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Avtale om leielagring av korn hos Strand Unikorn  
Det er inngå� avtale mellom: 

Produsent:  

Adresse:  

Produsent nr:  Leverandør nr:   

Mobiltelefon:  E-post:  

og Strand Unikorn (Strand) om leie av lager.) Strand kan se�e en begrensing på kvantum �l 
innlagring, samt lukke ordningen uten forvarsel. Det kan leveres korn �l lagring på følgende 
kornmo�ak hos Strand: Odal, Storhamar, Moelv og Hadeland. Ved begrenset plass på Moelv vil 
leveranser bli dirigert �l Storhamar.  

Kvantum i 
tonn. 

Lagt �l 
lagring i 
periode  

01.07.2021 
31.10.2021 

Ønsket 
kvantum 

Lagt �l 
lagring i 
periode 

01.07.2021 
31.10.2021 
Godkjent 
kvantum 

Lagt �l 
lagring i 
periode 

01.11.2021 
31.12.2021 

Ønsket 
kvantum 

Lagt �l 
lagring i 
periode 

01.11.2021 
31.12.2021 
Godkjent 
kvantum 

Kornmo�ak Sort 

Mathvete       

Fôrhvete       

Bygg       

Havre       

Rughvete       

 

Lagt �l lagring i periode Lagerleie Oppgjørs�dspunkt 

01.07.2021 – 31.10.2021 14 øre/kg ved basis vann% Uke 02 - 2022 

01.11.2021 – 31.12.2021 Blir ikke beregnet Uke 02 - 2022 

Par�et avregnes �l gjeldene ukepris på aktuelt kornmo�ak på oppgjørs�dspunktet. Ordinære 
be�ngelser gjelder, se «Korn, oljefrø og proteinvekster 2021/2022». Lagerleie faktureres pr 
31.10.2021 med forfall 01.01.2022. Beløpet for lagerleie er ikke gjenstand for reduksjon selv om 
leverandøren �lbakekaller kornet (hele par�et eller deler av det) før oppgjørs�dspunkt.  

og Strand Unikorn (Strand) om leie av lager. Strand kan sette en begrensing på kvantum til
innlagring, samt lukke ordningen uten forvarsel. Det kan leveres korn til lagring på følgende 
kornmottak hos Strand: Odal, Storhamar, Moelv og Hadeland. Ved begrenset plass på Moelv vil 
leveranser bli dirigert til Storhamar.
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NB! Kornleverandørene må ved hver levering, presisere/selv melde fra om lasset/par�et skal på 
leielagring (kontrakt).  Levering av kvantum utover innmeldt kvantum kan ikke forventes. 

Kornleverandørene vil ved levering mo�a vektseddel for hvert par�/lass, som de selv må 
kontrollere er rik�g utfylt, og merket med “Kontrakt”. 

Strand kan ikke forandre par�er ”�l leielagring” e�er at Strand har kjørt kornavregning. Dersom 
kornleverandøren ikke vil selge kornet �l Strand, vil leverandøren få utlevert korn med �lnærmet lik 
kvalitet og basis vannprosent. Kornleverandøren må i slike �lfeller betale tørketrekk for levert korn, 
jfr. satser som fremgår av ”Korn, oljefrø og proteinvekster 2021/2022” samt kostnad forbundet med 
utlas�ng av kornet med kr. 110,- / tonn.  

Hvis kornleverandøren har lagt inn for mye korn på leielagring og ønsker å foreta salg �l Strand før 
oppgjørs�dspunkt, vil kornleverandøren få prisen som var på �dspunkt for innlagring. 

Strand fører oversikt over kornbeholdningen som hver kornleverandør lagrer hos Strand. Strand kan 
ikke bruke eller videreselge de�e kornet før kornleverandør har solgt kornet �l Strand.  Strand 
forsikrer kornet i lagringsperioden. 

Logg inn på MIN SIDE på www.strandunikorn.no for informasjon om leveranser og analyseverdier. 

Se vårt infoskriv: «Korn, oljefrø og proteinvekster 2021/2022» med kvalitetskrav – 
leveringsbetingelser og oppgjør. 

Det er kornleverandørens ansvar å sjekke analyseverdier og komme med eventuelle reklamasjoner 
innen 4 uker etter leveranse av kornet. Klage på vekt må framsettes umiddelbart etter levering. 

Utfylt avtale returneres og skal være godkjent før første leveranse. Det kan ikke leveres korn til 
lagerhotell uten gyldig signert avtale. Blir det levert større kvantum enn avtalt vil dette bli 
avregnet. Strand forbeholder seg retten til å lukke ordningen uten forvarsel. 

Kornkjøper 
kontakter  
Strand Unikorn: 

Thore Retvedt: tlf 464 43 994, e-post: thr@strandunikorn.no 
Tore Swensen: tlf 991 00 620, e-post: tsw@strandunikorn.no 
Glenn Snellingen: tlf 905 19 101, e-post: glenn@strandunikorn.no  

Avtalen returneres Strand Unikorn på e-post: korn@strandunikorn.no eller pr post: 
Strand Unikorn, Postboks 103, 2391 Moelv for godkjenning. Godkjent avtale vil bli sendt på e-post 
eller pr post fra oss. 

Sted / Dato  

 

Strand Unikorn AS    Kornleverandør 
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Kornkjøper 
kontakter  
Strand Unikorn: 

Thore Retvedt: tlf 464 43 994, e-post: thr@strandunikorn.no 
Tore Swensen: tlf 991 00 620, e-post: tsw@strandunikorn.no 
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Strand Unikorn, Postboks 103, 2391 Moelv for godkjenning. Godkjent avtale vil bli sendt på e-post 
eller pr post fra oss. 

Sted / Dato  

 

Strand Unikorn AS    Kornleverandør 

 

Strand kan ikke forandre par�er ”�l leielagring” e�er at Strand har kjørt kornavregning. Dersom 
kornleverandøren ikke vil selge kornet til Strand, vil leverandøren få utlevert korn med tilnærmet lik 
kvalitet og basis vannprosent. Kornleverandøren må i slike tilfeller betale tørketrekk for levert korn, 
samt kostnad forbundet med utlasting av kornet med kr. 110,-/tonn.
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