrakten. Formålet 
med kontraktsbestemmelsene om dette er å regulere konsekvensene av et 
mislighold og hvordan partene kan eller skal opptre. Oftest er det leverandørens 
mislighold som er det aktuelle og som skaper splid: Tjenestene er forsinket eller 
de oppfyller ikke spesifikasjonene i kontrakten. Kundens mislighold består oftest i 
at betaling forsinkes. Mislighold kan også bestå av andre pliktbrudd, se nærmere 
om dette nedenfor.  

Man spør ikke om moral, skyld eller uaktsomhet når man konstaterer mislighold. 
Kontraktsansvaret er i utgangspunktet uavhengig av dette. At leverandøren har 
gjort sitt beste, fritar ham ikke for et ansvar dersom kontraktsfestede plikter 
brytes. Det hjelper ikke kunden noe at han har lagt seg virkelig i selen for å skaffe 
penger, dersom en faktura likevel ikke betales. På den annen side så blir en part 
ikke ansvarlig dersom det er motpartens forhold som forårsaker misligholdet – for 
eksempel at det er motparten som har bidratt til en forsinkelse. Dersom 
misligholdet forårsakes av utenforstående er bildet mer sammensatt.  Havner 
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situasjonen under det som kalles force majeure (se ovenfor), går parten normalt 
fri. I andre tilfeller gjør han det ikke. 

4.13.2 Kundens mislighold 

Som nevnt ovenfor så dreier kundens mislighold seg oftest om uteblitt betaling. 
Virkningen blir fra første dag at det påløper morarenter. Leverandøren kan 
deretter heve avtalen dersom betaling ikke skjer innen en viss tid fra 
leverandøren har varslet om dette – senest 45 dager fra forfall.  

Leverandørens hevning kan være svært belastende for kunden. Leveransen 
forsvinner plutselig slik at EDI-formidlingen stanser opp. Store kommersielle eller 
andre verdier kan stå på spill. Leverandøren vil dessuten normalt ha et 
erstatningskrav mot kunden, som kan være betydelig i størrelse. Leverandøren 
skal bl.a. ha betalt all den fortjeneste han går glipp av. Gode betalingsrutiner og 
god likviditetsstyring er dermed helt sentralt for kunden.  

Dersom kundens mislighold består i manglende medvirkning i samarbeidet med 
leverandøren, så kan dette også gi leverandøren hevningsrett – der man vil si at 
misligholdet er vesentlig. Mer typisk er nok kontraktens angitt effekt: At kunden 
må erstatte de merutgifter leverandøren påføres.  

En tredje type mislighold som kan tenkes fra kundens side, er manglende 
overholdelse av taushetsplikten – se ovenfor om denne. Grove brudd på denne 
kan også tenkes å gi leverandøren hevningsrett, men også her er nok et 
erstatningskrav det mest typiske.  

Det settes en beløpsgrense for erstatningen knyttet til et misligholdstilfelle. 
Beløpet kan avtales i Bilag 1, men er ellers satt til årlig kontraktsvederlag pluss 
etableringskostnaden.  

4.13.3 Leverandørmislighold 

Leverandørmislighold – at tjenesten er beheftet med mangler eller er forsinket – 
er den klassiske konfliktsituasjonen. Kontrakten foreskriver i samsvar med vanlig 
kontraktsrett en rekke måter kunden kan reagere på overfor leverandøren. 
Betaling kan holdes tilbake, det kan kreves prisavslag, man kan engasjere 
alternativ bistand på leverandørens bekostning, man kan kreve sine økonomiske 
tap erstattet og i de alvorligste tilfeller kan man heve avtalen.  

Kunden har plikt til å varsle om feil så snart som mulig. Går det for lang tid, kan 
han miste sine rettigheter overfor leverandøren. Leverandøren plikter på sin side 
å utbedre feil så snart det lar seg gjøre. I bilag 1 kan være avtalt tilgjengelighet 
og responstider for feilretting.  

En leverandør som ser at feil kan komme eller er i ferd med å oppstå, har en 
selvstendig varslingsplikt overfor kunden.  

 

Å ikke følge kontraktens regler om varslingsplikt til kunden og plikten til feilretting 
kan i seg selv være et alvorlig mislighold som i verste fall kan gi kunden rett til 
hevning.  

I misligholdssituasjoner der større beløp eller sårbare tjenester er involvert, kan 
det være klokt å rådføre seg med jurist for ikke å gå glipp av rettigheter.  
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4.13.4 Leverandørens erstatningsansvar 

Dersom leverandøren skal erstatte kundens tap i en misligholdssituasjon, så 
setter kontrakten visse ytre grenser for hvor stor erstatning kunden kan kreve.  
En begrensning er vanlig å ta med i de fleste kontraktsforhold, slik at 
leverandøren skal ha visse rammer for sitt potensielle ansvar, og slik at det skal 
være mulig å forsikre dette ansvaret.  

For det første så er ikke leverandøren forpliktet til å dekke såkalte indirekte tap. 
Et typisk eksempel her kundens tap av nye kontrakter som følge av 
kommunikasjonstjenesten en tid har fungert. Slike tap er helt uberegnelige i 
størrelse og det er derfor vanlig å utelukke dem. 

For det andre settes en beløpsgrense for erstatningen knyttet til et 
misligholdstilfelle. Beløpet kan avtales i Bilag 1, men er ellers satt til årlig 
kontraktsvederlag pluss etableringskostnaden.  

De to nevnte begrensningene skal ikke gjelde dersom leverandøren har 
misligholdt kontrakten med vitende og vilje, altså forsettelig, eller det er skjedd 
ved grov uaktsomhet – altså ved svært skjødesløs opptreden.  

4.14 Forsikringer (pkt. 17) 

Kontrakten pålegger leverandøren å forsikre seg mot pengekrav fra kunden som 
følge av leverandørens kontraktsansvar. Det typiske tilfellet er et erstatningskrav 
fra kunden etter leverandørens mislighold. Bestemmelsen ivaretar altså kunden 
ved å etablere en ordning som garanterer for kompensasjon ved tap på kundens 
hånd.  

Det forutsettes at kunden kan kreve dokumentert at kontrakten er oppfylt på dette 
punkt. Om leverandøren utelater å tegne slik forsikring, og tapet oppstår, kan 
bestemmelsen være virkningsløs om ikke leverandøren evner å betale et krav.  

4.15 Konkurs m.v. (pkt. 18) 

Kunden kan, dersom han ønsker det, trekke seg fra avtalen umiddelbart dersom 
leverandørens økonomi går over ende. Leverandørens leveringsevne kan være 
borte eller i alle fall sterkt preget av usikkerhet. Det være nødvendig å erstatte 
leverandøren med en ny. Heves ikke kontrakten umiddelbart, vil et konkursbo på 
sin side også ha en valgrett – å holde seg til kontrakten eller heve. Kunden må 
derfor i konkurssituasjonen avgjøre om man ønsker å avvente konkursboets 
beslutning, eller å avvikle kontraktsforholdet umiddelbart.  

4.16 Varighet og opphør (pkt. 19) 

Denne avtalen gjelder inntil den er sagt opp av en av partene med 3 måneders 
varsel. Leverandøren kan imidlertid ikke si opp uansett før etter en bindingstid på 
to år.  

Fra oppsigelse er varslet, skal kontraktsoppfyllelsen skje som normalt helt til 
kontraktens opphør, med mindre noe annet er bestemt i Bilag 5 om 
avviklingstiden.  

Partene vil etter opphør fortsatt være bundet av bestemmelsen i avtalens pkt. 11 
(Taushetsplikt) og andre bestemmelser som etter forholdene naturlig er ment å 
gjelde etter opphør av avtalen. 
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Skifte av leverandør kan være en kritisk operasjon for den kunde som ønsker en 
avbruddsfri driftssituasjon i egen organisasjon. Det er derfor særlig fremhevet i 
pkt. 8 en bistandsplikt for leverandøren i forbindelse med overlevering av 
ansvaret til ny leverandør.  

4.17 Overdragelse av avtalen (pkt. 20) 

Det er ikke anledning til å overdra rettigheter og plikter etter denne avtalen til en 
annen uten den annen avtaleparts samtykke. Bestemmelsen må forstås slik at 
tilsvarende gjelder ved delvis overdragelse av rettigheter og plikter. 
Bestemmelsen regulerer ikke det tilfelle hvor noen kjøper aksjene i selskapet 
eller kjøper selskapet på annen måte. Dette må forstås slik at dette ikke krever 
samtykke fra den annen part. Når det gjelder fusjoner og fisjoner er spørsmålet 
litt mer komplisert. I en fusjonssituasjon vil det være nærliggende å kreve 
samtykke fra den annen part dersom avtaleparten er den overdragende part i 
fusjonen. Dersom avtaleparten er det overtakende selskap i fusjonen foreligger 
ingen overdragelse av avtalen og samtykke er ikke nødvendig. Dersom avtalen 
overdras til et nytt utfisjonert selskap ved fisjon kreves samtykke etter denne 
bestemmelsen. 

Det kreves skriftlig samtykke fra den annen part. Før slik samtykke er gitt er den 
opprinnelig avtaleparten bundet av avtalen. Når skriftlig samtykke er gitt er den 
tidligere avtaleparten ubundet av avtalen. Han vil imidlertid fortsatt være bundet 
av bestemmelsen i avtalens pkt. 11 (Taushetsplikt) og andre bestemmelser som 
etter forholdene naturlig er ment å gjelde etter opphør av avtalen. Selv om dette 
ikke kan anses som opphør av avtalen, tilsier de samme hensyn at det samme 
må gjelde for en uttredende part i forbindelse med overdragelse av avtalen. 

4.18 Tvister (pkt. 21) 

Bestemmelsen gir anvisning på at uoverensstemmelser skal søkes løst ved 
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene kreve at 
saken blir avgjort ved alminnelige domstoler dersom partene ikke har avtalt 
voldgift.  

Partene kan avtale voldgift i forbindelse med konkrete konflikter. Hvis det da ikke 
oppnås enighet om dette, må saken reises for de alminnelige domstoler. 

 

Fordelen med voldgift vil være at man som oftest vil være sikret at en endelig 
avgjørelse blir truffet forholdsvis raskt, fordi en voldgiftsdom ikke kan ankes. 
Behandling ved by- eller herredsrett vil ofte gå like raskt, men her vil man ha 
ankemuligheter, som gjør at en endelig avgjørelse kan trekke ut i tid. En 
voldgiftsrett settes som regel med dommere med spesialkompetanse innenfor 
saksområdet og det er således ikke så betenkelig å få en endelig avgjørelse i en 
voldgiftsdom uten ankemuligheter. Man ser for øvrig også en tendens til at vold-
giftsrettene som følge av manglende ankemulighet, legger mer vekt på en rimelig 
og skjønnsmessig betraktning.  

Det vil ofte være dyrere å få en sak avgjort ved voldgift i forhold til om man får en 
endelig avgjørelse i førsteinstansen ved de ordinære domstolene. Dersom en 
avgjørelse ankes, kan imidlertid sluttomkostningene bli like store eller større enn 
ved voldgift.  Endelig kan det påpekes at voldgiftsdommer ikke offentliggjøres, i 
motsetning til dommer ved ordinære domstoler. 
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Voldgiftsretten settes med tre medlemmer i de større saker, ellers med én. 

4.19 BILAG 

Bilagene kommenteres ikke i detalj her. Antydninger om innhold er gitt i selve 
malen. Mye vil utarbeides konkret for den enkelte relasjon.  

Det vil alltid være fornuftig i avtaleforhold av noen størrelse eller betydning å la 
bilagene bli sett gjennom av jurist for å sikre seg mot inkonsistens i kontrakten 
som helhet eller at juridiske ’feller’ gjemmer seg i bilagstekstene.  

Til bilag 6 Medlemsoversikt: Her inntas en oversikt over samtlige parter dersom 
disse er flere enn to.  Ved en mangepartsavtale er det viktig også å sørge for å 
innhente alle parters signaturer i denne oversikten, med initialer på resten av 
avtalen eller en kopi av denne. En av partene bør være sekretariat for slik 
gruppeavtale. 
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5 Avtalen om samvirke mellom nettverksleverandører 

Som nevnt innledningsvis vil to parter som ønsker å utveksle EDI-meldinger ha 
behov for nettverksleverandører. I et EDI-samarbeid vil man ofte finne flere 
nettverksleverandører. Den enkelte utvekslingspart vil inngå en tredjepartsavtale 
med sin egen nettverksleverandør. Tredjepartsavtalen regulerer de krav 
utvekslingsparten stiller til sin egen nettverksleverandør. Disse kravene er 
gjennomgått i kapittel 4 ovenfor. Når det gjelder forholdet mellom 
utvekslingspartene står den enkelte utvekslingspart ansvarlig ovenfor den andre 
utvekslingspart for de feil og unnlatelser hans egen nettverksleverandør gjør seg 
skyldig i, jf Utvekslingsavtalens pkt. 4. For å sikre at EDI-forsendelser mellom 
utvekslingsparter med forskjellige nettverksleverandører skjer på en sikker og 
trygg måte er det behov for at disse nettverksleverandørene inngår en 
samtrafikkavtale seg imellom.  

Norsk EDIPROs samtrafikkavtale er pr i dag en fungerende, løpende avtale 
mellom en gruppe norske nettverksleverandører, undertegnet i 1994.  

Formålet med avtalen er å sikre at EDI-forsendelser skjer på en rask, sikker og 
effektiv måte når de enkelte utvekslingsparter i et EDI-samarbeide har inngått 
tredjepartsavtaler med forskjellige nettverksleverandører. Avtalen regulerer 
samtrafikken mellom nettverksleverandørene og gir bestemmelser om hvordan 
avregning mot den enkelte utvekslingspart skal foregå, logging av EDI-
forsendelser, kvitteringsmekanismer, ansvarsforhold osv.  

Avtalen er i dag ikke lenger godt koordinert med malene for Utvekslingsavtale og 
Tredjepartsavtale. Det kan synes som tiden er moden for en reforhandling av 
denne, også for å slippe nye parter til.  

Detaljer i teksten kommenteres ikke nærmere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Utvekslingsavtalen 
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1. Forord 
Norsk EDIPRO utarbeidet i 1997, gjennom et omfattende forarbeid med mange berørte 
deltakere, en avtale om levering av kommunikasjonstjenester mellom brukere av EDI og 
leverandør av nettverkstjenester (Norsk EDIPRO Tredjepartsavtale Versjon 1.0, 
november 1997). Avtalen erstattet bl.a. den tidligere NODI kommunikasjonsavtale som 
ble benyttet i forbindelse med Tollvesenets deklarasjonssystem TVINN. Avtalen er nå 
avløst av inneværende versjon 2.0, der de viktigste endringer er: 
 

• Leverandørs medvirkningsplikt ved skifte av leverandør er tatt eksplisitt inn (pkt. 
8) 

• Gjensidig informasjonsplikt er tatt inn pkt. 13 Force Majeure, for samordning med 
Utvekslingsavtalen 

• Kundens erstatningsplikt er regulert eksplisitt, herunder samme 
erstatningsbegrensninger som for leverandøren (pkt. 16.4).  

• Ved konflikter er bestemmelse tatt inn om at mindre konflikter skal løses kun med 
én voldgiftsdommer, for å spare ressurser (pkt. 21) 

• Bilag 6 Gruppeavtale er omredigert for skille mellom opprinnelige deltakere og 
senere tilkommende deltakere, og felt for forpliktende signatur er tilføyd. 

Norsk EDIPROs standard utvekslingsavtale (Norsk EDIPRO Utvekslingsavtale. Versjon 
4.0, februar 2000) regulerer forholdet mellom parter som utveksler EDI-meldinger. 
Denne standardavtalen vil bli oversatt til engelsk.  

Det foreligger ingen internasjonal standardavtale som regulerer forholdet til tredjeparts-
leverandører. Kjøpere av kommunikasjonstjenester må forholde seg til avtaler som den 
enkelte nettverksleverandør har utviklet selv. UN/CEFACT Legal Rapporteur Team har i 
sitt arbeidsprogram av 1997 prioritert å få fram en Intermediary Agreement. 

En Avtale om samvirke mellom nettverksleverandører (Samtrafikkavtale) foreligger i en 
versjon 1.0 av 16. september 1994 og ble laget i et samarbeid mellom Forum for 
samtrafikk mellom nettverk (FSMN) og Norsk EDIPRO, og undertegnet av 
nettverksleverandørene: A/S EDB, IBM (ved Responsor), LandbruksData, NIT, NOVIT 
og Statens Datasentral. Denne er planlagt tatt opp til revisjon. 

Med den foreliggende kommunikasjonsavtale eksisterer det et komplett sett av avtaler 
som sikrer en tilfredsstillende regulering av elektronisk datautveksling (EDI). Det 
vurderes for tiden å forfatte en standard avtale for kjøp av Tiltrodd Tredjepartstjenester 
(TTP), som et nyttig supplement.  
 

