Avtale om levering og mottak av biogjødsel
til landbruket
Bakgrunnen for tiltaket er kommunenes ønske om å benytte mest mulig av det organiske
avfallet som innbyggerne i Grenland og Vestfold generer, til biogassproduksjon i
nærområdet. Det vil gi tilgang på miljøvennlig biogass og verdifull biogjødsel til
landbruket. Biogassen kan brukes til å erstatte fossile drivstoff i blant annet
kollektivtrafikken. Landbruket spiller en viktig rolle ved å ta i mot og bruke biogjødsel
som erstatning for mineralgjødsel i sin matproduksjon. Hele tiltaket har en svært god
klima- og miljøprofil.

1. Formål
Formålet med denne avtalen er å sikre avsetning av biorest til bruk som gjødsel i
landbruket. Biogjødsla skal sikre bonden et godt gjødselprodukt av stabil kvalitet, på sin
driftsenhet.

2. Avtalepartene
Avtalen er inngått mellom følgende parter:
Leverandør:

Vesar AS *)________________________________________

Org.nr.:

Adresse: ____________________________________________________________________
Postnr./-sted: __________________________________________
Telefon: ___________________

Mottaker:

E-post: ______________________________________

__________________________________________

Org.nr.:

Adresse: ____________________________________________________________________
Postnr./-sted: __________________________________________
Telefon: ___________________

E-post: ______________________________________

1. *) Avtalen skal transporteres fra Vesar til Bestillerselskapet ” Grenland Vestfold
Biogass AS” når Bestillerselskapet er etablert. Dette selskapet overtar også
ansvaret for garantien i henhold til punkt 7.2.4. Bestillerselskapet vil være et eget

AS som eies av Vesar, TAU, Renovasjon i Grenland IKS samt noen
enkeltkommuner i Grenland og Vestfold.

3. Avtalens varighet
Avtalens minstetid er 10 - ti – år. Avtalen starter å løpe når lageret til bonden er ferdigstilt
og godkjent av Leverandøren, etter Leverandørens plan for ferdigstilling av lager. Etter
utløpet av avtalens minstetid, går avtalen videre med 1- ett - års gjensidig oppsigelsestid.
Avtalen kan sies opp av Mottaker før avtalens minstetid utløper, av årsaker nevnt i pkt.
3.2.
Dersom en stor andel av spredegrunnlaget blir borte (f.eks. ved at man mister leiejord),
danner dette grunnlag for reforhandling av avtalen.

3.1 Oppsigelsesgrunner – felles
Hver av partene kan heve denne avtalen med øyeblikkelig virkning når bestemmelser
fastsatt i eller i medhold av avtalen er vesentlig misligholdt. Det samme gjelder
vesentlige brudd på bestemmelser fastsatt i eller i medhold av lov, eller vilkår satt av
offentlig myndighet, når forholdet har betydning for avtaleforholdet.
Før heving kan skje etter første ledd skal den annen part gis en rimelig frist for å rette
forholdet. Krav om retting skal være skriftlig.

3.2 Oppsigelsesgrunner – mottaker
Ved ekstraordinært driftsavbrudd som følge av sykdom eller død hos Mottaker eller
medlemmer av dennes husstand, kan denne avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning.
Dette gjelder likevel ikke dersom Mottakers ektefelle, samboer eller barn skriftlig trer inn
i avtalen.
Ved ekstraordinært driftsavbrudd som følge av naturskade, brann eller lignende hendelse
hos en av partene, eller dyresykdom hos Mottaker eller dennes naboer, kan denne avtalen
sies opp med øyeblikkelig virkning når driftsavbruddet gjør det uforholdsmessig
tyngende å oppfylle avtalen.
Det er gyldig oppsigelsesgrunn dersom Mottaker selger eller bortforpakter gården.
Mottaker plikter å varsle Leverandøren straks Mottaker planlegger salg eller
bortforpaktning, slik at disse sammen kan finne den beste løsning for begge parter, ref pkt
9. Dersom det ikke oppnås enighet kan avtalen sies opp med ett års oppsigelsestid.

