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Avtale om tilskudd til fangst av CO2 

Denne avtalen ("Avtalen") er inngått den  mellom 

(1) Staten v/Olje- og energidepartementet ("Staten"); og

(2) Hafslund Oslo Celsio AS, org. nr. 977 296 919 ("Tilskuddsmottaker")

(heretter enkeltvis benevnt som "Part" og i fellesskap "Partene"). 

Avtalen erstatter avtale om tilskudd til fangst av CO2 inngått mellom Partene 27. januar 2021. 

DEL I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. Bakgrunn og formål

1.1 Overordnede mål

Bakgrunnen for Avtalen er behovet for begrensning av global oppvarming gjennom reduksjon av 
utslippene av klimagasser, herunder CO2. 

CCS-Prosjektet skal gjennom demonstrasjon av fullskala CO2-håndtering bidra til nødvendig utvikling 
av CO2-håndtering, slik at de langsiktige klimamålene i Norge og Den europeiske union kan nås til 
lavest mulig kostnad. 

Demonstrasjon av CO2-håndtering skal innen 2030 øke produktiviteten ved fangst, transport og lagring 
av CO2. 

Formålet med CCS-Prosjektet er således å: 

(a) Etablere en første håndteringskjede for CO2, herunder fangst, transport og lagring av
CO2, i Norge;

(b) Legge til rette for teknologiutvikling og læringseffekter samt erfarings- og
kunnskapsdeling nasjonalt og internasjonalt; og

(c) Bidra til kostnadsreduksjon og modning av et marked for CO2-håndtering nasjonalt og
internasjonalt.

Staten bidrar til realisering av CCS-Prosjektet gjennom følgende avtaler om statlig tilskudd: 

(a) Avtaler om statlig tilskudd til planlegging, etablering og drift av anlegg for fangst,
behandling og klargjøring av CO2 for transport (fangstanlegg). Avtalene inngås mellom
Staten og den respektive tilskuddsmottaker.

(b) Avtale om statlig tilskudd til planlegging, etablering og drift av skip for transport av
flytende CO2, og etablering og drift av et anlegg for lagring av CO2 på norsk
kontinentalsokkel. Avtalen inngås mellom Staten og Transport- og Lageransvarlig.
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1.2 Tilskuddsavtalen 

Formålet med Avtalen er å bidra til realiseringen av CCS-Prosjektet ved at Staten gir Investerings- og 
Driftstilskudd til etablering og drift av Tilskuddsmottakers Fangstanlegg, i samsvar med regelverket 
for offentlig tilskudd til miljøtiltak. 

CCS-Prosjektet ble opprinnelig notifisert til EFTAs overvåkningsorgan ("ESA") 2. juli 2020, og statlig 
tilskudd i henhold til fremforhandlede avtaler ble godkjent av ESA som lovlig statsstøtte i henhold til 
ESAs miljøretningslinjer ved ESAs avgjørelse 17. juli 2020 (ESAs referanse: 093/20/COL). 

Ved brev av 21. september 2020 fra Olje- og energidepartementet fikk Tilskuddsmottaker tilbud om 
et investeringstilskudd på 2 milliarder kroner og et driftstilskudd på 1 milliard kroner (begge beløp i 
2021-kroner). Tilbudet ble gitt på forutsetning om at Tilskuddsmottaker kunne sikre resten av 
finansieringen på annen måte. På bakgrunn av Statens tilbud inngikk Partene den 27. januar 2021 en 
avtale om tilskudd til fangst av CO2.  

Tilskuddsmottaker har nå sikret resten av finansieringen. Partene er enige om at det er behov for 
enkelte tilpasninger i den tidligere inngåtte avtalen, og at det mest hensiktsmessige derfor er å inngå 
en ny avtale som trer i stedet for Partenes avtale av 27. januar 2021.  

Med mindre annet fremgår uttrykkelig eller av sammenhengen, er alle tall i denne Avtalen oppgitt pr. 
31. mars 2022, for enkelhets skyld referert til som 2022-kroner

Tilskudd fra Staten er begrenset som angitt i Avtalen. Kostnader utover Statens Tilskudd og kostnader 
som ikke gir grunnlag for Tilskudd i henhold til Avtalen, må dekkes av Tilskuddsmottaker.  

Den delen av finansieringen som ikke dekkes av Statens Tilskudd, er regulert i en investeringsavtale 
mellom Oslo kommune og Tilskuddsmottakers aksjonærer (Investeringsavtalen). Gjennom 
Investeringsavtalen påtar Oslo kommune seg å foreta en investering i Tilskuddsmottaker som dekker 
en del av kostnadene til etablering av Fangstanlegget (Kommunens Investeringsandel). 
Tilskuddsmottakers Investeringsandel består dermed av summen av Kommunens Investeringsandel og 
Tilskuddsmottakers eget bidrag (Hafslund Oslo Celsios Investeringsandel).  

Sondringen mellom Kommunens Investeringsandel og Hafslund Oslo Celsios Investeringsandel har 
betydning for Avtalens bestemmelser om Avkastningsregnskap og redusert Driftstilskudd ved oppnådd 
maksimalavkastning, jf. henholdsvis punkt 22.2 og punkt 20. For øvrig er Investeringsavtalen og 
forholdet mellom Tilskuddsmottaker, aksjonærene og Oslo kommune uten betydning for Statens og 
Tilskuddsmottakers rettigheter og forpliktelser etter Avtalen. 

Som et resultat av at Investeringsavtalen inneholder støtteelementer, ble det sendt en pre-
notifikasjon til ESA ved brev av 16. mai 2022, med informasjon om Tilskuddsmottakers økte 
økonomiske bidrag, Investeringsavtalen og avtalte justeringer i Avtalen. ESA har ved brev av 23. juni 
2022 bekreftet at den totale offentlige støtten til prosjektet, inkludert finansieringen fra Oslo 
kommune, etter ESAs vurdering er i samsvar med godkjenning av 17. juli 2020 (093/20/COL). 