Advokat Arne Dag Hestnes 
Leder for juridisk fagutvalg i Norsk EDIPRO 
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2. Norsk EDIPRO Tredjepartsavtale 
2.1. Undertegning av Tredjepartsavtalen 

 
Norsk EDIPRO 

Avtale om levering av kommunikasjonstjenester til EDI-brukere 
(heretter kalt “Tredjepartsavtalen”) 

 
Versjon 2.0 

er inngått mellom følgende parter: 
 
 
 __________________________  ___________________________ 
   [Navn på EDI-bruker]    [Navn på tredjepartsleverandør] 
 (heretter kalt “KUNDEN”)    (heretter kalt “LEVERANDØREN”) 

         
 
 __________________________  ___________________________ 
   (Identifikasjonsnummer)      (Identifikasjonsnummer) 
 
KUNDEN kan opptre på vegne av flere (Gruppeavtale, jfr Bilag 6). 
Hvis ønskelig kan ytterligere identifisering av partene gjøres her ved angivelse av for eks. 
organisasjonsnummer og nettverksadresser.  
 

Merk av for de bilagene som er en del av avtalen. 
Bilags 
nr. 

Bilagsbetegnelse Del av avtalen 
? 

  Ja Nei 

1 SPESIFIKASJON AV TJENESTENE   Spesifiser om 
underbilag er benyttet her: 

  

    

    

2 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER   

3 TESTPROSEDYRER OG GODKJENNINGSPERIODE   

4 KATASTROFEBEREDSKAP   

5 AVVIKLINGSPROSEDYRER   

6 MEDLEMSOVERSIKT (kun for Gruppe-avtale)   

7 ENDRINGER TIL DEN GENERELLE AVTALETEKST   

8 ENDRINGER ETTER AVTALEINNGÅELSE   
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Avtalen gjelder fra: (dato)  ___________ 
 
 

I Norsk EDIPRO Tredjepartsavtale, versjon 2.0, november 1997 gjelder 
standardteksten i sin helhet. Avvik spesifiseres i bilag. 
 
 
Forpliktende underskrift 
 
For Kunden:      For Leverandøren: 
 
Dato:_________________________  Dato:________________________ 
 
Sign.:_________________________  Sign.:________________________ 
 
 
Avtalen er undertegnet i  _____ eksemplarer, hvorav hver part beholder _____ 
eksemplar(er). 
 
 
Skriftlige henvendelser 
 
Til Kunden:      Til Leverandøren: 
 
Navn:  _________________________ Navn:  ________________________ 
 
Adresse: _________________________ Adresse: ________________________ 
 
Postnr/sted: _______________________   Postnr/sted.: _____________________ 
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2.2. Standardteksten – innhold 
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3. Avtalens formål 
 
Denne avtale gjelder levering av kommunikasjonstjenester fra LEVERANDØREN som 
tredjepartsleverandør til KUNDEN som EDI-bruker.  
 
LEVERANDØREN tilbyr KUNDEN tilknytning til sin meldingsformidlingstjeneste. 
Meldingsformidlingstjenestens formål er å motta EDI-meldinger fra avsender og formidle 
dem videre til riktig(e) mottaker(e), uten endringer, i avtalt format og innen de tidsfrister 
som fremgår av Avtalen. 
 

4. Avtalens omfang 
 
Avtalen omfatter nærværende generelle avtaletekst og de vedlegg som er spesifisert 
nedenfor. 
 

4.1. Vedlegg som er del av Avtalen 
 
Bilag 1 - Spesifikasjon av tjenestene 
Bilag 2 - Priser og betalingsbetingelser 
Bilag 3 - Testprosedyrer og godkjenningsperiode 
Bilag 4 - Katastrofeberedskap 
Bilag 5 - Avviklingsprosedyrer 
Bilag 6 - Medlemsoversikt (ved bruk som Gruppeavtale) 
Bilag 7 - Endringer til den generelle avtaleteksten 
Bilag 8 - Endringer etter avtaleinngåelsen 
 

4.2. Tolking ved motstrid 
 
Ved motstrid mellom den generelle avtaleteksten og vedlegg som nevnt i punkt 2.1 skal 
bestemmelsene i den generelle avtaleteksten gå foran med mindre det er er særskilt nevnt 
eller klart fremgår at bestemmelser i vedlegget skal gå foran. 
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5. Testing og godkjenning 
 
Før tjenestene settes i ordinær drift skal partene gjennomføre slike test-og 
godkjenningsprosedyrer som spesifisert i Bilag 3. Det samme gjelder, så langt det passer, 
for nye tjenester og ved avtalte endringer i tjenestenivået med mindre annet blir avtalt i det 
enkelte tilfelle. 
 

6. Levering av basistjenester 
 
LEVERANDØREN skal som et minimum levere de tjenester som er beskrevet i dette 
kapittel.  
 
I den utstrekning nærmere spesifisering av tjenestene er nødvendig eller hensiktsmessig er 
slik beskrivelse inntatt i Bilag 1 “Spesifikasjon av tjenestene”. 
 

6.1. Meldingsformidling 
 
LEVERANDØRENs hovedytelse er å sikre tilgjengelighet til og gjennomføring av sin 
meldingsformidlingstjeneste. Med meldingsformidling menes at LEVERANDØREN 
mottar EDI-meldinger fra avsender og formidler dem videre til riktig(e) adressat(er), uten 
endringer, i avtalt format og innen de tidsfrister som fremgår av Avtalen. Adresserings- og 
konverteringsoppgaver som gjennomføres korrekt i henhold til Avtalen anses ikke som 
endringer i forhold til denne bestemmelse. 
 
LEVERANDØREN er ansvarlig for forsinkelse og utilsiktet eller uautorisert endring eller 
tap av meldinger som skal videreformidles etter Avtalen så lenge meldingen(e) er under 
LEVERANDØRENs kontroll. 
 

6.2. Tilknytning 
 
LEVERANDØREN skal levere meldingsformidlingstjenesten basert på slik 
linjetilknytning og kommunikasjonsform som er spesifisert i Bilag 1. 
 

6.3. Tilgjengelighet og gjennomløpstid 
 
Tjenesten skal være tilgjengelig for KUNDEN på døgnkontinuerlig basis syv dager pr 
uke.  
 
De nærmere krav til tilgjengelighet, mulige perioder med redusert tilgjengelighet i 
forbindelse med vedlikehold mv, fremgår av Bilag 1. 
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Tiden fra meldingen er mottatt av LEVERANDØREN til den er utskilt for 
videreformidling til mottaker eller dennes tredjepartsleverandør (“Gjennomløpstiden”) 
skal ikke være lenger enn det som kreves for å tilfredsstille de krav som følger av Avtalen 
og skal ikke overstige de tidsrammer som er beskrevet i Bilag 1. Meldingen regnes som 
mottatt når den er registrert i LEVERANDØRENs inngående logg. 
 

6.4. Henting og videresending av meldinger 
 
Dersom LEVERANDØREN skal initiere videresending av meldingen til KUNDEN skal 
meldingen videresendes uten ugrunnet opphold eller oppsamlet (batch-sending) slik det er 
nærmere avtalt i Bilag 1. 
 
Dersom KUNDEN selv skal initiere henting av meldinger hos LEVERANDØREN, 
avgjør KUNDEN selv hvor ofte dette skal skje med mindre annet er avtalt i Bilag 1.  
LEVERANDØREN har rett til å slette meldinger som har ligget uavhentet i mer enn 30 
dager med mindre en lengre periode er avtalt i Bilag 1. Før sletting kan gjennomføres skal 
LEVERANDØREN skriftlig varsle KUNDEN om at sletting vil skje og gi KUNDEN en 
frist til å hente meldingene som ikke skal være kortere enn 10 dager. 
 

6.5. Loggføring 
 
LEVERANDØREN plikter å føre oversikt med referanser til mottatte og videreformidlete 
meldinger (logg)  som minst skal inneholde opplysninger om filnavn, dato og tidspunkt 
for mottak og videreformidling, navn eller referanse til avsender og mottaker og katalog 
hvor meldingen/filen blir lagret. 
 
Loggen skal oppbevares hos LEVERANDØR i minimum 6 måneder og skal gjøres 
tilgjengelig for KUNDEN på forespørsel fra KUNDEN. LEVERANDØRENs krav på 
vederlag for slik tilgang er spesifisert i Bilag 2. 
 
Loggen skal innrettes slik at opplysningene om nødvendig kan skrives ut på papir. 
Utskriftens riktighet skal bekreftes av LEVERANDØREN. 
 

6.6. Korttidslagring 
 
LEVERANDØREN plikter å lagre kopi av alle meldinger som formidles til og fra 
KUNDEN i en periode på 10 kalenderdager regnet fra den dag meldingen er mottatt eller 
videreformidlet av LEVERANDØREN. Etter utløpet av 10 dagers perioden skal 
meldingene slettes med mindre oppbevaring i lengre tid er avtalt i henhold til neste 
kapittel avsnitt c). 
 
Meldingen skal lagres i fullkopi, slik den er mottatt og sendt, sammen med angivelse av 
filnavn, filstørrelse og dato og tidspunkt for mottak og/eller videreformidling. 
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6.7. Gjenoppretting av tapte meldinger 
 
LEVERANDØREN skal etablere og vedlikeholde rutiner som sikrer tilfredsstillende 
gjenoppretting og reformidling av meldinger som endres eller går tapt mens de er under 
LEVERANDØRENs kontroll. 
 
LEVERANDØREN skal også tilby reformidling av meldinger som endres eller går tapt 
etter at den er videreformidlet av LEVERANDØREN. Slik reformidling skal bare finne 
sted på anmodning fra eller i forståelse med KUNDEN i hvert enkelt tilfelle, og i henhold 
til de prosedyrer som er beskrevet i Bilag 1. 
 

6.8. Varsling 
 
LEVERANDØREN plikter å varsle KUNDEN når det oppdages feil i 
meldingsformidlingen som kan ha betydning for KUNDEN. Varsling skal skje uten 
ugrunnet opphold og senest innen de frister og i henhold til de prosedyrer som fremgår av 
Bilag 1. 
 

6.9. Sikkerhet 
 
LEVERANDØREN skal sørge for at tjenestetilbudet er sikret på en tilfredsstillende måte. 
Nærmere krav til sikringstiltak vil fremgå av Bilag 1. 
 

6.10.Brukerstøtte 
 
LEVERANDØREN skal som et minimum tilby alminnelige brukerstøttetjenester som skal 
være tilgjengelig i normal arbeidstid (kl 0800 - 1600) alle hverdager. Nærmere beskrivelse 
av og eventuelle tilleggskrav til brukerstøttetjenesten vil fremgå av Bilag 1. 
 

6.11.Samtrafikk 
 
LEVERANDØREN har plikt til å legge til rette for samtrafikk med andre leverandører av 
kommunikasjonstjenester. 
 
LEVERANDØREN skal, så langt det er mulig, arbeide for samtrafikkavtaler som minst 
tilfredstiller kravene til varslingsrutiner og ansvar for meldingsformidlingen i 
Tredjepartsavtalen her. 
 
LEVERANDØREN skal på forespørsel underrette KUNDEN om hvilke leverandører det 
er inngått samtrafikkavtaler med og hvilke tjenester som tilbys. 
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7. Levering av tilleggstjenester 
 
I tillegg til de basistjenester som fremgår av forrige kapittel, kan LEVERANDØREN 
levere en eller flere av de tjenester som fremgår av tabellen nedenfor. I den utstrekning 
slike tilleggstjenester er del av avtalen er tjenestene nærmere beskrevet i Bilag 1. 
 
A) Prioritering av meldingstyper (meldinger med særskilte tidskrav). 
B) Mottakskvittering. 
C) Arkivering (langtidslagring). 
D) Sikkerhetstjenester. 
E) Rapporter og statistikkdata. 
F) Protokollkonvertering. 
G) Meldingskonvertering. 
H) Tegnsettkonvertering. 
I) Oppdeling av datafil. 
J) Andre tilleggstjenester. 
 

8. Medvirkningsansvar 
 
KUNDEN skal legge forholdene til rette for at LEVERANDØREN kan levere de tjenester 
som LEVERANDØREN er forpliktet til etter denne Avtalen. 
 
På LEVERANDØRENS oppfordring skal KUNDEN fremskaffe de opplysninger som er 
nødvendige for å identifisere KUNDENs kommunikasjonsmotparter på en slik måte at 
LEVERANDØREN kan tilrettelegge for formidling av meldinger til 
komunikajsonsmotpartene. Dersom KUNDEN selv ikke kan fremskaffe den nødvendige 
(tekniske) adresseinformasjon skal LEVERANDØREN selv søke å fremskaffe slik 
informasjon basert på mottatte opplysninger om kommunikasjonsmotpartenes identitet. 
LEVERANDØRENs krav på vederlag for slik bistand er spesifisert i Bilag 2. 
 
LEVERANDØREN har et særlig medvirkningsansvar ved overføring av 
LEVERANDØRENS tjeneste til ny leverandør.  KUNDEN skal ha tilgang til en tjeneste 
som i størst mulig grad er uten feil og avbrytelser ved slik overlevering. 
 

9. Ansvar for underleverandører 
 
Hvis en av partene engasjerer utenforstående (underleverandører) til å utføre ytelser som 
følger av Avtalen, er parten likevel ansvarlig for utførelsen av ytelsene som om de var 
utført av ham selv. 
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10. Vederlag og Betalingsbetingelser 
 
For de tjenester som LEVERANDØREN leverer i henhold til Avtalen skal KUNDEN 
betale slikt vederlag som fremgår av Bilag 2 “Priser og betalingsbetingelser”.  
 
Betalingstid, betalingsmåte, betalingssted og eventuelle nærmere betalingsvilkår er avtalt i 
Bilag 2. Dersom ikke annet er avtalt skjer betaling mot faktura. 
 
LEVERANDØREN skal på forespørsel tilby KUNDEN fakturagrunnlag slik det fremgår 
av Bilag 2. Fakturagrunnlaget skal som et minimum gjøre det mulig å identifisere 
meldingsvolum og relevante data for beregning av tilgjengelighet i avregningsperioden. 
 

11. Taushetsplikt 
 
Partene skal behandle konfidensielt opplysninger og materiale de får kjennskap til i 
forbindelse med gjennomføringen av Avtalen som gjelder opplysninger om 
systemtekniske forhold, opplysninger som er merket konfidensielt eller gjelder noens 
personlige forhold, forretningshemmeligheter og opplysninger som ikke er allment kjent 
eller tilgjengelig. 
 
Taushetplikten gjelder også partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i 
forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. 
 
Disse bestemmelser gjelder også etter Avtalens opphør. 
 

12. Katastrofeberedskap 
 
LEVERANDØREN skal opprettholde en egen beredskaps- og sikkerhetsløsning for 
håndtering av katastrofesituasjoner slik som beskrevet i Bilag 4 "Katastrofeberedskap". 
 
Katastrofeplanen skal minst inneholde en beskrivelse av varslingsrutiner, etableringstid, 
nødprosedyrer, endring av tilknytningspunkt, krav til Kundens medvirkning ogrutiner for 
formidling av meldinger til Kunden i den perioden systemet er nede. Ytterligere krav til 
katastrofeplanens innhold fremgår eventuelt av Bilag 4. 
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13. Force Majeure 
 
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og gjør 
det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett regnes som force 
majeure, skal den annen part varsles skriftlig om dette så raskt som mulig. Den rammede 
parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen 
parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. 
 
Den annen part kan i force majeure situasjoner bare si opp avtalen med den rammede parts 
samtykke. Hvis situasjonen varer eller antas å vare lenger enn 30 kalenderdager, regnet fra 
det tidspunkt situasjonen inntrer, kan avtalen sies opp med kun 15 kalenderdagers varsel. 
 
I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt 
overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. 
Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 
 
 

14. Endringer i avtalens omfang 
 
Hvis KUNDEN, etter at avtalen er inngått, har behov for å endre kravene til ytelsene  eller 
andre forutsetninger for avtalen på en slik måte at ytelsenes karakter eller omfang blir 
annerledes enn avtalt, kan KUNDEN be om en endringsavtale. LEVERANDØREN kan 
gjøre sitt samtykke betinget av justeringer i vederlag eller tidsplaner. 
 
Krav om justert vederlag eller tidsplan må fremsettes senest samtidig med at KUNDENs 
endringsforslag aksepteres. 
 
Endringer i Avtalen skal være skriftlige, og de må være undertegnet av personer med 
fullmakt til å binde hver av partene. Det skal føres et løpende register over endringer i 
Avtalen. Dette registret utgjør Bilag 8 “Endringer etter avtaleinngåelsen”. 
 

15. LEVERANDØRENs mislighold 
15.1.Hva som regnes som mislighold 

 
Det foreligger mislighold fra LEVERANDØRENs side hvis LEVERANDØRENs ytelse 
ikke tilfredstiller de krav som følger av Avtalen. 
   
Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes KUNDENS forhold, eller 
forhold som er nevnt i kapittelet om FORCE MAJEURE. 
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15.2.Varslingsplikt 
 
Hvis Tjenesten helt eller delvis ikke kan utføres som avtalt, skal LEVERANDØREN så 
raskt som mulig varsle Kunden om dette i henhold til prosedyrer som avtalt i Bilag 1.  
 
Varselet skal angi årsak til forsinkelsen og såvidt mulig angi når, og i hvilken grad, 
ytelsen kan utføres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at 
første varsel er gitt. 
 

15.3.Reklamasjon 
 
Den part som vil påberope seg at Avtalen er misligholdt må varsle den annen part om 
dette så snart som mulig etter at parten ble kjent med misligholdet. Varselet skal inneholde 
en angivelse av hva parten mener misligholdet består i. Dersom varselet ikke er sendt 
skriftlig skal det uten ugrunnet opphold bekreftes skriftlig. 
 

15.4.Plikt til å avhjelpe mislighold 
 
Arbeidet med å avhjelpe mislighold skal påbegynnes og gjennomføres så raskt som mulig 
etter at LEVERANDØREN har fått melding om problemet, og senest innenfor de 
tidsfrister som er avtalt i Bilag 1. 
 

15.5.Sanksjoner ved mislighold 

15.5.1.Tilbakeholdsrett 
 
Ved mislighold kan KUNDEN holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det 
som synes påkrevd for å avhjelpe virkningene av misligholdet, og bare inntil forholdet er 
brakt i overensstemmelse med avtalen. 
 

15.5.2.Prisavslag 
 
Bestemmelser om prisavslag ved redusert tilgjengelighet eller gjennomløpstid er avtalt i 
Bilag 1 "Spesifikasjon av tjenestene", jfr Bilag 2 "Priser og betalingsbetingelser". 
 
Hvis det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes LEVERANDØREN å avhjelpe mangelfull 
tjeneste, kan KUNDEN uansett kreve forholdsmessig prisavslag. 
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15.5.3.Avhjelp fra annen enn LEVERANDØREN 
 
Hvis LEVERANDØREN ikke har avhjulpet mangelfull tjeneste innen forutsatt eller avtalt 
tidsfrist, jfr punkt 13.4 og Bilag 1, eller vilkårene for heving foreligger, har KUNDEN rett 
til ved egen hjelp eller ved bistand fra annen leverandør å avhjelpe den mangelfulle 
tjeneste, og kreve at LEVERANDØREN skal dekke KUNDENs merutgift ved slik 
avhjelp inntil LEVERANDØREN på ny er i stand til å levere, eller KUNDEN har hevet 
Avtalen. 
 

15.5.4.Erstatning 
 
KUNDEN kan kreve erstattet det dokumenterte økonomiske tap som er forårsaket av 
misligholdet, med mindre LEVERANDØREN kan godtgjøre at misligholdet, eller årsaken 
til misligholdet, ikke kan tilskrives ham. 
 
Erstatning for indirekte tap kan bare kreves hvis LEVERANDØREN, eller noen han er 
ansvarlig for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.   
 
Maksimal erstatning pr. tolvmåneders periode er begrenset til avtalens etableringskostnad 
med tillegg av én gang avtalens samlede årlige vederlag uten merverdiavgift med mindre 
noe annet er avtalt i Bilag 1. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke hvis 
LEVERANDØREN eller noen han har ansvaret for, har utvist grov uaktsomhet eller 
forsett. 
 

15.5.5.Heving 
 
Er misligholdet av en slik art at det har vesentlig betydning for KUNDEN, og det ikke kan 
avhjelpes uten at KUNDEN påføres vesentlig kostnad eller ulempe, kan KUNDEN etter å 
ha gitt LEVERANDØREN skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, 
heve avtalen med øyeblikkelig virkning.  
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16. Kundens mislighold 
16.1.Betalingsmislighold 

 
Hvis KUNDEN ikke betaler til avtalt tid, har LEVERANDØREN krav på rente av det 
beløp som er forfalt til betaling, i henhold til norsk lov om renter ved forsinket betaling av 
19. des. 1976 nr 100. 
 

16.2.Manglende medvirkning mv 
 
Hvis KUNDEN ikke oppfyller sine plikter ellers etter Avtalen, kan LEVERANDØREN 
kreve vederlag for de dokumenterte merutgifter LEVERANDØREN blir påført som følge 
av dette. 
 

16.3.Heving 
 
Hvis forfalt vederlag med tillegg av renter ikke er betalt innen 30 kalenderdager fra 
forfall, kan LEVERANDØREN heve avtalen med 15 virkedagers skriftlig varsel med 
mindre oppgjør skjer innen utløpet av varslingsperioden (15 dager). I så fall løper avtalen 
videre. 
 

16.4.Erstatning 
LEVERANDØREN kan ved ved mislighold fra KUNDENS side kreve erstattet det 
dokumenterte økonomiske tap som er forårsaket av misligholdet, med mindre KUNDEN 
kan godtgjøre at misligholdet, eller årsaken til misligholdet, ikke kan tilskrives ham.  
 
Indirekte tap / følgeskader erstattes ikke. Maksimal erstatning pr. tolvmåneders periode er 
begrenset til avtalens etableringskostnad med tillegg av én gang avtalens samlede årlige 
vederlag uten merverdiavgift, med mindre noe annet er avtalt i Bilag 1. Disse 
begrensninger gjelder imidlertid ikke hvis KUNDEN eller noen han har ansvaret for, har 
utvist grov uaktsomhet eller forsett. 
 
 

17. Forsikringer 
 
LEVERANDØREN skal tegne og vedlikeholde vanlige forsikringer for å dekke krav fra 
KUNDEN som følge av LEVERANDØRENs risiko eller ansvar under denne Avtalen. 
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18. Konkurs, akkord mv 
 
Hvis det i forbindelse med LEVERANDØRENs virksomhet åpnes gjeldsforhandling, 
akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har 
KUNDEN rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 
 

19. Avtalens varighet og opphør 
 
Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt som er angitt på Avtalens signaturside, eller om slikt 
tidspunkt ikke er angitt, fra undertegningen.  
 
Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene med minst 3 måneders varsel, regnet 
fra utløpet av den måned varsel om oppsigelse sendes. Avtalen er uoppsigelig for 
LEVERANDØREN i to år fra ikrafttredelsestidspunktet. 
 
Ved Avtalens opphør skal hver av partene uten ugrunnet opphold sette i verk 
avviklingsprosedyrer som beskrevet i Bilag 5. 
 
Med de unntak som følger av bestemmelsene om avviklingsprosedyrer ovenfor, skal 
oppsigelse av avtalen ikke påvirke behandlingen av meldinger som er mottatt og/eller 
videreformidlet av LEVERANDØREN før oppsigelsen trer i kraft. 
 

20. Overdragelse 
 
Ingen av partene kan overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen til en tredjepart uten 
den annen parts skriftlige samtykke. 
 

21. Tvister 
 
Tvister etter denne avtale som ikke løses i minnelighet skal avgjøres ved norsk domstol, 
med mindre partene er enige om voldgift i henhold til tvistemålsloven kapittel 32. 
 
Ved voldgift settes retten sammen av tre medlemmer. Hver part utpeker en voldgiftsmann. 
De partsoppnevnte voldgiftsmenn utpeker i fellesskap voldgiftsrettens tredje medlem som 
blir voldgiftsrettens formann. Dersom den annen part ikke har utpekt sin voldgiftsmann 
innen tre uker etter at den første voldgiftsmann er utpekt og den annen part har fått 
melding om oppnevnelsen, oppnevnes voldgiftsmannen av justitiarius ved Oslo byrett. For 
konflikter som berører beløp under kr 250.000,- settes retten med én voldgiftsmann. 
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22. OVERSIKT OVER BILAG 
Bilag 1 - Spesifikasjon av tjenestene 

[Det anbefales at det, om mulig, utarbeides en “mal” for bilaget for i størst mulig grad å 
sikre en ensartet struktur på bilaget som henger sammen med avtalen for øvrig. Bilaget 
skal inneholde nærmere beskrivelse av alle de tjenester LEVERANDØREN skal levere i 
henhold til avtalen.] 

Bilag 2 - Priser og betalingsbetingelser 
[Spesifisering av prismodeller, rabattbetingelser, eventuelle bestevilkårklausuler, 
faktureringsrutiner, kredittgrenser mv.] 

Bilag 3 - Testprosedyrer og godkjenningsperiode 
[Bilaget skal inneholde en nærmere beskrivelse av de testprosedyrer som skal følges ved 
iverksetting av avtalen og ved oppstart av eventuelle nye tjenester, hvilke testresultater 
som skal oppnås, godkjenningsperiodens lengde, mulig forlengelse av 
godkjenningsperioden ved manglende stabilitet eller kvalitet og kriterier for når 
godkjenning skal finne sted/kan nektes.] 

Bilag 4 - Katastrofeberedskap 
[Bilaget skal inneholde en nærmere beskrivelse av kravene til katastrofeplan og 
katastrofeberedskap, herunder varslingsprosedyrer, særlig medvirkningsansvar for 
KUNDEN mv.] 

Bilag 5 - Avviklingsprosedyrer 
[Bilaget skal inneholde en beskrivelse av de prosedyrer som skal følges ved avvikling av 
avtaleforholdet, herunder håndtering av logger, langtidslagrede meldinger, varsling av 
forbindelser mv.] 

Bilag 6 - Medlemsoversikt 
[Ved bruk som Gruppeavtale listes gruppens medlemmer her, jfr Norsk EDIPROs 
Utvekslingsavtale.] 

Bilag 7 - Endringer til den generelle avtaleteksten 
[For å opprettholde et oversiktlig avtaleverk og for å gjøre det mulig å referere til avtalen 
på tvers av brukere, anbefales det at alle endringer i den generelle avtaleteksten samles i et 
eget bilag slik at den generelle teksten blir stående urørt. Dette sikrer også oversikt over 
de til enhver tid gjeldende endringer i forhold til standardavtalen.] 

Bilag 8 - Endringer etter avtaleinngåelsen 
[Bilaget skal inneholde en oversikt over de endringer som er gjort i Avtalen, herunder 
tjenesteomfang og servicenivå, prisendringer og endringer i sanksjonsapparatet mv.] 
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Bilag 1 - Spesifikasjon av tjenestene 
 
Dette bilaget inneholder en nærmere beskrivelse av alle de tjenester LEVERANDØREN 
skal levere i henhold til Tredjepartsavtalen. 
 
Tjeneste Del av avtalen? 
 Ja Nei 
Meldingsformidling   
Tilknytning   
Tilgjengelighet og gjennomløpstid   
Henting og videresending av meldinger   
Loggføring   
Korttidslagring   
Gjenoppretting av tapte meldinger   
Varsling   
Sikkerhet   
Brukerstøtte   
Samtrafikk   
 
Dette bilaget regulerer levering av kommunikasjonstjenester som er inngått mellom 
A 
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Kunde 
og 
 

B 
Leverandør 

Bilaget baserer seg på Tredjepartsavtalen mellom partene datert 
C 
  

 
 
Forpliktende underskrift: 
      Kunde Leverandør 
 Dato   

F Signatur 

 Tittel   
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Driftsrutiner og avvik 
 
Driftsrutiner som regulerer overføring og behandling av EDI-meldingene, og prosedyrer 
ved eventuelle avvik fra disse, er spesifisert i underbilag 2. 
 
 
Bilagets gyldighet 
 
Ved oppsigelse av Tredjepartsavtalen inngått mellom partene vil grunnlaget for dette 
bilaget falle bort. Oppsigelse av Tredjepartsavtalen vil derfor automatisk også innebære en 
oppsigelse av dette bilaget. 
 
Hver av partene kan med to -2- måneders varsel skriftlig si opp dette bilaget uten at 
Tredjepartsavtalen derved også sies opp. 
 
Ved oppsigelse vil dette bilagets krav om lagring av informasjon (kapittel om Levering av 
basistjenester) fortsatt gjelde for begge parter, inntil avtalt lagringstid for siste utveksling 
er utløpt. 
 
 
Endring av bilaget 
 
Eventuelle endringer til dette bilaget skal gjøres skriftlig, og forutsetter bindende 
underskrift fra begge parter. Alle presiseringer, endringer og tillegg skal spesifiseres i 
underbilag 2. 
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Underbilag 1 - Spesielle endringer, presiseringer og tillegg til 
forhold regulert i Tredjepartsavtalen som er 
spesifikke for tjenestene omfattet av Bilag 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For KUNDE:        For LEVERANDØR: 
 
Sign: _______________________  Sign: _______________________ 
 
Tittel: _______________________  Tittel: ______________________ 
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Underbilag 2 - Driftsrutiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For KUNDE:        For LEVERANDØR: 
 
Sign: _______________________  Sign: _______________________ 
 
Tittel: _______________________  Tittel: _______________________ 
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Bilag 2  Priser og betalingsbetingelser  
[Spesifisering av prismodeller, rabattbetingelser, eventuelle bestevilkårklausuler, 
faktureringsrutiner, kredittgrenser mv.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For KUNDE:        For LEVERANDØR: 
 
Sign: _____________________________  Sign:  _____________________________ 
 
Tittel: _____________________________  Tittel: _____________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Merknad: 
 
Dette bilag er oppdatert pr. _________ og gyldig fra den _____________.  Bilaget gjelder som 

avviksspesifikasjon  i forhold til Norsk EDIPRO Tredjepartsavtale inngått mellom partene den 

_____________  med ikrafttredelsesdato den ________________.  
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Bilag 3 - Testprosedyrer og godkjenningsperiode 
 
[Bilaget skal inneholde en nærmere beskrivelse av de testprosedyrer som skal følges ved 
iverksetting av avtalen og ved oppstart av eventuelle nye tjenester, hvilke testresultater 
som skal oppnås, godkjenningsperiodens lengde, mulig forlengelse av 
godkjenningsperioden ved manglende stabilitet eller kvalitet og kriterier for når 
godkjenning skal finne sted/kan nektes.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For KUNDE:        For LEVERANDØR: 
 
Sign: _____________________________  Sign:  _____________________________ 
 
Tittel: _____________________________  Tittel: _____________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Merknad: 
 
Dette bilag er oppdatert pr. ________ og gyldig fra den _____________.  Opplysninger i dette bilaget kan 

endres uten at dette påvirker gyldigheten i Norsk EDIPRO Tredjepartsavtale som er inngått mellom 

partene.
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Bilag 4 - Katastrofeberedskap 
 
[Bilaget skal inneholde en nærmere beskrivelse av kravene til katastrofeplan og 
katastrofeberedskap, herunder varslingsprosedyrer, særlig medvirkningsansvar for 
KUNDEN mv.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For KUNDE:        For LEVERANDØR: 
 
Sign: _____________________________  Sign:  _____________________________ 
 
Tittel: _____________________________  Tittel: _____________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Merknad: 
 
Dette bilag er oppdatert pr. _________ og gyldig fra den _____________.  Opplysninger i dette bilaget kan 

endres uten at dette påvirker gyldigheten i Norsk EDIPRO Tredjapartsavtale som er inngått mellom 

partene. 
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Bilag 5 - Avviklingsprosedyrer 
 
[Bilaget skal inneholde en beskrivelse av de prosedyrer som skal følges ved avvikling av 
avtaleforholdet, herunder håndtering av logger, langtidslagrede meldinger, varsling av 
forbindelser mv.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For KUNDE:        For LEVERANDØR: 
 
Sign: _______________________  Sign: _______________________ 
 
Tittel: _______________________   Tittel: _______________________ 
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Bilag 6 – Medlemsoversikt / Gruppeavtale 
 
Ved bruk som Gruppeavtale listes samtlige av gruppens medlemmer her, jfr Norsk EDIPROs Utvekslingsavtale. 
Følgende deltakere forplikter seg som KUNDER etter denne avtale ved avtalens inngåelse

Nr.  Virksomhetens navn Identifikasjonsnr Kontaktperson Adresse Forpliktende underskrift 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9      
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 Følgende deltakere er kommet til etter avtalens opprinnelige inngåelse og forplikter seg også som KUNDER etter avtalen: 

Nr.  Virksomhetens navn Identifikasjonsnr Kontaktperson Adresse Forpliktende underskrift 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9      
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For KUNDE:        For LEVERANDØR: 
 
Sign: _______________________  Sign: _______________________ 
 
Tittel: _______________________   Tittel: _______________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Merknad: 

Dette bilag er oppdatert pr.  _____________.  Ved nye medlemmers inntreden i gruppen, skal denne oversikten oppdateres og distribueres til gruppens medlemmer.  Opplysninger i dette 

bilaget kan endres uten at dette påvirker gyldigheten i Norsk EDIPRO Tredjepartsavtale som er inngått mellom partene. 
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Bilag 7 - Endringer til den generelle avtaleteksten 
 
[For å opprettholde et oversiktlig avtaleverk og for å gjøre det mulig å referere til avtalen 
på tvers av brukere, anbefales det at alle endringer i den generelle avtaleteksten samles i et 
eget bilag slik at den generelle teksten blir stående urørt. Dette sikrer også oversikt over 
de til enhver tid gjeldende endringer i forhold til standardavtalen.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For KUNDE:        For LEVERANDØR: 
 
Sign: _______________________  Sign: _______________________ 
 
Tittel: _______________________  Tittel: _______________________ 
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Bilag 8 - Endringer etter avtaleinngåelsen 
 
[Bilaget skal inneholde en oversikt over de endringer som er gjort i Avtalen, herunder 

tjenesteomfang og servicenivå, prisendringer og endringer i sanksjonsapparatet mv.] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For KUNDE:        For LEVERANDØR: 
 
Sign: _______________________  Sign: _______________________ 
 
Tittel: _______________________   Tittel: _______________________ 
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Kommentar/endringsskjema til Norsk EDIPRO 
 
 
Til: 
 
 Norsk EDIPRO 
 Postboks 2526 Solli 
 0202   Oslo 
 
 
 
 
Forslag/kommentarer til Norsk EDIPRO Tredjepartsavtale 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Fra: 
 
Firma:  ________________________________________ 
 
Kontakt: ________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NorStella 
Utvekslingsavtale 

 
Versjon 4.0 

Februar 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NorStella                               Telefon:   Telefax: 
C.J. Hambros plass 2 C 
N-0164 Oslo                                                         22 99 61 00  22 99 60 10 
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1. Forord 
Norsk EDIPRO har gjennom et omfattende forarbeid med mange berørte deltakere laget 
en standard utvekslingsavtale mellom parter som utveksler EDI-meldinger. Den 
nåværende standardavtalen er ajourført pr. februar 2000, og er den tredje versjonen som er 
gitt ut av denne avtalen. Den første ble gitt ut i mars 1993 som versjon 2.0. Siden den 
gang er den tatt i praktisk bruk blant mange EDI-brukere i Norge, og det er vunnet 
erfaringer som det er forsøkt å ta hensyn til i den nåværende avtalen (versjon 4.0). 
 