3.3 Oppsigelsesgrunner – leverandør
Ingen spesielle

3.4 Offentlige pålegg
Dersom offentlig myndighet fastsetter vilkår som begrenser Mottakers mulighet til å ta
imot avtalt volum, kan Mottaker kreve reforhandling eller at avtalen justeres, slik at avtalt
mengde står i forhold til nytt regelverk. Dersom en slik situasjon oppstår vil Mottaker
uansett motta avtalt godtgjørelse for lager i avtaleperioden.

4. Avtalt leveranse
Leverandøren forplikter seg til å levere – og Mottaker forplikter seg til å ta i mot følgende mengder/volumer:
………………………. m3 flytende biogjødsel pr. år. Mottaker overtar eiendomsretten til
biogjødsla når den er levert i Mottakers lager.
Avtalt størrelse på biogjødsellageret og grunnlag for godtgjørelse
er……………………..m3.
Biogjødsla vil bli levert jevnt over hele året, dog skal min. 80 % være levert innen 1.
april. Det er naturlig å regne at årsperioden går fra 1. mai til 30. april. Avtalt volum skal
være levert innen 1. mai. Avvik som gjelder mindre mengder enn avtalt, skal være varslet
innen 1. februar. Mindre leveranse enn avtalt fører ikke til reduksjon i Mottakers
økonomiske godtgjørelse.
Dersom Mottaker ønsker å motta biogjødsel utover avtalefestet kvantum, skal
godtgjørelse betales for det leverte kvantum. Et ekstrakvantum kan f eks være aktuelt for
gjødsling av høstsådde kulturer eller ved etablering av eng til grasfrøproduksjon.
Leverandøren forbeholder seg retten til å foreta en slik tildeling og til å bestemme
omfanget av denne.

5. Kvalitetskrav til biogjødsel og dokumentasjon av disse
5.1 Krav til kvalitet
Biogjødsla er basert på prosessering av matavfall og næringsavfall. Avløpsslam skal ikke
inngå i biogjødsla.
Ved levering av Biogjødsel gjelder de krav som stilles i lov eller forskrift med henblikk
på bruk i mat- og fôrproduksjon. Dette er konkret: ”Forskrift om gjødselvarer mv. av
organisk opphav”.

5.2 Dokumentasjon
Som dokumentasjon for at biogjødsla tilfredsstiller kvalitetskravene i punkt 4.1, skal det
vedlegges en analyse basert på følgende parametere:
1. Tørrstoffinnhold i %
2. ph-verdi
3. Næringsstoffene nitrogen(total), ammonium nitrogen, fosfor(total), kalium(total),
kalsium(total), magnesium(total), svovel(total)
4. Tungmetallene kadmium, bly, kvikksølv, nikkel, sink, kobber og krom
Leverandør forplikter seg til å gjennomføre et prøvetakingsprogram i henhold til krav
som skal utarbeides i samråd med Mattilsynet.
Det er Leverandør som bærer utgiftene med all nødvendig analyse og dokumentasjon.
Ved levering av biogjødsel første gang, skal det ligge ved en bruksanvisning som
beskriver hvordan Mottaker skal bruke biogjødsla for å nå maksimal virkningsgrad.
Innholdet i en slik bruksanvisning er skissert i Vedlegg B.

6. Transport, lagring og spredning
6.1 Transport
Det er Leverandør som står ansvarlig for - og bærer kostnaden med - transport av
biogjødsla fra Rygg og til Mottakers lager.
Det er Mottaker som er ansvarlig for – og bærer kostnaden med – transport fra eget lager
og ut på sitt produksjonsareal.
Mottaker må til enhver tid holde atkomsten til sitt lager brøytet og i orden ellers, slik at
Leverandør ikke hindres i utførelse av sitt transportansvar. Det skal utarbeides et eget
leveringsprogram som viser planlagte leveranser av biogjødsel. Ved avvik i henhold til
programmet (volum og tidspunkt) skal Leverandør varsle Mottaker i rimelig tid slik at
han kan tilpasse seg meldte avvik (for eksempel utsette brøyting).

