Avtale om levering av husdyrgjødsel til
biogassproduksjon.
Bakgrunnen for dette tiltaket er at det i regjeringens klimamelding er en målsetting at 30
% av husdyrgjødsla i Norge skal benyttes til biogassproduksjon innen2020. Det ble i
forbindelse med jordbruksoppgjøret 2011 innført et tilskudd til husdyrgjødsel som går til
biogassproduskjon på kr 15,- pr tonn. Forskriften for dette tilskuddet er ikke klart i
skrivende stund.
Størrelen på tilskuddet er ikke av en størrelse som gjør verdikjeden med husdyrgjødsel til
biogass lønnsom. GreVe Biogass AS tar allikevel samfunnsansvar ved å vedta at ca
15 000 tonn husdyrgjødsel kan benyttes som råstoff i det planlagte biogassanlegget. Hele
ordningen etableres som et pilotprosjekt, hvor GreVeBiogass AS forbeholder seg retten
til velge de gårdsbruk som får anledning til å delta ut fra behov for råstoff, ønsket
sammensetning av råstoff og økonomi.
Det er et mål at GreVe Biogass AS søker å etablere en prosjektstudie når ordningen er
etablert og produksjonen i gang, for å dokumentere den faktiske økonomien i denne
verdikjeden og gjennom det påvirke sentrale myndigheter på virkemiddelbruk.
EU`s vanndirektiv er under innføring i Vestfold. For enkelte husdyrbruk kan det utløse
utfordringer med for høye P-Al verdier og begrensninger på bruk av fosfor som gjødsel.
Ved inntreden i en avtale om leveranse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon kan det
enkelte gårdsbruk få bedre balanse i sitt fosforregnskap.

1. Formål
Formålet med denne avtalen er å sikre at deler av tilgjengelig husdyrgjødsel i området
nært til Tarandrød blir benyttet som råstoff til biogassproduskjon. Det er besluttet å ta inn
ca 15 000 tonn husdyrgjødsel som råstoff ved oppstart av biogassfabrikken.
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2. Avtalepartene
Avtalen er inngått mellom følgende parter:
Mottaker: Vesar AS *)________________________________________ Org.nr.:
Adresse: ____________________________________________________________________
Postnr./-sted: __________________________________________
Telefon: ___________________

Leverandør:

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. 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 beslutningen om å bygge
biogassfabrikken er tatt. Etter utløpet av avtalens minstetid, går avtalen videre med 1- ett
- års gjensidig oppsigelsestid.

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 – leverandør
Ved ekstraordinært driftsavbrudd som følge av sykdom eller død hos Leverandør eller
medlemmer av dennes husstand, kan denne avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning.
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Dette gjelder likevel ikke dersom Leverandørens 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 Leverandør 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 Leverandør selger eller bortforpakter gården.
Leverandør plikter å varsle Mottakeren straks Leverandør 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 – mottaker
Reduksjon i tørrstoffinnhold med mer enn 2 % - poeng i forhold til nivået ved oppstart.
Ved avvik plikter Leverandør å søke å rette opp avviket og i samråd med Mottaker finne
en løsning på forholdet. Varig reduksjon kan utløse reforhandling av avtalens
økonomiske betingelser.

3.4 Offentlige pålegg
Dersom offentlig myndighet fastsetter vilkår som begrenser Leverandørens mulighet til å
levere avtalt volum, kan Leverandøren kreve reforhandling eller at avtalen justeres, slik at
avtalt mengde står i forhold til nytt regelverk.

4. Avtalt leveranse
Leverandøren forplikter seg til å levere – og Mottaker forplikter seg til å ta i mot følgende mengder/volumer:
………………………. m3 flytende husdyrgjødsel pr. år. Mottaker overtar
eiendomsretten til husdyrgjødsla når den er opplastet bil hos Leverandør.
………………………. m3 tørr husdyrgjødsel pr. år. Mottaker overtar eiendomsretten til
husdyrgjødsla når den er opplastet bil hos Leverandør.
Opplasting av husdyrgjødsel, og kostnadene ved dette, besørges av
……………………………..
Tørrstoffinnhold i husdyrgjødsla ved oppstart av avtalen………………………..
Mottaker bærer alle kostnader ved transport av husdyrgjødsel inn til anlegget. All henting
skal avtales gjennom et nært samarbeid mellom Leverandør og Mottaker. Leverandør
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plikter å legge til rette for en så effektiv logistikk som mulig. Henting av gjødsel skal
følge den produksjonssyklus eller de rutiner som gjelder ved den enkelte gård.
For flytende gjødselslag plikter Leverandøren å holde gjødsla godt opprørt gjennom hele
henteperioden. Mottaker plikter å kjøre avtalt mengde pr leveranse så raskt og effektivt
som mulig.

5. Kvalitetskrav til husdyrgjødsel og biogjødsel tilbake
Leverandør forplikter seg til å levere en husdyrgjødsel som ikke har vesentlige avvik fra
det som var ved inngåelse av avtalen. Tørrstoffinnholdet skal bestemmes gjennom
prøvetaking ved den enkelte gård i de 3 årene som går fram til avtalen trer i virksomhet
og leveransene starter. Norsk Landbruksrådgivning Viken skal gjennomføre
tørrstoffmålingene ved å ta ut prøver av ferdig omrørt husdyrgjødsel så nært
sprederedskap som mulig. Det skal tas 4 prøver pr år og hvert år får sitt gjennomsnitt. For
gårder med utvendige åpne gjødsellager skal prøvene tas på tilførselsrøret. Leverandøren
bekoster denne dokumentasjonen av tørrstoffinnhold.
Biogjødsel som leveres tilbake kan leveres med redusert innhold av fosfor om det er
ønskelig i forhold til eventuelle begrensninger på bruk av fosforrik husdyrgjødsel. En slik
biogjødsel vil ha lavere tørrstoffprosent, men ha omtrent samme innhold av øvrige
næringsstoffer. Eget analysedokument og bruksanvisning vil leveres sammen med denne
biogjødsla.

6. Økonomi
Leverandøren skal betale til mottaker det tilskuddet, for tiden på kr 15,- pr tonn, som
tildeles av myndighetene for husdyrgjødsel som blir benyttet til biogassproduksjon. Siden
forskriften knyttet til denne ordningen enda ikke er klar, tas det forbehold om vesentlige
avvik i forhold til det som er kommunisert gjennom avtalepartene. Om ordningen med
tilskudd til biogassbehandling av husdyrgjødsel opphører, vil de inngåtte avtaler
videreføres i avtaleperioden, uten krav om betaling av behandlingsavgift til Mottaker.
Om tilskuddet øker underveis i avtaleperioden, skal Leverandørens betaling til Mottaker
økes tilsvarende inntil kr 30,-/tonn. Ved tilskudds nivå utover kr 30,- fordeles økningen
med 50 % på hver av partene.
Rammevilkårene for husdyrgjødsel til biogassproduksjon er usikre og uavklart ved
inngåelse av denne avtale. Om det inntreffer endringer av betydning i disse
rammevilkårene, utløser det en gjensidig rett til reforhandling av avtalen, med
utgangspunkt i at bonden ikke skal komme vesentlig dårligere ut økonomisk.
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7. Ikrafttreden og gyldighet
Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt det foreligger vedtak om bygging av Biogassanlegg
på Rygg.

8. Overdragelse av avtale
Leverandør kan transportere innholdet i nærværende avtale til ny Leverandør. Leverandør
plikter i den sammenheng å sørge for at ny avtale med Mottakeren blir signert.

9. 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

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

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