Som en del av utvekslingsavtalen forutsettes det at partene selv utarbeider de bilag som er 
nødvendige. Et viktig bilag er Bilag 1 - Bruk av Meldingstyper, som inneholder en 
nærmere regulering av den eller de meldingstypene som er aktuelle mellom partene. I 
EDIFACT-sammenheng finnes det et utall ulike meldingstyper som kan være aktuelle å ta 
i bruk. 
 
For å hjelpe partene ytterligere har Norsk EDIPRO også fått utarbeidet en standardtekst til 
Bilag 1, som dekker generelle forhold for de mange ulike EDI-meldingstyper. 
Standardteksten til Bilag 1 inneholder en rekke felter til å utfylle mer presist for lett 
tilpasning til det enkelte avtaleforhold. Ved å legge denne til grunn som en del av 
utvekslingsavtalen, har man en helhetlig avtalestruktur som er gjennomtenkt fra «a til å», 
med den trygghet, effektivitet og kostnadsbesparelse dette gir når man skal bevege seg inn 
på et nytt område. Det er også utarbeidet en kort veiledning fra Norsk EDIPRO til 
utfylling av Bilag 1 om meldingstyper. 
 
Norsk EDIPROs standardavtale for utveksling av EDI-meldinger i Norge er nøye vurdert i 
forhold til EUs «European Model EDI Agreement» for utveksling av EDI-meldinger i 
Europa, vedtatt i 1994, og FNs tilsvarende 1995-utkast til utvekslingsavtale for 
internasjonal eller global utveksling av EDI-meldinger «UN/ECE Model Interchange 
Agreement for the International Commercial Use of Electronic Data Interchange».  
 
Norsk EDIPROs standard utvekslingsavtale med tilhørende standardtekst for Bilag 1 - 
Bruk av meldingstyper er etter mitt skjønn gode utgangspunkter for å oppnå juridisk 
trygghet på et relativt ungt avtaleområde.  
 
 

Advokat Arne Dag Hestnes 
Leder for juridisk fagutvalg i Norsk EDIPRO 
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2. Norsk EDIPRO Utvekslingsavtale 
Undertegning av Utvekslingsavtalen 
 

Norsk EDIPRO 
UTVEKSLINGSAVTALE 

 
Versjon 4.0 

 
er inngått mellom følgende parter: 

 
 
 __________________________  ___________________________ 
   (heretter kalt Part A)        (heretter kalt Part B) 
 
 
 __________________________  ___________________________ 
   (Identifikasjons nr.)        (Identifikasjons nr.) 
 
 
(Hvis ønskelig kan ytterligere identifisering av partene gjøres her ved angivelse av for eks. 
foretaksnr.) 

 

Merk av for de bilagene som er en del av avtalen. 
Bilags 
nr. 

Bilagsbetegnelse Del av avtalen 
? 

  Ja Nei 

1 BRUK AV MELDINGSTYPER (Spesifiser hvert enkelt Bilag 
1 som er spesifisert mellom partene. Pkt A i Bilag 1 føres opp 
her: 

  

    

    

    

    

    

2 GENERELLE ENDRINGER I FORHOLD TIL 
STANDARDTEKSTEN 

  

3 PARTSINFORMASJON   

4 OPSJONER I EDIFACT-SYNTAKS   

5 KOMMUNIKASJONSMETODE   

6 MEDLEMSOVERSIKT (kun for Gruppe-avtale)   
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Avtalen gjelder fra: (dato)  ___________ 

 
 

I Norsk EDIPRO utvekslingsavtale, versjon 4.0, februar 2000 gjelder 
standardteksten i sin helhet. Avvik spesifiseres i bilag. 
 
 
Forpliktende underskrift 
 
For Part A:     For Part B: 
 
Dato:_________________________  Dato:________________________ 
 
Sign.:_________________________  Sign.:________________________ 
 
 
Avtalen er undertegnet i  _____ eksemplarer, hvorav hver part beholder _____ 
eksemplar(er). 
 
 
Skriftlige henvendelser 
 
Til Part A:     Til Part B: 
 
Navn:  _________________________ Navn:  ________________________ 
 
Adresse: _________________________ Adresse: ________________________ 
 
Postnr.: _________________________ Postnr.: ________________________ 
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Standardteksten 
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1. Formål 
Avtalepartene ønsker å oppnå rask, effektiv og korrekt utveksling av EDI-meldinger. 
 
Hensikten med avtalen er videre å gi begge partene rettslig sikkerhet og rettslig binding i EDI-samarbeidet. 
 
Avtalen regulerer ikke de forretningsmessige forhold som følge av utveksling av EDI-meldinger.  
 

2. Struktur og endringsregler 
Norsk EDIPRO utvekslingsavtale består av standardteksten (denne) og bilag. Utvekslingsavtalen og de 
aktuelle bilagene regulerer partenes ansvar, plikter og rettigheter knyttet til elektronisk utveksling av data. 
Hvilke bilag som benyttes mellom partene er spesifisert foran under Undertegning av Utvekslingsavtalen.: 
 
Utvekslingsavtalen har følgende bilag: 
 
Bilag 1. Bruk av Meldingstyper 
Bilag 1 Bruk av Meldingstyper skal regulere spesifikke utvekslingsregler mellom partene og skal inneholde 
referanse til implementasjonsguider som hører naturlig sammen.  
 
Bilag 1 kan omhandle en eller flere meldingstyper. Det er også mulighet for å utvide Bilag med nye 
meldingstyper.  
 
Hver gang nye meldingstyper spesifiseres mellom partene, oppdateres listen med oversikt over 
meldingstyper foran under Undertegning av Utvekslingsavtalen. 
 
Bilag 2. Generelle endringer i forhold til standardteksten. 
Bilag 2 inneholder avvik fra standardteksten. Avvik skal dateres og underskrives av begge parter. 
 
Bilag 3. Partsinformasjon. 
Reservert for angivelse av mer utfyllende opplysninger om partene. 
 
Bilag 4. Opsjoner i EDIFACT-syntaks 
Bilaget inneholder presiseringer av de opsjoner for bruk av EDIFACT-syntaks som partene avtaler å ta i 
bruk.  
 
Bilag 5. Kommunikasjonsmetode 
Spesifikasjon av telekommunikasjonsprotokoller og eventuelle 3. partsleverandører som benyttes. 
 
Bilag 6. Medlemsoversikt. 
Hvis Utvekslingsavtalen benyttes som gruppeavtale, skal oversikt over gruppens medlemmer inngå som 
Bilag 6. 
 

3. Rangordning 
I tilfelle motstrid gjelder følgende rangordning: 
 
 1 Eventuell overordnet forretningsmessig avtale. 

 2 Spesifikasjon(er) av EDI-melding(er) med referanse til implementasjonsguide (jfr. Bilag 1). 

 3 Endringer og tillegg (jfr. Bilag 2). 

 4 Norsk EDIPRO utvekslingsavtale (denne teksten). 
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4. Ytelser fra 3. Part (f.eks. nettverksleverandør) 
Avtalepart som benytter 3. part for formidling av EDI-meldinger, er ansvarlig for dennes handlinger, feil 
eller unnlatelser som om det var ham selv. Vedkommende 3. part ansees i denne forbindelse å opptre på 
vegne av ham.  
 
Hver av partene i denne avtale forplikter seg til å inngå en avtale med sin eventuelle 3. part som minst skal 
regulere; 
 
 - ansvar for å formidle innholdet i EDI-meldinger uten endringer, i riktig format til riktig 

mottaker innen de tidsfrister som er avtalt for den aktuelle meldingstype. 

 - ansvar for å bevare taushet om de informasjoner vedkommende firma og dets ansatte måtte få 
kjennskap til under utførelsen av sine tjenester. 

 - ansvar for å beskytte nettverkstilgangen. 

 
Videre skal en part som gir en annen part beskjed om å bruke en gitt 3. partsleverandør være ansvarlig for 
enhver handling, feil og utelatelse fra 3. partsleverandøren. 
 

5. Driftsutstyr og endringer av dette 
Hver av partene skal selv skaffe til veie, teste og vedlikeholde utstyr, programmer og tjenester som er 
nødvendig for å sende, motta, oversette, registrere og oppbevare EDI-meldinger.  
 
Ingen av partene skal gjøre endringer i sitt driftsutstyr eller rutiner som påvirker utveksling av EDI-
meldinger mellom partene, uten at endringene på forhånd er avtalt mellom partene.  
 

6. Kostnadsdeling 
Hver av partene bærer under normal drift sine egne kostnader ved utveksling av ulike EDI-meldinger, med 
mindre annet er særskilt avtalt (jfr. Bilag 2). 
 
Partene plikter å kunne sende og motta testdata for utveksling og utprøving ved oppstart, oppgradering eller 
endring hos motparten. Hvis dette medfører urimelige kostnader/merarbeid for motparten, kan denne kreve 
en annen kostnadsdeling enn den som gjelder ved normal drift. 
 

7. Kontroll ved avsendelse 
EDI-melding skal følge avtalt meldingsdefinisjon i henhold til EDIFACT-syntaks beskrevet i Bilag 4 og i 
henhold til implementasjonsguide vedlagt Bilag 1 Bruk av Meldingstyper. Data skal videre underlegges 
nødvendig kontroll ved avsendelse både når det gjelder forretningsmessig innhold og selve EDI-meldingen 
bl.a. for å hindre at data sendes dobbelt, at data overføres ufullstendig eller med feil.  
 

8. Verifikasjon og bekreftelse av EDI-meldinger 
Mottaker skal sjekke at EDI-meldingen er fra riktig avsender og at den følger avtalt EDIFACT-syntaks og 
implementasjonsguide. Mottaker skal så raskt som mulig informere avsender om feilsituasjoner som 
feilforsendelse, dobbeltsending av EDI-meldinger, feil eller mangler i mottatte data.  
 
Bilag 1 Bruk av Meldingstyper regulerer bruk av kontroll- og kvitteringsmeldinger. 
 
Hvis en avvist eller gal EDI-melding sendes på nytt, skal det klart framgå at det er snakk om en korrigert 
EDI-melding. 
 

9. Behandlingstid 
Hver av partene forplikter seg til manuelt og/eller automatisk å behandle mottatte EDI-meldinger innen 
første påfølgende virkedag, eller de tidsfrister som er angitt i Bilag 1 Bruk av Meldingstyper. Avvikende 
tidsfrist kan avtales for en bestemt forsendelse eller en bestemt tidsperiode. 
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10. Sikkerhet 
Partene forplikter seg til å implementere og vedlikeholde avtalte tiltak og prosedyrer for å sikre beskyttelse 
av EDI-meldinger slik at ikke uvedkommende får adgang til dem og slik at meldingene ikke endres, 
forsinkes, ødelegges eller går tapt. Sikringstiltak angis i Bilag 1 Bruk av Meldingstyper. 
 

11. Beskyttelse av fortrolig informasjon 
Partene skal påse at EDI-meldinger, som i følge en eller begge parter inneholder fortrolig informasjon, 
beskyttes mot uvedkommendes innsyn. Slik informasjon skal kun benyttes til de formål partene er enige om, 
er etablert praksis, eller er gjeldende rett. 
 

12. Overensstemmelse med gjeldende rett 
Ved eventuell utveksling av EDI-meldinger som inneholder informasjon hvor gjeldende lover og forskrifter 
fastsetter særskilte krav, skal de mottatte opplysninger behandles i overensstemmelse med de aktuelle regler. 
 

13. Krav til utvekslingslogg og lagring 
Hver av partene skal ha en fullstendig utvekslingslogg for lagring av alle EDI-meldinger, inklusive dato, tid, 
avsender-/mottakeradresse samt versjonsangivelse for implementasjonsguiden. Disse skal lagres hos 
avsender i det format som ble overført, og hos mottaker i det format som ble mottatt.  
 
Adekvate sikkerhetstiltak skal være iverksatt for å sikre de lagrede dataene mot bevisst eller ubevisst sletting 
eller endring. 
 
Med mindre spesifikke krav til lagringstid fremgår av norsk rett er det opp til hver av partene selv å velge 
oppbevaringstid. Krav til lagringstid for de ulike meldingstypene kan være fastsatt i Bilag 1 Bruk av 
Meldingstyper. Utvekslingsloggen skal vanligvis lagres i minimum 6 måneder.  
 
Partene skal sikre seg at EDI-meldingene lagres på en slik måte at de i ettertid kan skrives ut på papir. 
 

14. Rettslig status 
Partene godkjenner at EDI-meldinger, utformet og overført i henhold til utvekslingsavtalen skal ha samme 
rettslige status partene i mellom som tilsvarende papirdokument. 
 

15. Force majeure 
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og gjør det umulig å 
oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett regnes som force majeure, skal den annen part 
varsles skriftlig om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den 
ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. 
 
Den annen part kan i force majeure situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke. Hvis 
situasjonen varer eller antas å vare lenger enn 30 kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, 
kan dog avtalen ensidig heves med kun 15 kalenderdagers varsel. Annen varighet kan avtales i Bilag 2. 
 
I forbindelse med force majeure situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om 
alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som 
mulig. 
 

16. Økonomisk tap som ingen av partene kan lastes for 
Hver av partene må selv bære eventuelt økonomisk tap innenfor hvert sitt område av avtaleforholdet, når 
dette er en følge av en tilfeldig begivenhet eller et hendelig uhell som ingen av partene kan lastes for. 
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17. Mislighold 
Det foreligger mislighold fra en parts side dersom denne ikke oppfyller sine plikter etter utvekslingsavtalen 
med bilag, og dette ikke skyldes forhold som nevnt i punktene 16 og 17. Mislighold kan bestå i mangelfull 
og/eller forsinket oppfyllelse i forhold til det som er avtalt og/eller handling som er i strid med gjeldende rett. 
 
Partene har gjensidig plikt til å varsle hverandre så raskt som mulig, dersom det oppstår forhold som gjør at 
mangelfull eller forsinket oppfyllelse etter avtalen vil inntreffe, eller allerede har inntruffet. 
 
Partene skal gjøre det som er mulig for å unngå eller bøte på negative konsekvenser av et slikt mislighold. 
Hver av partene har plikt til å avhjelpe misligholdet så raskt som mulig. 
 
Den som vil påberope seg mislighold overfor en annen part, skal gjøre dette skriftlig så raskt som mulig etter 
at man ble klar over misligholdet. 
 

18. Sanksjoner ved mislighold 
Den part som er rammet av den andre parts mislighold, kan holde tilbake en forholdsmessig del av sin ytelse 
etter avtalen til forholdet er brakt i orden, eventuelt kreve prisavslag e.l. 
 
Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter i henhold til denne avtale, og ikke har truffet de 
nødvendige tiltak for å rette dette opp innen 14 dager etter at skriftlig varsel er mottatt, kan den annen part 
heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 
 

19. Erstatning 
Hver av partene kan kreve erstattet det økonomiske tapet som den annen part med rimelighet kunne ha 
forutsett som en mulig følge av misligholdet, med mindre den annen part kan godtgjøre at misligholdet ikke 
kan tilskrives ham.  
 
Dersom ikke annet er avtalet i Bilag 2, gjelder en maksimumsgrense for erstatning pr tolvmåneders periode 
på kr 100.000,-. Indirekte tap (avbrudd, forventet fortjeneste m.v.) erstattes ikke. Disse begrensninger gjelder 
ikke dersom parten eller noe parten er ansvarlig for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett. 
 

20. Avtalens varighet og oppsigelighet 
Hver av partene kan med 3 måneders skriftlig varsel si opp denne utvekslingsavtalen. Oppsigelse av avtalen 
skal ikke påvirke utvekslingene som har funnet sted før oppsigelsestidspunktet, eller gjennomføringen av 
tilhørende transaksjoner. Avtalens pkt. 11 (Beskyttelse av fortrolig informasjon), pkt. 12 (Overensstemmelse 
med gjeldende rett) og pkt. 13 (Krav til utvekslingslogg og lagring) skal fortsatt gjelde etter opphør av 
avtalen.  
 

21. Overdragelse 
Ingen av partene kan overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen og tilhørende bilag til en 
tredjepart uten den annen parts skriftlige samtykke. 
 

22. Konflikter 
Tvister etter denne avtale, som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved norsk domstol, med mindre 
partene er enig om voldgift i henhold til Tvistemålslovens kapittel nr 32.  
 
Ved voldgift settes retten sammen av 3 medlemmer. Hver part velger en voldgiftsdommer. Disse utpeker så 
en tredje voldgiftsdommer som blir rettens formann. Dersom den annen part ikke har utpekt sin 
voldgiftsmann innen tre uker etter at den første voldgiftsmann er utpekt og den annen part har fått melding 
om oppnevnelsen, oppnevnes voldgiftsmannen av justitiarius ved Oslo byrett. For konflikter som berører 
beløp under kr 250.000,- settes retten med én voldgiftsmann. 
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23. Definisjoner 
EDI; 
Forkortelse for Electronic Data Interchange. Med EDI forstås elektronisk utveksling av data i standardisert 
format (i form av melding) mellom parter for EDB-basert viderebehandling.  
 
EDI-programvare; 
Med EDI-programvare menes den programvare som benyttes til sending og mottak av  
EDI-meldinger. Hovedfunksjonene som utføres av EDI-programvaren er; 
 - En drifts- og administrasjonsmodul, for ajourhold, statusrapporter, mm. 
 - Sending og mottak av data til/fra applikasjon (grensesnitt). 
  Selve applikasjonen(e) ansees ikke for å være en del av EDI-programvaren. 
 - Oversetting mellom interne meldingsformater og avtalt standardformat  
  (EDI-konvertering). 
 - Drifts og administrative funksjoner for behandling av meldingsdefinisjoner (Meld. def.), 

partnerprofiler (HP reg.), utvekslingslogg (Utv. logg) og feillogg (Feil logg). 
 - Sending og mottak av EDI-meldinger til/fra nettverksleverandør eller EDI-partner  
  (kommunikasjonsgrensesnitt). 
 

Nettverk.

Nettverk

Drifts- og administrasjonsmodul

Utv.
logg

HP
reg.

Meld
def.

Feil
logg

Ut

Inn

Feil-
liste

Applikasjon
System

Kommu-
nikasjons
grense-

snitt

grense-
snittEDI

konverterer

EDI-programvare

 

Figur A: Skisse av en mulig EDI-løsning. 

 
Utvekslingslogg; 
Historisk datajournal som inneholder enhver EDI-melding slik den er mottatt eller sendt, såvel som 
statusinformasjon for eks. dato og kl. slett om den enkelte forsendelse. Statusinformasjon om sendte og 
mottatte EDI-meldinger vil ofte finnes som en integrert del av utvekslingsloggen, eller alternativt i en 
særskilt "statuslogg". Utvekslingsloggen forutsettes å være tilfredsstillende sikret mot sletting eller endring 
av data. 
 
EDI-melding; 
Et sammenhengende sett av data, strukturert i henhold til UN/EDIFACT-reglene. 
UN/EDIFACT; 

Norsk EDIPRO Utvekslingsavtale  Versjon 4.0  
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FNs regler for elektronisk utveksling av data for administrasjon, handel og transport (United Nations rules 
Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Reglene omfatter et sett av 
standarder, kataloger og retningslinjer for utveksling av strukturerte data, og er spesielt relatert til handel 
med varer og tjenester, mellom selvstendige datamaskinbaserte informasjonssystemer. Reglene anbefales 
innen rammene av FN, blir godkjent og publisert av UN/ECE som FNs katalog for utveksling av 
handelsdata (UNTDID), og vedlikeholdes under avtalte prosedyrer.  
 
UN/ECE; 
FNs økonomiske kommisjon for Europa (United Nations Economic Commission of Europe) er en av fem 
regionale kommisjoner innen FN. UN/ECE omfatter Nord-Amerika, Vest-Europa og Øst-Europa. 
Hovedsetet for ECE er i Genève. UN/ECEs arbeidsgruppe nr. 4 (UN/ECE/WP.4 - Working Party on 
Facilitation of International Trade Procedures) er bl.a. ansvarlig for utvikling og vedlikehold av 
UN/EDIFACT. 
 
UNB-segmentet; 
Et tjenestesegment som innleder og identifiserer en utveksling i EDIFACT. 
 
Utveksling; 
Med en utveksling forstås i denne avtale alle de data som overføres mellom parter i form av et strukturert sett 
av meldinger og tjenestesegmenter, som starter med et utvekslingshode og som ender med en 
utvekslingshale. 
 
Utvekslingsavtale; 
Med Utvekslingsavtale forstås i denne avtale en avtale mellom partene som på generelt grunnlag regulerer 
partenes rettigheter og plikter ved bruk av EDI. 
 
Gruppeavtale; 
Med gruppeavtale forstås i denne avtale at motparten ved inngåelse av utvekslingsavtalen er en gruppe, 
identifisert ved et organisasjonsnavn el.l. Avtaleinngåelsen knytter da vedkommende til de andre 
medlemmene på en slik måte at hvert enkelt medlem ved samhandel med andre medlemmer aksepterer at 
bestemmelsene i denne avtale med tilhørende Bilag gjelder som om de var inngått som bilaterale avtaler 
direkte mellom de to parter. 
 
3. part; 
En part som opptrer som mellommann for en eller begge partene og muliggjør EDI-forsendelse. Forholdet 
reguleres i kommunikasjonsavtale mellom hver av handelspartene og dennes 3. part, (normalt en 
nettverksleverandør). 
 
Overføringstjeneste; 
Med overføringstjeneste forstås i denne avtale summen av de tjenester og funksjoner som utføres av 
kommunikasjonstjenesten (funksjoner som tilbys av et gitt kommunikasjonssystem) og EDI-programvaren 
for håndtering og overføring av EDI-meldinger. I tillegg inngår manuelle rutiner, dokumentasjon og 
forskrifter for tjenestene/funksjonene. 
 
Tiltrodd TredjePart (TTP); 
Med Tiltrodd tredjepart forstås i denne avtale en sentral aktør i en infrastruktur for elektronisk 
datautveksling, tilgjengelig for brukere som har behov for ulike typer sikkerhetstjenester til å etablere en stor 
grad av tiltro til de EDI- og forretningsfunksjonene som skal utføres. 
 
Meldingshåndbok; 
Et dokument som beskriver forhold som gjelder èn eller flere meldingstyper eller vedrører forholdet mellom 
enkelte meldingstyper. En meldingshåndbok er resultatet av en meldingsfortolkning eller utviklingen av en 
ny meldingstype. En meldingshåndbok består av en beskrivelse av funksjon for de meldingstyper som inngår 
i meldingshåndboken og en implementasjonsguide for hver av meldingstypene. Meldingshåndbøker kan 
lages av alle som har behov for det, som f.eks. partene selv, brukermiljøer, bransjeforeninger eller Norsk 
EDIPRO. 
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Implementasjonsguide; 
En presis beskrivelse av hvordan segmenter (en forhåndsdefinert og identifisert sekvens av funksjonelt 
avhengige dataelementverdier) og dataelementer (en enhet av data som har fått spesifisert angivelse av 
identifikasjon, beskrivelse og verdi) i en meldingstype skal brukes. Se Norsk veiledning i bruk av EDIFACT 
(del 5) for en nærmere beskrivelse av hvordan EDIFACT er bygd opp. Implementasjonsguider kan lages av 
alle som har behov for det, som f.eks. partene selv, brukermiljøer, bransjeforeninger eller Norsk EDIPRO. 
 
Kontrollmelding; 
Med kontrollmelding forstås i denne avtale en EDI-melding generert av mottagerens EDI-programvare og 
sendt til avsender som en bekreftelse på at opprinnelig overført EDI-melding er mottatt. (EDIFACT 
meldingen CONTRL er et eksempel på slik kontrollmelding). 
 
Kvitteringsmelding; 
Med kvitteringsmelding forstås i denne avtale en statusmelding mottatt av 3. part med opplysning om en 
EDI-melding som avsender nettopp har (forsøkt) sendt via vedkommende 3. part. 
 
Forretningsmessig kvittering; 
Med forretningsmessig kvittering forstås i denne avtale en EDI-melding som sendes fra en part for å bekrefte 
behandlingen av det forretningsmessige innholdet i en mottatt EDI-melding (f.eks. ordrebekreftelse). 
 
Meldingsgruppe; 
Med meldingsgruppe forstås i denne avtale en eller flere meldinger av samme type, innledet av et 
meldingsgruppehode og avsluttet med en meldingsgruppehale. 
 
Krav til skriftlighet mellom partene; 
Med skriftlighet menes håndskrevet underskrift av papirdokument og telefax. E-post eller andre typer 
elektronisk overføring av meldinger kan også benyttes. 
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Bilag 1 BRUK AV MELDINGSTYPER 
Etterfølgende er å betrakte som Norsk EDIPROs anbefaling for å spesifisere hvordan like 
meldingstyper skal utnyttes mellom partene ved elektronisk overføring av dokumenter 
(EDI) basert på UN/EDIFACT. En veiledning i utfylling og bruk av dette bilaget er gitt i 
eget kapitel (kapitel 4). 
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1 Identifikasjon av Bilag 1 
 
Dette bilaget regulerer bruk av EDI-meldinger for 

 
A   

 
og er inngått mellom 
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B     

Part A 
og 
 
 

C 
Part B 

 
Bilaget baserer seg på Utvekslingsavtale mellom partene datert 
D   
 
 
Nedenstående underbilag utgjør en integrert del av dette bilaget: 
 
E  Under      Del av avtalen? 

 bilag   Betegnelse  ja nei 

  1    Spesielle endringer, presiseringer og  
      tillegg til forhold regulert i 

     Utvekslingsavtalen   

  2    Endringer, presiseringer og tillegg til 
     Bilag 1   

  3    Endringer, presiseringer og tillegg til 
     Implementasjonsguiden   

 4    Driftsrutiner   

 
Det henvises til bestemmelsene i Utvekslingsavtalens punkt 2 der partene er enig om at 
Bilag 1 - Bruk av Meldingstyper skal kunne inngås for nye EDI-meldinger med 
utgangspunkt i og uten behov for endring av selve Utvekslingsavtalen. 
 
Forpliktende underskrift: 
      Part A Part B 
 Dato   

F Signatur 

 Tittel   
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2 Identifikasjon av partene 
For identifikasjon av partene i overførte utvekslinger og meldingsgrupper skal 
identifikasjonsnumeret angitt i Utvekslingsavtalens Bilag 3 benyttes, med mindre annet er 
angitt i underbilag 1. 

3 EDI-meldinger og Implementasjonsguider 
Alle EDI-meldinger som utveksles mellom partene skal følge meldingsdefinisjonen 
dokumentert i følgende Implementasjonsguider: 

Meldingstype Referanse til Implementasjonsguide 
 
 
 
 
 

 

 
I overføringer mellom partene skal EDI-meldingene identifiseres som angitt i ovennevnte 
Implementasjonsguider. Eventuelle endringer, presiseringer eller tillegg til angitte 
Implementasjonsguider er spesifisert i underbilag 3. 

Tidspunkt og hyppighet for overføring av EDI-meldinger 
Overføring av EDI-meldinger mellom partene skal skje til følgende tider: 

 Part A Part B 
 
Sending til 
overføringstjenesten 
(postkasse) 
 

  

 
Henting fra 
overføringstjenesten 
(postkasse) 
 
 

 
 

 

En utveksling og alle dens EDI-meldinger ansees mottatt i det de er gjort tilgjengelig for 
mottaker i dennes overføringstjeneste (postkasse). 

Behandling av mottatte EDI-meldinger 
Mottatte EDI-meldinger skal være behandlet av mottaker innen:  

Meldingstype Part A Part B 
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4 Kvitteringer og kontrollmeldinger 

Bruk av kontrollmelding 
Tjenestemeldingen CONTRL brukes av partene som følger: 

 Part A Part B 
 
Bekrefte mottak av en 
utveksling 
 
 

  

 
Bekrefte at EDI-meldingene 
er syntaktisk korrekt 
 
 

  

 
Dersom det ikke er bedt om bekreftelse (dataelement 0031 - kvitteringsanmodning i det 
mottatte UNB-segmentet), skal avsender allikevel varsles, ved at en CONTRL sendes, 
dersom det er funnet feil i den mottatte utvekslingen.  
 
Mottatte utvekslinger og meldinger skal behandles og rapporteres av mottaker innen: 

Meldingstype Part A Part B 
 
 
 
 
 

  

 
Ved eventuelle manglende kvitteringer skal kontaktperson angitt i Utvekslingsavtalens 
Bilag 3 kontaktes umiddelbart.  
 
CONTRL-meldinger skal følge spesifikasjonen gitt i dokument TRADE/WP.4/R.1010 
med korrigendum, utgitt av UN/ECE. 
En positiv kvittering i form av CONTRL innebærer at det ikke er funnet syntaktiske feil i 
den del kvitteringen gjelder, at mottaker tar ansvaret for at delen vil bli behandlet og at det 
er mottakerens ansvar å gi beskjed så raskt som mulig (ved annen metode enn CONTRL) 
dersom dataene allikevel ikke skulle bli behandlet av mottaker.  
En negativ kvittering i form av CONTRL innebærer at det er funnet feil i, eller at mottaker 
av andre grunner avviser, den del kvitteringen gjelder.  
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Bruk av forretningsmessig kvittering 
Det forretningsmessig innhold i mottatte EDI-meldinger skal kvitteres som følger: 

 
 
Mottatt meldingstype 

Forretningsmessig 
kvittering skal 

returneres? (ja/nei) 

 
 

Meldingstype 
 
 
 
 
 

  

5 Bruk av EDIFACT-syntaks 
EDIFACT-syntaks skal benyttes som beskrevet i Norsk veiledning i bruk av EDIFACT, 
versjon 2.0, del 5, for alle utvekslinger mellom partene, med mindre annet er særskilt 
avtalt mellom partene. 

6 Sikkerhet 
Følgende sikkerhetsmekanismer skal benyttes for EDI-meldinger som overføres mellom 
partene: 

 Sikkerhetsmekanisme benyttet (ja/nei)? 
 
Meldingstype 

Sekvens- 
nummer 

Sjekksum Signert 
sjekksum 

Elektronisk 
signatur 

Kryptering Bruk av 
TTP 

Annet 

 
 
 
 
 

       

Algoritme for kryptering  
 

Algoritme for signering  
 

(TTP - Tiltrodd TredjePart) 
 
Detaljer vedrørende bruk av de enkelte sikkerhetsmekanismene er gitt i underbilag 2. 

7 Lagring av EDI-meldinger 
EDI-meldinger som utveksles skal oppbevares av begge parter. Følgende minimums 
lagringstid er avtalt:  

Meldingstype Part A Part B 
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8 Driftsrutiner og avvik 
Driftsrutiner som regulerer overføring og behandling av EDI-meldingene, og prosedyrer 
ved eventuelle avvik fra disse, er spesifisert i underbilag 4. 

9 Bilagets gyldighet 
Ved oppsigelse av Utvekslingsavtalen inngått mellom partene vil grunnlaget for dette 
bilaget falle bort. Oppsigelse av Utvekslingsavtalen vil derfor automatisk også innebære 
en oppsigelse av dette bilaget. 
 
Hver av partene kan med to -2- måneders varsel skriftlig si opp dette bilaget uten at 
Utvekslingsavtalen derved også sies opp. 
 
