
INTENSJONSAVTALE 

 

Mellom Træna kommune (kommunen) som grunneier og Gaia Salmon AS, org.nr 916 198 191 som utbygger, er 

det inngått følgende intensjonsavtale: 

 

1. Grunnlag for avtalen 

Gaia Salmon AS ønsker å starte opp med landbasert oppdrettsanlegg for laks, med potensiale for utvidelse til 

også å bygge opp et lakseslakteri i Træna kommune.  

På bakgrunn av dette får Gaia Salmon AS disponere areal på Galtneset industriområde, i hht kartskisse (vedlegg 

1) tilhørende kommunen, til bruk for etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks, jfr skisse (Tegningsnr. 

L001 i vedlegg no. 1). Retten omfatter også bruk av felles almenningskai og adkomstvei til industriområdet.  

I intensjonsavtalen er det ikke tatt stilling til om arealet skal leies ut eller selges til Gaia Salmon AS. Ved utleie 

skal leiekostnaden ikke overstige kr 10 kr/m2 pr år, ved kontraktsinngåelse, med årlig indeksregulering. Ved salg 

skal kostnaden ikke overstige kr 50 pr m2. Nødvendig areal er beregnet til fra ca. 8-15 000 m2. Ved inngåelse av 

leiekontrakt eller ved salg vil arealet bli nøyaktig oppmålt. De indikerte prisene er basert på rå planert og utfylt 

tomt, hvis Kommunen gjør større investeringer i infrastruktur relatert til det landbaserte oppdrettsanlegget, kan 

dette eventuelt legges til leiepris/kjøpesum etter nærmere avtale. Det tas forbehold om politisk godkjenning av 

nevnte priser, samt avklaring av salg eller leie. Dette vil bli avklart den 11.mai 2017.  

Træna kommune forbeholder seg retten til å omberegne verdien av et evt tomtesalg i aksjeandeler, slik at Træna 

kommune får andeler i selskapet basert på tomtens verdi, etter nærmere avtale mellom partene.  

 

2. Formålet med denne avtalen 

Formålet med avtalen er å få iverksatt nødvendig forprosjektering av et landbasert oppdrettsanlegg for laks på 
Træna, der rammevilkårene er mest mulig kjent i forkant. Behovet for areal kan utvides ved behov, både på 
Galtneset og på øvrige industriareal i kommunen. Omfanget kan også omfatte annen virksomhet relatert til 
oppdrettsanlegget, enten flere anlegg eller slakteri for laks.  

 
3. Intensjon 

Partene har en intensjon om at Gaia Salmon AS i løpet av våren 2017 sender inn søknad om etablering av 
oppdrettsvirksomhet i Træna kommune og at det signeres en leieavtale eller en kjøpsavtale mellom kommunen 
og Gaia Salmon AS så snart vi har fått svar på søknaden. Betaling av kjøp/leie av tomten skal starte tidligst 12 
måneder etter ferdigstillelse og igangkjøring av det landbaserte oppdrettsanlegget.  

Partene er enige om at vi skal gå videre med en utredning av etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks 
på Træna og at både arbeidsoppgaver og kostnader ved de ulike deler av prosessen skal fordeles mellom 
kommunen og Gaia Salmon AS.  

I innledende arbeider relatert til søknad om tillatelse til landbasert fiskeoppdrett skal Gaia Salmon vederlagsfritt 
administrere og gjennomføre søknadsprosessen mot myndighetene. Direkte kostnader relatert til 
miljøundersøkelse og OLEX målinger nødvendig for å kunne sende inn søknad, skal dekkes med 50% av hver av 
partene. Kostnader relatert til endring av eksisterende reguleringsplan, utarbeidelse av detalj regulering skal 
dekkes gjennom Træna Kommunes utviklingsprosjekt.  

Hvordan andre investerings kostnader skal fordeles og hvilke oppgaver som skal utføres og av hvem, avklares i 
jevnlige møter mellom partene. Det samme gjelder oppbygging av nødvendig infrastruktur for industriområdet. 



Kostnaden for dette kan enten være en del av investeringskostnaden for prosjektet eller det kan være en kostnad 
som kommunen tar og som legges på leie-kostnaden for arealet. Dette avklares i forprosjektet.  

Det er enighet om at dette prosjektet skal presenteres for Nordland fylkeskommune som et satsingsprosjekt 
under Utviklingsprosjekt Træna. Utviklingsprosjekt Træna vil også legge prosjektet frem for Innovasjon Norge, 
sammen med Gaia Salmon AS, for å kunne søke om midler til forprosjektering. Det kan også være aktuelt å legge 
frem prosjektet for andre søkeinstanser, etter avtale med Gaia Salmon AS.  

Nødvendige miljøundersøkelser bestilles iverksatt av Gaia Salmon AS så snart intensjonsavtalen er undertegnet.  

 

4. Intensjonsavtalens omfang 

Innen det foreligger et endelig politisk vedtak om makebytte og avklaring av eierforhold, forplikter ikke denne 

intensjonsavtalen partene ut over det som fremgår av punkt 1. Avtalen forplikter heller ikke Træna kommune 

hva gjelder priser, jfr siste avsnitt i punkt 1, før det foreligger politisk vedtak. 

 

5. Intensjonsavtalens varighet 

Denne intensjonsavtalen gjelder inntil avtalens intensjon jfr pkt 3 er endelig avklart, og forutsetter at prosjektet 

realiseres. En avklaring av realisering av prosjektet må foreligge innen innen utgangen av 2018 

 

 

 

 

 

Træna, den 3.mai 2017 

 

 

 

 

 

___________________________   __________________________ 

For Træna kommune    For Gaia Salmon AS 

 

 


