Intensjonsavtale om transportberedskap mellom
Krokkasser AS
Org. Nr. 913 1 69 1 07

og

Frya Oppdret t AS
Org. Nr. 9 27 452 1 62

Herett er benevnt i fellesskap som Partene og hver for seg, Part.

1.

Avtalens formål
I forbindelse med anlegget s IK- beredskapsplaner er Frya Oppdrett AS avhengig av ha på
plass avtaler om transport av dd fisk ved akutt sykdom og massedød. Siden Krokkasser AS
har kompetanse, utst yr og kapasitet til slik transport, n sker Frya Oppdret t AS a n
i nga
intensjonsavt ale med Krokkasser AS om transportberedskap.

a

2. Omfang
Avhenting foregår ett er anrop fra Frya Oppdrett AS. Krokkasser AS skal så raskt som mulig, og
m aksimum 24 timer ett er anrop, start e bort transportering av dd fisk. Det kan ved akutt e
hendelser dreie seg om fr a 100-700 t onn dd fisk som må transporteres i løpet av 3- 5 dager.

3. Kvalitet
Ved større akutt massedød, transporteres hel fi sk bort i væskefaste konteinere, og leveres til
M josanlegget Biogass sitt anlegg på Lillehammer.

4.

Definisjoner av produkt
Kat egori -2 pro dukter fr a ørret

5. Vederlag
Konkret vederlag for transport av K2 avfall avtales i endelig avtale mellom partene når Frya
Oppdrett AS har mott att akvakulturkonsesjon.

6. M islighold
Hver av partene kan si opp Avt alen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold fr a den
annen part. Som vesentlig mislighold regnes bl.a. gjent att e mislighold. M islighold som ikke i
seg selv er vesentlig, regnes også som vesentlig mislighold dersom den misligholdende part
ikke har rett et forholdet innen 14 kalenderdager ett er at den annen part har sendt skrift lig
varsel om rette forholdet . Den annen part kan kreve at denmisligholdende part erstatter
det t ap han paf@res som f lge av slikt misligh old.
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7. Ansvarsforhold
Partene er ansvarlig for at all håndt ering av biprodukt gj ennomføres i tråd m ed krav sat t i
regelverket. Alle operasjoner må risiko vurderes slik at kont aminering, innblanding av
fr emm edlegemer eller forringing unngås. Originalt handelsdokument skal følge last en til
m ot taker, med angivelse av korrekt kat egori, med kopi t il avsender og t ransportør.
Dokum ent et skal oppbevares for evt. kontroll fr a myndigheter i minst 2 år. Krokkasser AS blir
gitt tilgang til å gjennomføre obligat oriske leverandør revisjoner som nødvendig i henhold til
Krokkasser AS sin internkont roll. Frya Oppdrett AS har ansvar for lagring s- og
utslippst illatelse, forsikring av tanker, innhold i disse og risiko overfor 3. person.

8. Force majeure
Ved streik, lockout, værforhold eller andre forhold som partene ikke har kont roll over, og
som medfører at en eller begge parter ikke kan oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen,
skal det omgående tas opp fo rhandlinger for finne fr am t il best mulig løsning av
sit uasjonen.
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9. Konfi densialitet og t vist

a

Partene forplikt er seg i kont raktsperioden til hold e all informasjon om denne avtalen og
eventuelle pafl g jende forhandlinger fortrolig overfo r tredjepart, dersom ikke anna blir
avt alt mellom part ene. Tvist er om Avtalen skal søkes løst ved forhandling mellom Partene.
Om ikke Partene oppnår enighet skal t vist en avgjøres av de ordinære domstoler med Vestre
Innlandet tingrett som vernet ing i først e inst ans.
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