Ved oppsigelse vil dette bilagets krav om lagring av informasjon (jfr. pkt. 7) fortsatt gjelde 
for begge parter, inntil avtalt lagringstid for siste utveksling er utløpt. 

10 Endring av bilaget 
Eventuelle endringer til dette bilaget skal gjøres skriftlig, og forutsetter bindende 
underskrift fra begge parter. Alle presiseringer, endringer og tillegg skal spesifiseres i 
underbilag 2. 
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11 Underbilag 1 - Spesielle endringer, presiseringer og tillegg 
til forhold regulert i Utvekslingsavtalen som er spesifikke 
for meldingstyper omfattet av Bilag 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Part A:        For Part B: 
 
Sign: _______________________  Sign: _______________________ 
 
Tittel: _______________________  Tittel: _______________________ 
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12 Underbilag 2  -  Endringer, presiseringer og tillegg til  
Bilag 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Part A:        For Part B: 
 
Sign: _______________________  Sign: _______________________ 
 
Tittel: _______________________  Tittel: _______________________ 
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13 Underbilag 3 - Endringer, presiseringer og tillegg til 
Implementasjonsguiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Part A:        For Part B: 
 
Sign: _______________________  Sign: _______________________ 
 
Tittel: _______________________  Tittel: _______________________ 
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14 Underbilag 4 - Driftsrutiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Part A:        For Part B: 
 
Sign: _______________________  Sign: _______________________ 
 
Tittel: _______________________  Tittel: _______________________
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Bilag 2 GENERELLE ENDRINGER I FORHOLD 
TIL STANDARDTEKSTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Part A:        For Part B: 
 
Sign: _____________________________  Sign:  _____________________________ 
 
Tittel: _____________________________  Tittel: _____________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Merknad: 
 
Dette bilag er oppdatert pr. og gyldig fra den _____________.  Bilaget gjelder som avviksspesifikasjon  i 

forhold til Norsk EDIPRO utvekslingsavtale inngått mellom partene den _____________  

med ikrafttredelsesdato den ________________.  
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Bilag 3 PARTSINFORMASJON 
 
 
Kontaktpersoner ved feil/problemer (administrativt): 
 
For Part A:        For Part B: 
 
Navn: ________________________________ Navn: _________________________________ 
 
Tlf.: ________________________________ Tlf.:  _________________________________ 
 
 
Kontaktpersoner ved feil/problemer (teknisk): 
 
For Part A:        For Part B: 
 
Navn: ________________________________ Navn: _________________________________ 
 
Tlf.: ________________________________ Tlf.:  _________________________________ 
 
 
Identifikasjon av partene (avsender/mottaker) skal gjøres ved bruk av identifikator i UNB-segmentet. 
Følgende tabell anbefales brukt: 
 

Syntakselement Data-element Avtalt bruk 

Identifikator UNB- 
0004/0010 

 

Partsidentifikasjons-kvalifikator UNB-0007  

Adresse for svarsending UNB-0008  

Adresse for videresending UNB-0014  

Mottakers referanse/passord UNB-0022  

Mottakers referanse-
passordkvalifikator 

UNB-0025  

Kommunikasjonsadresse   
 
 
For Part A:        For Part B: 
 
Sign: _____________________________  Sign:  _____________________________ 
 
Tittel: _____________________________  Tittel: _____________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Merknad: 
 
Dette bilag er oppdatert pr. og gyldig fra den _____________.  Opplysninger i dette bilaget kan endres uten 

at dette påvirker gyldigheten i Norsk EDIPRO utvekslingsavtale som er inngått mellom partene.
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Bilag 4 OPSJONER I EDIFACT-SYNTAKS 
 
 
EDIFACT-syntaks inneholder en rekke opsjoner som partene 1) kan velge å ta i bruk og 
2) kan implementere på ulike måter. Følgende tabell anbefales brukt: 
 
EDIFACT-syntaks skal benyttes som beskrevet i Norsk Veiledning i Bruk av EDIFACT, 
Versjon 2.0 med nedenstående presiseringer: 
 
Bruk av UNA   

Bruk av meldingsgrupper 
(UNG/UNE) 

  

 
Syntakselement 

Segment/ 
Dataelement 

 
Avtalt bruk 

Syntaksnivå UNB-0001  

Syntaksversjon UNB-0002  

Anvendelsesreferanse UNB-0026  

Behandlingsprioritet UNB-0029  

Kvitteringsanmodning UNB-0031  

Utvekslingsidentifikator UNB-0032  

Testindikator UNB-0035  

Utvekslingsreferanse UNB-0020  

Dato (for klargjøring) UNB-0017  

Tid (for klargjøring) UNB-0019  

Felles saksreferanse UNH-0068  

Overføringsstatus UNH-S010  
 
 
 
For Part A:        For Part B: 
 
Sign: _____________________________  Sign:  _____________________________ 
 
Tittel: _____________________________  Tittel: _____________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Merknad: 
 
Dette bilag er oppdatert pr. og gyldig fra den _____________.  Opplysninger i dette bilaget kan endres uten 

at dette påvirker gyldigheten i Norsk EDIPRO utvekslingsavtale som er inngått mellom partene.
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Bilag 5 KOMMUNIKASJONSMETODE 
 

Følgende typer telekommunikasjonsprotokoller benyttes: 
 

Hos Part A:        Hos Part B: 

 

_______:_________________________________ _______:_________________________________ 

 

_______:_________________________________ _______:_________________________________ 

 

 

Følgende 3. partsleverandører/nettverk benyttes: 
 

Hos Part A:        Hos Part B: 

 

_______:_________________________________ _______:_________________________________ 

 

_______:_________________________________ _______:_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Part A:        For Part B: 

 

Sign: _____________________________  Sign:  _____________________________ 

 

Tittel: _____________________________  Tittel: _____________________________ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Merknad: 

Dette bilag er oppdatert pr. og gyldig fra den _____________.  Opplysninger i dette bilaget kan endres uten 
at dette påvirker gyldigheten i Norsk EDIPRO utvekslingsavtale som er inngått mellom partene.
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Bilag 6 MEDLEMSOVERSIKT 
 

Bilaget benyttes dersom flere enn to deltakere er med fra starten, eller dersom flere kommer til etter opprinnelig avtaleinngåelse. 

 

Følgende deltakere forplikter seg som KUNDER etter denne avtale ved avtalens inngåelse: 

Nr.  Virksomhetens navn Identifikasjonsnr Kontaktperson Adresse Forpliktende underskrift 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9      
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Følgende deltakere er kommet til etter avtalens opprinnelige inngåelse og forplikter seg også som KUNDER etter avtalen: 

Nr.  Virksomhetens navn Identifikasjonsnr Kontaktperson Adresse Forpliktende underskrift 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Merknad: 

Dette bilag er oppdatert pr.  _____________.  Ved nye medlemmers inntreden i gruppen, skal denne oversikten oppdateres og distribueres til gruppens medlemmer.  Opplysninger i dette bilaget 

kan endres uten at dette påvirker gyldigheten i Norsk EDIPRO utvekslingsavtale som er inngått mellom partene.
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3. Veiledning til utfylling av 
utvekslingsavtalen 

Generelt om Norsk EDIPRO Utvekslingsavtale 
Bakgrunn 
Norsk EDIPRO Utvekslingsavtale er utviklet i to etapper: 
 
 1. Versjon 2.0 Mars 1993  Inneholder selve Utvekslingsavtalen  
 2. Versjon 3.0 August 1995  Inneholder en revisjon av Utvekslingsavtalen 
        samt utarbeidelse av Bilag 1 Bruk av  
        Meldingstyper (tidl. kalt Dokumentavtalen).  
 3. Versjon 4.0 Februar 2000  Fire endringer utført 
 
Utviklingsarbeidet har vært utført i regi av Norsk EDIPRO. I prosessen har en rekke brukere fra 
både offentlig og privat sektor deltatt, sammen med jurister med kompetanse på området. 
 
Nytt i Utvekslingsavtale Versjon 4.0. 
For brukere som har benyttet Utvekslingsavtale Versjon 3.0, vil Versjon 4.0 inneholde noen få 
nye punkter. Strukturen for avtalen er ikke endret.  
 
Følgende endringer er gjort fra versjon 3.0 til versjon 4.0: 
 
1. Det er lagt inn bestemmelse om beløpsmessig grense for det erstatningsansvaret 

utvekslingspartnerne har i forhold til hverandre (pkt 19). 
2. Oppsigelsesfristen i pkt. 20 er endret fra 2 til 3 måneder, for å være i samsvar med 

Tredjepartsavtalen. 
3. For mindre konflikter mellom partene er lagt inn bestemmelse om at kun én 

voldgiftsdommer skal utpekes (pkt. 22). 
4. Bilag 6 Gruppeavtale er omredigert for skille mellom opprinnelige deltakere og senere 

tilkommende deltakere, og felt for forpliktende signatur er tilføyd.   
 
Til ære for dem som fremdeles bruker avtalens verson 2.0, nevner vi også de viktigste nyhetene 
fra versjon 2.0 til versjon 3.0: 
 
Bilag:  Bilag 1 Bruk av Meldingstyper er nytt 
  Bilag 3 Partsinformasjon krever nøyere spesifisering.  
  Bilag 4 Opsjoner i EDIFACT-syntaks er nytt. 
  Bilag 5 Kommunikasjonsmetode er nytt. 
 
Nye avtale- Pkt. 5 Driftsutstyr og endringer av dette 
punkter:  Pkt. 10 Sikkerhet 
  Pkt. 12 Overensstemmelse med gjeldende rett 
 
Endrede  Pkt. 1 Formål 
avtale-  Pkt. 2 Struktur og endringsregler   
punkter:  Pkt. 4 Ytelser fra 3. part 
  Pkt. 7 Kontroll ved avsendelse 
  Pkt. 8 Verifikasjon og bekreftelse av EDI-meldinger 
  Pkt. 11 Beskyttelse av fortrolig informasjon 
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  Pkt. 17 Mislighold 
  Pkt. 20 Avtalens varighet og oppsigelighet 
  Pkt. 21 Overdragelser 
  Pkt. 23 Definisjoner 
 
 
 
Bruk av Norsk EDIPRO Utvekslingsavtale 
Norsk EDIPRO Utvekslingsavtale er en avtale-mal som kan benyttes av to eller flere aktører 
som utveksler EDI-meldinger.  
 
Utvekslingsavtalen har en slik oppbygning at den kan benyttes for alle typer EDI-meldinger. 
Likevel er avtalen begrenset til bruk av EDI-meldinger som følger standardene til 
UN/EDIFACT. 
 
Utvekslingsavtalen er primært laget for innenlands bruk. Ved utveksling av EDI-meldinger 
over landegrensene kan også avtalen brukes, men da bør man også vurdere bruk av FN's eller 
EU's EDI-avtaler.  
 
Utvekslingsavtalens oppbygning 
Utvekslingsavtalen har følgende struktur: 
 
Hovedavtale:   Bilag:     Underbilag: 
 
Selve     Bilag til      
Utvekslingsavtalen  Utvekslingsavtalen   Bilag til Bruk av  
(standardteksten)         meldingstyper 
 
      1. Bruk av meldingstyper  1. Spesielle endringer og 
              tillegg i forhold til  
              Utvekslingsavtalen 
             2. Endringer, presiseringer  
              og tillegg til  
              Bilag 1  
             3. Endringer, presiseringer  
              og tillegg til  
              Implementasjonsguide 
             4. Driftsrutiner 
              
      2. Generelle endringer i forhold  
       til standardteksten 
      3. Partsinformasjon 
      4. Opsjoner i EDIFACT- 
       syntaks 
      5. Kommunikasjonsmetode 
      6. Medlemsoversikt 
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Utfylling av Norsk EDIPRO Utvekslingsavtale 
Norsk EDIPRO Utvekslingsavtalen består av en hovedavtale (standardtekst) og tilhørende 
bilag: 
 
1. Selve Utvekslingsavtalen er hovedavtalen mellom EDI-aktørene Her avtaler partene alle 
generelle forhold, dvs. forhold som ikke er knyttet til en bestemt type EDI-melding. Denne 
avtalen er en fast standard-tekst. Hvis man vil gjøre endringer eller tillegg til avtaleteksten, 
gjøres det i Bilag 2. Det inngås kun én Utvekslingsavtale mellom partene. 
 
Foran Utvekslingsavtalen finner du 2 sider for undertegning av selve avtalen. Her skal følgende 
punkter fylles ut: 
 
 Navn på partene og identifikasjonsnr. 
 I tabellen Merk av for de bilagene som er en del av avtalen krysser man av for Ja eller Nei 
for hvert enkelt bilag. Dersom Bilag 1 Bruk av meldingstyper er en del av avtalen, føres 
opp navnene på de meldingstypene som er aktive, dvs. pkt. A i Bilag 1. Inntil 5 ulike Bilag 1 
kan føres opp i tabellen.  

 Til slutt fylles ut dato som avtalen gjelder fra og underskrifter.  
 
2. Utfylling av de enkelte Bilag.  
Bilag 1 Bruk av Meldingstyper har form som en utfyllingsavtale, men er ikke en frittstående 
avtale mellom partene. Det betyr at utfylling av Bilag 1 Bruk av Meldingstyper forutsetter at 
partene på forhånd har inngått en Utvekslingsavtale. Bilag 1 benyttes til å avtale forhold som er 
knyttet til en eller flere typer EDI-meldinger. Legg merke til én utfyllingsavtale kan spesifisere 
flere EDI-meldinger. Partene kan videre fylle ut Bilag 1 for så mange typer EDI-meldinger som 
man ønsker. Ved spesifikasjon av hvert Bilag 1 i tabellen Merk av for de bilagene som er en del 
av avtalen holder man oversikt over hvor mange utfyllingsavtaler (Bilag 1) som er aktive 
mellom partene. Det følger også med en veiledning til utfylling av Bilag 1. 
 
Videre skal du legge merke til at Bilag 1 har 5 Underbilag. Det er kun Bilag 1 som har 
underbilag. Disse underbilagene gir muligheter for ytterligere presiseringer av bruk av 
Meldingstypene. 
 
Bilag 3 Partsinformasjon, 4 Opsjoner i EDIFACT-syntaks og 5 Kommunikasjonsmetode 
brukes til å spesifisere endel verdier som er like dvs. uavhengig av type EDI-melding mellom to 
EDI-parter.  
 
Bilag 6 Medlemsoversikt benyttes i de tilfeller hvor man har inngått en Gruppeavtale.  
 
Legg merke til alle aktive bilag, bortsett fra Bilag 6, skal signeres. Man skal her også fylle ut 
dato for når bilaget gjelder fra. 
 
 
Kommentarer til Norsk EDIPRO Utvekslingsavtale. 
Vi har helt til slutt i avtalen lagt ved et skjema som du kan benytte til kommentarer eller 
forlag til endringer av Utvekslingsavtalen.  
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4. Veiledning til utfylling av Bilag 1 
Bruk av Meldingstyper 

Dette kapitelet gir en veiledning i utfylling og bruk av Bilag 1 - Bruk av Meldingstyper til 
Norsk EDIPROs Utvekslingsavtale. 
 
Selve bilagsteksten finnes i eget kapitel (kapitel 2.3). 
 

Forholdet mellom ulike dokumenter og avtaler i et 
EDI-forhold 
Norsk EDIPROs utvekslingsavtale med tilhørende bilag utgjør ett element i en total 
struktur av avtaler og spesifikasjoner som er nødvendig for å regulere alle tekniske og 
forretningsmessige forhold ved bruk av EDI. De elementer som inngår, og sammenhengen 
mellom disse, er illustrert i nedenstående figur. 
 

•Beskrtivelse av funksjon
•Implementasjonsguide

Meldingshåndbok

Bilag  - F.eks. priskatalog

Forretningsavtale

Forholdet mellom dokumenter og avtaler som inngår i et EDI-forhold.
Pilene illustrerer referanser mellom dokumentene og avtalene.

Bilag 1 - Bruk av meldingstyper
Underbilag 1 - Spesielle endringer, presiseringer og tillegg til UA
Underbilag 2 - Endringer, presiseringer og tillegg til bilag 1
Underbilag 3 - Endringer, presiseringer og tillegg til IG
Underbilag 4 - Driftsrutiner

Utvekslingsavtale

Bilag 2 - Endringer og tillegg i forhold til standard tekst

Bilag 3 - Partsinformasjon

Bilag 4 - Opsjoner i EDIFACT.syntaks

Bilag 5 - Kommunikasjonsmetode

Bilag 6 - Medlemsoversikt

 

1 Avtaler 
Følgende avtaler vil normalt være tilstede for å regulere partenes rettigheter og plikter i et 
EDI-forhold: 
 
Forretningsavtale, som regulerer det forretningsmessige forholdet mellom partene. 
Typiske momenter i en forretningsavtale er rabatter, leverings- og betalingsbetingelser. 
Forretningsavtalene er ikke spesielle for et EDI forhold, og vil ofte eksistere fra tidligere. 
 