6.2 Lagring
Mottaker står selv ansvarlig for bygging og vedlikehold av lagerkapasitet i avtaleperioden
tilsvarende avtalt volum. Lageret skal romme ca 10 % mer enn avtalt leveranse i pkt. 4,
ref pkt 7.2.3. Det er det etablerte lagerets volum som legges til grunn for godtgjørelsen.
Det skal ikke være lekkasjer eller tap av næringsstoffer. Som utgangspunkt for den
økonomiske kalkylen for godtgjørelsen til Mottaker, er det lagt til grunn at lageret bygges
som lagune med tett overdekning som hindrer nedbør å trenge inn i lagunen. Mottaker
står fritt til å basere seg på andre konstruksjoner med tett overdekning – eller bruke
eksisterende lagerløsninger som godkjennes av Leverandør – men det utløser ingen ekstra
økonomisk kompensasjon.

6.3 Spredning
Mottaker har ansvaret for spredning på sine arealer – både hva gjelder utstyr og i forhold
til gjeldende krav og forskrifter fra offentlig myndighet. Han bærer også kostnaden med
spredningen.

7. Økonomi
7.1 Generelt
Mottaker skal godtgjøres for sine forpliktelser i henhold til avtalen.

7.2 Forutsetninger for kalkylen
7.2.1 Næringsinnholdet i biogjødsla
Verdien av biogjødsla som gjødsel er tatt inn i kalkylen som erstatning for Mineralgjødsel.
Den økonomiske effekten av dette er avhengig av næringsinnholdet i biogjødsla. I
kalkyle-eksemplene som ligger til grunn, er det brukt verdier fra analysen av den
biogjødsla som ble produsert på Vesar sitt matavfall i Sverige i august 2012. Når et
eventuelt industrielt biogassanlegg er i produksjon i vårt område, er det den aktuelle
biogjødsla fra dette anlegget som vil bli lagt til grunn for kalkylene.

7.2.2 Prinsipp for kompensasjon
Leverandøren skal betale en godtgjørelse for Mottakers forpliktelser. Godtgjørelsen skal
gi Mottaker en kalkulert lønnsomhet basert på avtalte forutsetninger i Vedlegg C.

7.2.3 Kompensasjon for mottak av biogjødsel
Leverandøren betaler kr 50,- pr m3 avtalt volum som Mottaker i henhold til gjeldende
avtale skal holde lagerplass for, ref. pkt.4 og 6.2. Det etablerte lager skal romme ca 10 %
mer enn avtalt mottatt kvantum biogjødsel. Godtgjørelsen skal justeres for årlig inflasjon
i tråd med utviklingen i Konsumprisindeksens delindeks for Transport, beregnet
etterskuddsvis. Første gang 31. desember 2013, med basis 1. januar 2013.
Godtgjørelsen til Mottaker betales kvartalsvis og er avgiftspliktig etter lov om
merverdiavgift.
7.2.4 Garanti for leien.
Leverandøren garanterer for betaling av leie til Mottaker i hele kontraktstiden.

8. Ikrafttreden og gyldighet
Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt det foreligger vedtak om bygging av Biogassanlegg
på Rygg. Lageret for mottak av biogjødsel må være etablert innen Biogassanlegget settes
i drift. Leverandøren vil informere Mottaker underveis om tidspunkt for driftsstart –
senest 12 måneder i forkant av oppstart. Godtgjørelse til Mottaker betales fra det
tidspunkt hvor lageret er ferdigstilt etter Leverandørens kommuniserte plan for bygging
av lagerkapasitet.

9. Overdragelse av avtale
Mottaker kan transportere innholdet i nærværende avtale til ny Mottaker. Mottaker plikter
i den sammenheng å sørge for at ny avtale med Leverandøren blir signert.

10. Tvisteløsning
Partene er enige om at enhver tvist som måtte oppstå om forståelsen av Avtalen skal
søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse i minnelighet, skal den avgjøres
ved de ordinære domstoler med Tønsberg tingrett som verneting.

Dato, _______________
Underskrift til partene

For Leverandør

For Mottaker

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

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

