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Avtale om deltakelse i driftsgranskingene 
 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)  

Postboks 115, 1431 ÅS 

og, _______________________, organisasjonsnr,_____________________ 

 

har i dag inngått avtale om deltakelse i driftsgranskingene til NIBIO.  

Bruker og eventuell ektefelle/samboer gir med dette samtykke til at NIBIO kan samle inn de 

personopplysninger og opplysninger om bruket som er nødvendige for driftsgranskingene. Disse 

opplysningene inkluderer regnskap, leveranser av husdyr- og planteprodukt, offentlige tilskudd, arealoppgaver 

og tall fra næringsoppgaver og skattemeldinger. Opplysningene vil bli brukt til å utarbeide driftsgranskinger 

for jord- og skogbruk for NIBIO, og til annen utredning og forskning i NIBIO basert på driftsgranskingsdata. 

Avidentifiserte opplysninger vil bli lagret for seinere analyser av tidsserier i utrednings- og forskningsarbeid. 

Det vil ikke bli publisert data fra enkeltbruk. Avidentifiserte datasett kan bli utleverte til forskningsinstitusjoner 

for bruk i forskningsprosjekt og til EUs regnskapsstatistikk, dersom Norge i fremtiden forplikter seg til å levere 

regnskapsdata til EU. 

1. Bruker og eventuell ektefelle/samboer forplikter seg til: 

• Å låne ut skatteregnskap, skattemeldinger, oppgave over betalt skatt, næringsoppgaver, skjema landbruk 

og ligningsskjemaer for all næringsvirksomhet. Man gir også tillatelse til at aktuelle opplysninger i denne 

sammenheng eventuelt blir hentet elektronisk fra varemottakere og leverandører som Felleskjøpet, Tine 

Norske Meierier og Nortura, eller fra Skatteetaten, Landbrukets dataflyt eller Landbruksdirektoratet.  

• Å gi opplysninger om arealdisponering, oppnådde avlinger, arbeidsforbruk med mer, etter NIBIOs 

spesifikasjoner på nett eller skjema fra NIBIO, eller tillate NIBIO å hente denne informasjonen fra andre 

register. 

 

2. NIBIO forplikter seg til: 

• Hvert år vederlagsfritt å utarbeide en driftsanalyse for bruket. Analysen skal sendes bruker snarest mulig 

etter utarbeiding. I tillegg blir det sendt ut analyse med sammenligningsgruppe etter sesongen. 

• Landsdekkende og regional publikasjon tilgjengelig for bruker på www.nibio.no. 

• Å sikre at bruker og ektefelle/samboer er anonym, og at personopplysninger blir behandlet og lagret 

forsvarlig. Det vil si at all lagring og bruk av data til enhver tid følger vilkår for lagring av 

personopplysninger gitt i Lov om behandling av personopplysninger og Personopplysningsforskriften. 

• Å betale honorar til deltakerne og andre involverte etter gjeldende retningslinjer/slik det følger av vedlagte 

informasjonsbrev. Honorarene er undergitt årlige vurderinger der satsene kan bli endret.  

 

Jeg har lest avtaleteksten og vedlagt informasjonsskriv. Avtalen er inngått frivillig. Oppsigelse av avtale gjøres 

skriftlig.  Det lovlige grunnlaget for at NIBIO kan samle inn og bearbeide personopplysninger er at det er gitt 

samtykke. Signering av denne avtalen gjelder som samtykke. Samtykket gjelder til avtalen er sagt opp av en 

av partene. 

 

 

Dato: 16.1.2020    

For NIBIO 

 

 

                                                      

 

 

Dato:       /      20    

 

Brukar                                                           

                     divisjonsdirektør 

 
 

                     avdelingsleder 

 

Dato:       /      20    

 

 

Ektefelle/samboer      

http://www.nibio.no/