Utvekslingsavtale, som regulerer partenes generelle rettigheter og plikter ved bruk av 
EDI. Utvekslingsavtalen vil normalt være uavhengig av hvilke meldinger som utveksles 
mellom partene. 
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I tillegg til ovenstående avtaler vil partene ofte inngå egne avtaler med eventuelle 
tjenesteleverandører (f.eks. kommunikasjonsavtale men en nettverksleverandør). 

2 Spesifikasjoner 
Følgende dokumenter vil normalt bli benyttet for å spesifisere bruken av EDI-meldingene: 
 
Meldingshåndbok, som beskriver forståelse og bruk av en eller flere meldingstyper, eller 
vedrører forholdet mellom enkelte meldingstyper. En meldingshåndbok er resultatet av en 
meldingsfortolkning eller utviklingen av en ny meldingstype. En meldingshåndbok består 
av en beskrivelse av funksjon for de meldingstyper som inngår i meldingshåndboken og 
en implementasjonsguide for hver av meldingstypene. 
 

Funksjonsbeskrivelsen beskriver det området meldingshåndboken omhandler (f.eks. 
ordrebehandling, betaling, etc). Her vil man beskrive forhold som gjelder generelt for 
alle meldingstypene eller som vedrører forholdet mellom de enkelte meldingstyper. 
 
Implementasjonsguide, er en presis beskrivelse av hvordan segmenter og 
dataelementer  i en meldingstype skal brukes.  

Prinsipper for utforming av Bilag 1 - Bruk av 
Meldingstyper 

1 Hva inngår i bilaget 
De momenter som normalt omfattes av Utvekslingsavtalens Bilag 1 kan i hovedsak 
karakteriseres som driftstekniske forhold vedrørende partenes EDI-løsninger. Typiske 
momenter som inngår er: 

• hvilke meldingstyper som utveksles og hvilken Implementasjonsguider som legges 
til grunn 

• eventuell bruk av CONTRL-meldingen 
• krav til behandlingstid hos mottaker 
• når meldinger skal/kan sendes 
• etc. 

 
Hvilke momenter som skal/bør avtales er i stor grad uavhengig av hvilke meldingstyper 
som utveksles mellom partene. Eksempelvis vil det være aktuelt å avtale behandlingstid 
for alle typer EDI-meldinger. Derimot vil de eksakte verdier kunne variere avhengig av 
partnerne, meldingstyper og partenes krav til f.eks. sikkerhet. Eksempelvis er det aktuelt å 
fastsette ulike krav til behandlingstid avhengig av meldingstype for å ivareta det faktum at 
enkelte EDI-meldinger er mer tidskritisk enn andre.  
 
Bilag 1 til Norsk EDIPROs Utvekslingsavtale er utformet for å dekke inn flest mulig 
av de momenter som gjelder for et stort antall EDI-meldinger. Bilaget er utformet slik 
at partene selv må fylle inn aktuelle verdier som er spesifikke for deres bruk av 
meldingene. Det er forutsatt at alle feltene i avtalen fylles ut. 
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2 Forhold til en forretningsavtale 
Tilstedeværelse og omfang av en Forretningsavtale er sterkt varierende innen ulike 
bransjer. I tillegg til de rene driftstekniske forhold kan det derfor være aktuelt å spesifisere 
en del momenter som vedrører den forretningsmessig bruk og forståelse av EDI-
meldingene. På denne måten kan utvekslingsavtalen, og spesielt Bilag 1, bidra til en 
formalisering av forretningsforholdet mellom partene. Dette er spesielt aktuelt i de tilfeller 
hvor det ikke foreligger en Forretningsavtale. Eksempler på slike momenter i tilknytning 
til varehandel er: 

• tidsfrister for endring av en EDI-bestilling 
• hvilke produkter/tjenester som kan bestilles ved en EDI-bestilling 
• frister for effektuering av en bestilling i forhold til når EDI-bestillingen er mottatt 

 
Slike forretningsmessige forhold er ikke dekket inn i Norsk EDIPROs 
Utvekslingsavtale. I den grad partene ønsker å spesifisere dette som en del av 
Utvekslingsavtalen, må slike forhold angis i egne bilag. 

3 Antall EDI-meldinger som omfattes av Bilag 1 
For en rekke av dagens EDI-forhold etableres det egne bilag til en Utvekslingsavtale for 
hver enkelt meldingstype som utveksles. Videre inngås ofte bilagene bilateralt mellom to 
parter. Det vil si at et bilag regulerer én, og bare, én meldingstype, f.eks. bestilling, brukt 
mellom to parter. Etter hvert som bruken av EDI blir mer og mer vanlig vil dette medføre 
at partene må administrere et stort antall avtaler med tilhørende bilag. Nedenstående tabell 
illustrerer dette problemet sett fra en part: 

Antall parter Antall meldinger Antall 
Utvekslingsavtaler 

Antall 
Bilag 1 

2 1 2 2 
2 2 2 4 
50 2 50 100 
200 4 200 800 

 
Ideelt sett ville det derfor være ønskelig at samme avtaledokument, og bilag, kan brukes 
for flere meldinger mellom flere partnere. Opp mot dette må man så veie behovet for en 
presis angivelse av driftstekniske og forretningsmessige forhold som ofte er særegne for 
en melding mellom to parter. 
 
Bilag 1 til Norsk EDIPROs Utvekslingsavtale er basert på at samme dokument skal 
kunne regulere flere meldingstyper. Bilaget kan også benyttes for en enkelt EDI-
melding.  
 
Sett i et driftsperspektiv vil et EDI-forhold ofte omfatte et par av meldingstyper som 
benyttes for å løse en gitt forretningsfunksjon. Dette vil typisk være en "forespørsel" og en 
"forretningsmessig kvittering" på denne. Eksempler er: 

Forretningsfunksjon Meldingstyper 
Ordrebehandling Bestilling (ORDERS) og 

Ordrebekreftelse (ORDRSP) 
Fraktbrev Transportinstruksjon (IFTMIN) og 

kontrakt (IFTMCS) 
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4 Gruppeavtale 
Selve standardteksten i Utvekslingsavtalen og Bilag 1er utformet for å bli inngått mellom 
to parter. Det er imidlertid ingenting i veien for at et antall parter kan slutte seg til samme 
avtale gjennom en såkalt “Gruppeavtale”. En Gruppeavtale etableres ved at motparten ved 
inngåelse av Utvekslingsavtalen er en gruppe, identifisert ved et organisasjonsnavn eller 
lignende. Avtaleinngåelsen knytter da vedkommende til de andre medlemmene på en slik 
måte at hvert enkelt medlem ved samhandel med andre medlemmer aksepterer at 
bestemmelsene i Utvekslingsavtalen gjelder som om de var inngått som bilaterale avtaler 
direkte mellom de to parter.  

5 Eget bilag for bruk av CONTRL? 
I tillegg til en forretningsmessig kvittering på en EDI-melding kan det være aktuelt å 
benytte EDIFACTs standard kontrollmelding - CONTRL for å angi at meldingen har 
kommet frem til mottaker og at den er korrekt i henhold til EDIFACT-reglene. I Norsk 
EDIPROs Utvekslingsavtale er det ikke forutsatt etablert separate bilag for bruk av 
CONTRL.  

De enkelte punkter i Bilag 1 
I det følgende er det gitt en del kommentarer til hvordan de enkelte punktene i Bilag 1 til 
Norsk EDIPROs Utvekslingsavtale er forutsatt benyttet. 

1 Identifikasjon av Bilag 1 
Bilagets forsiden er utformet for å identifisere selve bilaget og de parter som har inngått 
dette. 

A - ... bruk av EDI-meldinger for... 
Her angis de forretningsdokumenter eller det forretningsområdet som omfattes av bilaget. 
Eksempler er: 

• EDI-meldinger innenfor bestilling og ordrebekreftelse 
• EDI-meldingene faktura (INVOIC) og remiteringsbekreftelse (REMADV) 
• Transportinstruksjon og kontrakt 

 
Eksempel: 

... bruk av EDI-meldinger for 
 

A   Utveksling av Ordre og Ordrebekreftelse 
 

B/C - Partene 
Her angis navn på de parter (dvs. organisasjoner) som har inngått avtale. 
 
Dersom Utvekslingsavtalen utformes som en “gruppeavtale” skal gruppen oppgis som 
part B, og man bør her også henvise til det bilaget hvor gruppens medlemmer er 
identifisert. 
 
Det bør bemerkes at fordi bilaget refererer til en Utvekslingsavtale vil man ikke kunne 
etablere Bilag 1 innenfor en gruppe og samtidig ha bilaterale Utvekslingsavtaler. Det 
omvendte vil imidlertid kunne forekomme. 
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Eksempel: 

 
B     EDI-Bedriften AS 

Part A 
og 
 
 

C    Brukergruppen EDI (se Bilag 6) 
Part B 
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D - Referanse til UA 
Her identifiseres den aktuelle Utvekslingsavtalen mellom partene. 
 
Eksempel: 

Bilaget baserer seg på allerede inngått Utvekslingsavtale mellom partene datert 
 
D                                                1. januar 1995 
 

E - Tilhørende underbilag 
Bilag 1 til Norsk EDIPROs Utvekslingsavtale er utformet for å dekke inn de mest vanlige 
momentene i et EDI-forhold. Enkelte parter og meldingstyper vil allikevel kunne ha krav 
som ikke er dekket inn i standardteksten. Standardteksten identifiserer derfor et sett av 
vedlegg hvor slike forhold kan spesifiseres. I dette feltet skal det krysses av for hvilke 
underbilag som faktisk benyttes. Alle underbilagene skal markeres med ja eller nei. 
 
Eksempel: 

Nedenstående underbilag utgjør en integrert del av dette dokumentet: 
 
E  Under      Del av Bilag1? 

 bilag    Betegnelse ja nei 

  1    Spesielle endringer, presiseringer og 
      tillegg til forhold regulert i 

     Utvekslingsavtalen   

  2    Endringer, presiseringer og tillegg til 
     Bilag 1   

  3    Endringer, presiseringer og tillegg til 
     Implementasjonsguiden   

 4    Driftsrutiner   
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Det henvises til bestemmelsene i Utvekslingsavtalens punkt nr 2 der partene er enig om at 
Bilag 1 - Bruk av Meldinsgtyper skal kunne inngås for nye typer EDI-meldinger med 
utgangspunkt i og uten behov for endring av selve Utvekslingsavtalen. 

F - Underskrift 
I tilfelle Utvekslingsavtalen inngår som en Gruppeavtale vil avtalen bli underskrevet av en 
representant for gruppen som sådan. 
 
Det kan bemerkes at Norsk EDIPROs Utvekslingsavtale er utformet med tanke på at den 
oftest vil foreligge på papir og underskrives av partene. Dette utelukker ikke på noen måte 
bruk av EDI-meldinger og tilhørende sikkerhetsmekanismer (digitale signaturer) for 
elektronisk avtaleinngåelse. 
 
Eksempel 

Forpliktende underskrift: 
       Part A Part B 
 Dato    95.01.01 95.01.01 

F Signatur   <sign>  <sign for gruppen> 

 Tittel    Adm. dir.  Sekretariatssleder  
 
 

2 Identifikasjon av partene 
Norsk EDIPROs Utvekslingsavtale forutsetter at det angis et identifikasjonsnummer for 
de partene som omfattes av avtalen. Dette identifikasjonsnummeret må forstås til å være 
partenes EDI-adresse for bruk i UNB/UNG-segmentene. Det kan kun oppgis ett 
identifikasjonsnummer for hver part. Dette vil normalt være tilstrekkelig for flertallet av 
brukere. Dersom det er behov for å angi flere eller avvikende, identifikasjonsnummer, kan 
dette oppgis i underbilag 1. 

3 EDI-meldinger og Implementasjonsguider 
Her skal man angi de Implementasjonsguider som er lagt til grunn for fortolkning av EDI-
meldingene. Eventuelle avvikende regler for bruk av meldingene (endringer, presiseringer 
eller tillegg) skal angis i underbilag 3. 
 
Det kan bemerkes at bilaget foreskriver at “I overføringer mellom partene skal EDI-
meldingene identifiseres som angitt i ovennevnte Implementasjonsguider.” Dette refererer 
seg til de verdier som skal oppgis i UNH-segmentet i de overførte meldingene. Man må 
derfor påse at Implementasjonsguiden faktisk angir disse verdiene. 
 
Eksempel: 

Alle EDI-meldinger som utveksles mellom partene skal følge meldingsdefinisjonen 
dokumentert i følgende Implementasjonsguider: 

Meldingstype Referanse til Implementasjonsguide 
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Veiledning til utfylling av Bilag 1  Side: 37 

 

 
Norsk EDIPRO Utvekslingsavtale  Versjon 4.0  

 
ORDERS 
 
ORDRSP 
 

 
NEP (Norsk EDIPRO) ORDERS, D.93A 
 
NEP (Norsk EDIPRO) ORDRSP, D.93A 

 

Tidspunkt og hyppighet for overføring av EDI-meldinger 
Tidspunkt for overføring av meldinger kan i enkelte tilfeller være avgjørende for det 
forretningsmessige forhold mellom partene. Som eksempel kan nevnes varehandel, hvor 
man ofte avtaler at ordre mottatt innen kl. 0900 skal ekspederes samme dag. Det vil derfor 
ofte være behov for å avtale når EDI-meldinger skal sendes/hentes fra 
overføringstjenesten. Selve den forretningsmessige konsekvens avtales i en 
forretningsavtale eller i underbilag 2. 
 
I et EDI-forhold hvor det ikke er etablert direkte kommunikasjon mellom partene, dvs. 
hvor det benyttes et mellomliggende nettverk, vil hver av partene selv kontrollerer bare 
enkelte deler av den totale behandlingskjeden: 

• Avsender behandler forretningsdokumentet (f.eks. bestillingen) i sin applikasjon 
• Avsender initierer sending til nettverket 
• Nettverksleverandør behandler meldingen og legger denne i mottakers postkasse 
• Mottaker tar initiativ til å hente meldingen fra nettverket 
• Mottaker behandler forretningsdokumentet (f.eks. bestillingen) i sin applikasjon 

 
Avhengig av hvordan de enkelte har organisert prosesseringen vil den totale 
behandlingskjeden ta kortere eller lengre tid. For at partene skal kunne beregne den totale 
behandlingstiden må det avtales krav til respektive sending (dvs. tidspunkt for når 
avsender skal sende meldingene fra sitt EDI-system) og henting (dvs. tidspunkt for når 
mottaker skal hente meldingene fra overføringstjenesten) av utvekslinger til/fra 
nettleverandøren (overføringstjenesten). Dette kan angis på en rekke forskjellige måter, 
som eksempel nevnes: 

• daglig, dvs. daglig sending/henting uten nærmere angivelse av tidspunkt 
• hver time, dvs. at partene skal sende/hente meldinger hver time 
• på et gitt klokkeslett 
• før et gitt klokkeslett 
• etc. 

 
Det er verdt å merke seg at selv om det her er stilt krav til de respektive partene, er det 
ikke stilt krav til behandlingstid i det mellomliggende nettverket. Dette må dekkes inn i 
partenes kommunikasjonsavtaler med nettverksleverandøren. 
 
Eksempel: 

Overføring av EDI-meldinger mellom partene skal skje til følgende tider: 

 Part A Part B 
Sending til 
overføringstjenesten 
(postkasse) 

 
Ingen spesielle krav 

 
Ingen spesielle krav 
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Henting fra 
overføringstjenesten 
(postkasse) 

 
En gang pr.time 

 
En gang pr.time 
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Behandling av mottatte EDI-meldinger 
For å kunne beregne den totale behandlingstiden må det også stilles krav til behandlingen 
av mottatte EDI-meldinger hos mottaker, dvs. behandling i mottakers applikasjoner. 
Applikasjon anses i denne sammenheng å omfatte partenes totale EDI-systemet, dvs. både 
EDI-funksjonene og saksbehandlingsapplikasjonen (f.eks. ordrebehandlings-systemet). 
Slike krav kan angis på en rekke forskjellige måter, som eksempel nevnes: 

• samme dag, dvs. meldingen skal behandles samme dag uten nærmere angivelse av 
tidspunkt 

• innen en time, dvs. at partene skal behandle meldinger innen en time fra de er gjort 
tilgjengelig i hans postkasse 

• snarest mulig 
• en arbeidsdag 
• etc. 

 
Det vil her ofte være naturlig angi behandlingstiden i relasjon til når meldingene faktisk 
ble mottatt. Eksempler på dette er: 

• For meldinger mottatt på normale arbeidsdager mellom kl. 0800 og 1400: innen to 
timer. 

• For meldinger mottatt til andre tidspunkt: innen kl. 1000 påfølgende arbeidsdag. 
 
