Tilleggsavtale til Avtale om levering og mottak av
biogjødsel til landbruket.

1. Bakgrunn
Enkelte gårdsbruk driver en produksjon hvor det vil være aktuelt å benytte biogjødsel oftere
enn en gang pr sesong. I avtalen er det på generelt grunnlag åpnet for at alle som inngår avtale
om bruk av biogjødsel kan fremme et ønske om å motta mer biogjødsel til f eks høstsådde
kulturer eller vekster som skal høstgjødsles, se denne avtales pkt 4. siste avsnitt.
Leverandøren forbeholder seg retten til enhver tid å bestemme hvor stort kvantum som kan
avtales i denne type tilleggsavtaler.

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: ______________________________________

*) 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.
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3. Øvrige bestemmelser følger hovedavtalens tekst

4. Avtalt leveranse
Avtalt tilleggs leveranse av biogjødsel er
…………………m3 levert i tidsrommet …………………til……………….
Biogjødsla leveres i samme lager som avtalt i hovedavtalen, eller ved annen adresse i
tilnærmet samme kjøreavstand. Annen adresse må være avtalt seinest 5 virkedager før første
tilleggs leveranse skal finne sted. Avtalt tilleggskvantum leveres fritt tilkjørt.

5. Godtgjørelse for avtalt tilleggskvantum
Avtalt godtgjørelse for dette tilleggskvantumet er kr 40,- pr m3. Eller følger samme regler for
regulering som avtalt i hovedavtalen.

6. 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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