Det er verdt å merke seg at Bilag 1 til Norsk EDIPROs Utvekslingsavtale foreskriver at 
“En utveksling og alle dens EDI-meldinger ansees mottatt i det de er gjort tilgjengelig for 
mottaker i dennes overføringstjeneste (postkasse).” Det vil si at mottaker er ansvarlig for 
å hente meldingene fra postkassen (overføringstjenesten) og å prosessere disse innenfor de 
angitte frister. 
 
Eksempel: 

Mottatte EDI-meldinger skal være behandlet av mottaker innen:  

Meldingstype Part A Part B 
 
alle meldingstyper 
 
 

• innen to timer  for 
meldinger mottatt på 
normale arbeidsdager 
mellom kl. 0800 og 
1400. 

• innen kl. 1000 
påfølgende arbeidsdag 
for meldinger mottatt til 
andre tidspunkt 

• innen to timer  for 
meldinger mottatt på 
normale arbeidsdager 
mellom kl. 0800 og 
1400. 

• innen kl. 1000 
påfølgende arbeidsdag 
for meldinger mottatt til 
andre tidspunkt 
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4 Kvitteringer og kontrollmeldinger 

Bruk av kontrollmelding 
Tjenestemeldingen CONTRL kan benyttes av mottakeren av en utveksling for å sende 
kvittering for, eller avvisning av, hele eller deler av utvekslingen. CONTRL er den eneste 
generelle mekanismen i EDIFACT som kan benyttes for å gi kvitteringer eller rapportere 
om feil. CONTRL er primært beregnet på å rapportere feil av syntaktisk art, dvs. feil bruk 
av ISO 9735 (syntaksreglene). CONTRL-meldingen vil, dersom den brukes, bli generert 
av mottakers EDI-programvare. 
 
CONTRL benyttes med andre ord som kvittering mellom partenes EDI-programvare. Det 
er også verdt å påpeke at i de tilfeller en eller begge parter benytter en 3.parts-leverandør 
til EDI-konvertering, kan man risikere at CONTRL-meldingen ikke når tilbake til den 
opprinnelige avsenderen (se nedenstående figur). I slike tilfeller kan 3.part som erstatning 
sende en annen avtalt kvittering tilbake til den aktuelle part. 
 

Avsenders
EDI-system

EDI-melding

CONTRL

3.parts
konverteringApplikasjon

Applikasjonsdata

Avtalt kvittering

Mottakers
EDI-system

Konvert-
ering

Applik.

Avsender
organisasjon

3.parts
organisasjon  

 
Det er verdt å merke seg at Bilag 1 til Norsk EDIPROs Utvekslingsavtale sier at “Dersom 
det ikke er bedt om bekreftelse (dataelement 0031 - kvitteringsanmodning i det mottatte 
UNB-segmentet), skal avsender allikevel varsles, ved at en CONTRL sendes, dersom det 
er funnet feil i den mottatte utvekslingen.”. Dette innebærer at man forutsetter at partens 
EDI-systemer er i stand til å utnytte CONTRL. 
 
Videre foreskriver standardteksten at “CONTRL-meldinger skal følge spesifikasjonen gitt 
i dokument TRADE/WP.4/R.1010 med korrigendum, utgitt av UN/ECE.” Dette er den 
mest komplette og  ajourførte utgaven av CONTRL-meldingen. Dokumentet kan fåes ved 
henvendelse til Norsk EDIPRO. 
 
CONTRL-meldingen kan benyttes for å: 

1. kvittere for mottak av en utveksling 
2. kvittere for mottak av en melding og evt. rapportere feil 

 
Generelt kan vi skille mellom to slags kvitteringer: 
Positiv kvittering,  dvs. en bekreftelse på at alt er akseptert og godkjent 
Negativ kvittering, dvs. en beskjed som indikerer at det er oppdaget feil eller at den delen 
det kvitteres for avvises av mottaker. 
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Norsk veiledning i bruk av EDIFACT anbefaler at positive kvitteringer returneres etter at 
mest mulig av behandlingen på mottakersiden er utført. Som kvittering for en ordre er 
derfor en ordrebekreftelse å foretrekke, men hvis f.eks. behandlingstiden for ordren er 
lang kan det avtales at f.eks. en CONTRL-melding skal returnes med en gang 
utvekslingen er mottatt.  
 
I pkt. 4, under Bruk av kontrollmelding, kan man spesifisere både hvordan CONTRL skal 
benyttes mellom partene, og eventuelle krav tidskrav. 
 
Alternative måter å angi hvordan CONTRL skal benyttes er: 

1. Bekrefte mottak av en utveksling 
• ja, dvs. at mottak av en utveksling alltid skal bekreftes med CONTRL 
• nei, dvs. at mottak av en utveksling ikke skal bekreftes med CONTRL med 

mindre det er funnet feil 
• bare når det er bedt om det i UNB-segmentet dataelement 0031 i den mottatte 

utvekslingen 
2. Bekrefte korrekte meldinger 

• ja, dvs. alle meldinger skal kvitteres med bruk av CONTRL 
• nei, dvs. ingen meldinger skal kvitteres med bruk av CONTRL med mindre 

det er funnet feil i meldingen 
 
Når det gjelder tidskrav vedrørende behandling av CONTRL vil disse kunne oppgis på 
tilsvarende måte som i pkt. 3, under Behandling av mottatte EDI-meldinger.  
 
Det må poengteres at tidskravene i pkt. 4, under Bruk av kontrollmelding, inngår som en 
del av det totale tidskravet stilt i pkt. 3, under Behandling av mottatte EDI-meldinger. 
 
Eksempel: 

Tjenestemeldingen CONTRL brukes av partene som følger: 

 Part A Part B 
 
Bekrefte mottak av en 
utveksling 
 

bare når det er bedt om 
det i UNB-segmentet 

dataelement 0031 i den 
mottatte utvekslingen 

bare når det er bedt om 
det i UNB-segmentet 

dataelement 0031 i den 
mottatte utvekslingen 

 
Bekrefte at EDI-meldingene 
er syntaktisk korrekt 
 

 
nei 

 
nei 

 
Dersom det ikke er bedt om bekreftelse (dataelement 0031 - kvitteringsanmodning i det 
mottatte UNB-segmentet), skal avsender allikevel varsles, ved at en CONTRL sendes, 
dersom det er funnet feil i den mottatte utvekslingen.  
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Mottatte utvekslinger og meldinger skal behandles og rapporteres av mottaker innen: 

Meldingstype Part A Part B 
 
Alle meldingstyper 
 

 
Innen 1 time 

 
Innen 1 time 

 

Bruk av forretningsmessig kvittering 
Med forretningsmessig kvittering forstås en EDI-melding som sendes fra en part for å 
bekrefte behandlingen av det forretningsmessige innholdet i en mottatt EDI-melding 
(f.eks. ordrebekreftelse). Slike forretningsmessige kvitteringer er ofte nødvendig for å 
sikre at partene har en lik forretningsmessig forståelse av EDI-meldingenes innhold. 
 
Eksempel: 

Det forretningsmessig innhold i mottatte EDI-meldinger skal kvitteres som følger: 

 
 
Mottatt meldingstype 

Forretningsmessig 
kvittering skal 

returneres? (ja/nei) 

 
 

Meldingstype 
ORDERS 
 
ORDRSP 

ja 
 

nei 

ORDRSP 
 

ikke aktuelt 
 
Ovenstående skal da forstås som følger: 

• en mottatt ORDERS (ordre) skal alltid kvitteres med en ORDRSP 
(ordrebekreftelse) 

• det skal ikke kvitteres for en mottatt ORDRSP (ordrebekreftelse) 
 

5 Bruk av EDIFACT-syntaks 
Forhold vedrørende bruk av EDIFACT-syntaks ivaretas i partenes EDI-programvare.  
 
Da EDIFACT-syntaks inneholder en del opsjoner er det vesentlig at partenes EDI-
programvare er satt opp slik at man faktisk er i stand til å utveksle EDI-meldinger. 
Spesifikasjonene i Norsk veiledning i bruk av EDIFACT er med på å sikre dette. 
Eventuelle avvik spesifiseres i underbilag 2. 
 

6 Sikkerhet 
For enkelte EDI-meldinger kan det være aktuelt å spesifisere spesielle sikkerhetstiltak. I 
selve standardteksten til Bilag 1 identifiseres hvilke sikkerhetsmekanismer som skal 
benyttes, mens detaljer vedrørende de enkelte mekanismene angis i underbilag 2. 
 
I de tilfeller bruk av sikkerhetsmekanismer er underlagt bestemmelser om gradering må 
man påse at underbilag 2 oppbevares og behandles i henhold til disse. 
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Eksempel: 

Følgende sikkerhetsmekanismer skal benyttes for EDI-meldinger som overføres mellom 
partene: 

 Sikkerhetsmekanisme benyttet (ja/nei)? 
 
Meldingstype 

Sekvens- 
nummer 

Sjekksum Signert 
sjekksum 

Elektronisk 
signatur 

Kryptering Bruk av 
TTP 

Annet 

 
ORDERS 
 
ORDRSP 
 

 
ja 
 

nei 

 
ja 
 

ja 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

Algoritme for kryptering Ikke aktuelt 
 

Algoritme for signering Ikke aktuelt 
 

(TTP - Tiltrodd TredjePart) 
 
Underbilag 2 kan da ha en tekst tilsvarende: 

Sekvensnummer genereres som en sekvensiell teller av alle meldinger som overføres 
mellom partene. Sekvensnummeret skal oppgis som en unik meldingsreferanse i 
UNH-segmentet, data element 0062. 
Sjekksum skal beregnes som en “nonsens total” ved at alle artikkelnummer 
summeres.  

7 Lagring 
Norsk EDIPROs Utvekslingsavtale fastsetter at meldinger normalt skal lagres i seks -6- 
måneder med mindre annet fremgår av norsk lov eller er spesielt avtalt i Bilag 1.  
 
Eksempel: 

EDI-meldinger som utveksles skal oppbevares av begge parter. Følgende minimums 
lagringstid er avtalt:  

Meldingstype Part A Part B 
 
Alle meldingstyper 
 
 

 
I henhold til 

Utvekslingsavtale 

 
I henhold til 

Utvekslingsavtale 

8 Driftsrutiner og avvik 
Driftsrutiner som regulerer overføring og behandling av EDI-meldingene, og prosedyrer 
ved eventuelle avvik fra disse, er forutsatt spesifisert i underbilag 4. 

9 Avtalens gyldighet 
Ved oppsigelse av Utvekslingsavtalen inngått mellom partene vil grunnlaget for Bilag 1 
falle bort. En oppsigelse av Utvekslingsavtalen vil derfor automatisk også innebære en 
oppsigelse av alle Bilag 1 som baserer seg på den oppsagte Utvekslingsavtalen. 
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Ved oppsigelse av Bilag 1 vil avtalens krav om lagring av informasjon (jfr. pkt. 7) fortsatt 
gjelde for begge parter, inntil avtalt lagringstid for siste utveksling er utløpt. 

10 Endring av avtalen 
Som nevnt innledningsvis er Norsk EDIPROs Utvekslingsavtale, og tilhørende Bilag,  
forutsatt inngått på papir og underskrevet av partene. Også eventuelle endringer til avtalen 
skal gjøres skriftlig, og forutsetter bindende underskrift fra begge parter. Alle endringer og 
tillegg til Bilag 1 skal spesifiseres i underbilag 2. 

11 Underbilag 1 - Spesielle endringer, presiseringer og tillegg 
til forhold regulert i Utvekslingsavtalen som er spesifikke 
for meldingstyper omfattet av Bilag 1 

Dette underbilaget er tatt med for å spesifisere mulige avvik til den inngåtte 
Utvekslingsavtalen mellom partene, som er motivert ut i fra bruk av enkelte 
meldingstyper.  

Eksempler på denne type forhold er. 
• egne adresser for enkelte meldingstyper 
• partsidentifikasjon der dette gjøres ned på eksempelvis avdelinger 
• spesielle forhold vedrørende bruk av 3.part 
• kostnadsdeling 
• utveksling av testdata 
• partenes plikter ved avsendelse og mottak. Dette kan f.eks. være knyttet til 

kontroller før avsendelse eller verifikasjoner ved mottak av EDI-meldinger. 
• spesielle krav til logging og lagring, utover det som er fastsatt i Utvekslingsavtalen 
• spesielle regler vedrørende økonomisk tap, mislighold og erstatning 
• etc. 

12 Underbilag 2  -   Endringer, presiseringer og tillegg til 
Bilag 1 

Bilaget er tatt inn for å spesifisere mulige avvik til standardteksten i Bilag 1. Dette vil 
kunne omfatte forhold som er motivet ut i fra forretningsforholdet mellom partene, eller i 
de tilfeller standardteksten ikke dekker alle momenter partene føler behov for å regulere. 
Eksempler på eventuelle forretningsmessige forhold det kan være aktuelt å beskrive er: 

• konsekvenser ved uoverensstemmelse mellom data gitt i meldingen (f.eks. 
kontoeier oppgitt i et NAD-segment stemmer ikke med kontonr. oppgitt i et FII-
segment) 

• presiseringer vedrørende den forretningsmessige forståelse av data som overføres 
• presiseringer vedrørende forretningsmessige konsekvenser som følge av de data 

som overføres (f.eks. beløp gjøres disponibelt på mottakers konto samme dag som 
de trekkes fra betalers konto) 

• bruk av løfte- eller kontraktsprinsipp ved avtaleinngåelse 
• etc. 

 
Slike forhold vil være spesielt aktuelle i de tilfeller Utvekslingsavtalen utformes som en 
gruppeavtale som omfatter flere meldingstyper. 
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13 Underbilag 3 - Endringer, presiseringer og tillegg til 
Implementasjonsguidene 

Bilaget er tatt inn for å spesifisere mulig avvikende bruk av en Implementasjonsguide. 
Dette vil f.eks. kunne omfatte momenter som er motivet ut i fra forretningsforholdet 
mellom. Eksempler på slike forhold er: 

• spesifisering av hvilke segmenter, komposittelementer, dataelementer og koder 
som skal (ikke skal) benyttes mellom partene 

• presiseringer vedrørende forståelse og tolkning av dataelementer 
• presisering av feltlengder 
• krav om hva som skal kontrolleres av mottaker (f.eks. kontroltotaler) 
• bruk av kontrolltotaler og konsekvenser ved evt. Avvik 
• etc. 

14 Underbilag 4 - Driftsrutiner 
Bilaget er tatt inn for å spesifisere de driftsrutiner som gjelder for overføringen av 
meldinger mellom partene. Eksempler på slike forhold er: 
• oversikt over meldingsflyt som viser partene, evt. tjenesteleverandører og deres 

tekniske infrastruktur i form av maskiner, programvare og nettjenester. Kritiske 
punkter i meldingsflyten bør være ekstra godt beskrevet. 

• rutiner som er vesentlige for at sending, mottak og bearbeiding av EDI-meldingene 
skal fungere. Dette vil ikke bare omfatte automatiserte rutiner, men kan også omfatte 
en manuell behandling og kontroll. 

• etc. 
 

I tilknytning til driftsrutinene er det også behov for å spesifisere hvilke prosedyrer som skal 
tre i kraft ved eventuelle avvik i de beskrevne rutinene, dvs. i tilfelle en av partene ikke 
kan opprettholde normal drift. Eksempler på slike prosedyrer er: 
• predefinerte rutiner for feilsøk i egne systemer og forbindelser og hvem som utfører 

disse 
• beskrivelse av den rekkefølge rutinene skal utføres i 
• spesifikasjon av situasjoner hvor evt. tjenesteleverandører skal varsles 
• spesifikasjon av situasjoner som krever at den annen part varsles 
• feillister med angivelse av hvem som skal kontaktes og hvilke alternative rutiner som 

skal tre i kraft 
• når skal data retransmitteres og hvordan skal det angis at det er en retransmissjon 
• etc 
 
Det bør her påpekes at enkelte operative meldinger, som f.eks. ordrer, ofte er meget 
tidskritiske. For denne type meldinger vil det være et relativt stort behov for klare 
retningslinjer for avvikshåndtering, samtidig som disse er relativt enkle å spesifisere 
(f.eks. bruk av fax). For andre meldingstyper kan det derimot være vanskeligere å 
spesifisere effektive avviksrutiner. Til gjengjeld er disse ofte ikke så tidskritiske, f.eks. 
faktura, og avsendelse av en melding kan ofte utsettes til man er i normal drift igjen. 
Behovet for å beskrive avviksprosedyrer for disse meldingene er derfor mindre. 
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5. Kommentar/endringsskjema til 
Norsk EDIPRO 

 
 
Til: 
 
 Norsk EDIPRO 
 Postboks 2526 Solli 
 0202   Oslo 
 
 
 
 
Forslag/kommentarer til Norsk EDIPRO Utvekslingsavtale 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Fra: 
 
Firma:  ________________________________________ 
 
Kontakt: ________________________________________ 
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