1.3 Konseptstudie og Forprosjekt 

Tilskuddsmottaker har tidligere gjennomført en konseptstudie og et Forprosjekt for bygging og drift 
av Fangstanlegget. 
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Avtalen og Tilskuddsmottakers forpliktelser etter Avtalen bygger på Tilskuddsmottakers Forprosjekt, 
som også er vedlagt Avtalen. 

1.4 Deling av kostnader og risiko 

Et bærende prinsipp for Avtalen er at kostnader og risiko knyttet til etablering og drift av 
Fangstanlegget skal deles mellom Staten og Tilskuddsmottaker. Dette reflekteres særlig i 
bestemmelsene om Tilskudd, hvoretter Staten skal dekke en betydelig andel av faktiske etablerings- 
og driftskostnader. Besparelser og inntekter er derimot Tilskuddsmottakers risiko, herunder 
konsekvensene av eventuell forsinket ferdigstillelse, mengde CO2 som kan fanges og størrelsen på 
Unngått CO2-kostnad. 

Videre skal Staten, i forholdet mellom Staten og Tilskuddsmottaker, i Driftsperiodens Del 1 bære alle 
kostnader knyttet til transport og lagring av CO2 fra Fangstanlegget. Staten overtar også risikoen for 
CO2 som i Driftsperiodens Del 1 leveres til Transport- og Lageransvarlig på Utskipningspunktet. I 
Driftsperiodens Del 2 skal Staten yte et særskilt Transport- og Lagertilskudd, men for øvrig ikke ha 
noen forpliktelser eller ansvar for transport og lagring av CO2 fra Fangstanlegget.  

1.5 Andre forutsetninger 

Etablering og drift av Fangstanlegget innebærer teknisk usikkerhet ut over det Tilskuddsmottaker 
tidligere har erfaring med fra bygging og drift av Produksjonsanlegget og tilsvarende anlegg. 

Denne usikkerheten knytter seg særlig til funksjonaliteten til selve fangstteknologien, som ikke 
tidligere er anvendt i full skala på tilsvarende anlegg som Produksjonsanlegget, integrasjonen mellom 
Fangstanlegget og Produksjonsanlegget, og nøyaktig hvilken virkning bygging og drift av 
Fangstanlegget vil ha for driften av Produksjonsanlegget. 

Staten anerkjenner at det for Tilskuddsmottaker er viktig å opprettholde kontinuerlig og stabil drift 
av Produksjonsanlegget gjennom hele Tilskuddsperioden, og at etablering og drift av Fangstanlegget 
skal søkes gjennomført uten forstyrrelser og ulemper for driften av Produksjonsanlegget. 

Avtalen skal tolkes og praktiseres i samsvar med Avtalens formål, og på en måte som ikke medfører 
urimelige resultater eller forrykker balansen i Avtalen. I denne forbindelse skal det også tas rimelig 
hensyn til Tilskuddsmottakers drift av Produksjonsanlegget som nevnt ovenfor. 

Partene skal samarbeide lojalt med hverandre og med øvrige aktører involvert i CCS-Prosjektet, holde 
hverandre informert om forhold av betydning for den annen Part, dele relevant informasjon og i 
fellesskap søke å løse uforutsette utfordringer som måtte oppstå. 

Tilskuddsmottaker skal uten ugrunnet opphold varsle Staten om uforutsette problemer som nevnt 
ovenfor og andre forhold av betydning som kan antas å ha betydning for Grensesnitt eller andre deler 
av CCS-Prosjektet eller CO2 Helkjede, både i Etablerings- og Driftsperioden. 

1.6 Driftsperiode 

Driftsperioden løper i 10 år fra Ferdigstillelse av Fangstanlegget, men ikke lenger enn til 30. 
september 2036.  

Driftsperioden består av to deler. Driftsperiodens Del 1 er perioden fra Ferdigstillelse av 
Fangstanlegget og frem til utløpet av Transport- og Lageransvarligs Driftsperiode. Driftsperiodens Del 
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2 er perioden fra utløpet av Transport- og Lageransvarligs Driftsperiode og frem til utløpet av 
Driftsperioden som fastsatt i foregående avsnitt. Driftsperiodens Del 2 skal være maksimalt to år. 

I Driftsperioden (både Driftsperiodens Del 1 og Driftsperiodens Del 2) skal Staten yte Driftstilskudd i 
henhold til punkt 18 og Tilleggstilskudd i henhold til punkt 19.1. 

I Driftsperiodens Del 2 skal Staten yte Transport- og Lagertilskudd i henhold til punkt 19.2. 

2. Avtaledokumenter og tolkningsregler

2.1 Avtaledokumenter 

Avtalen består av disse avtalevilkårene og følgende vedlegg med bilag: 

– Vedlegg A: Beskrivelse av Fangstanlegget og Arbeidet

– Vedlegg B: Tilskudd til investering og drift

– Vedlegg C: Tidsplan og frister

– Vedlegg D: Administrative bestemmelser

– Vedlegg E: Morselskapsgaranti (Parent Company Guarantee)

- Vedlegg F: Ikke i bruk

– Vedlegg G: Ikke i bruk

– Vedlegg H: Hovedprinsipper for drift (Key Operating Principles)

2.2 Prosedyrer for drift 

Vedlegg H oppstiller overordnede prinsipper for driften av CO2 Helkjede. 

Partene er enige om at det etter at Avtalen er inngått, kan være nødvendig å foreta en nærmere 
detaljregulering og utfylling av prinsippene for drift av CO2 Helkjede før Driftsperioden starter, i form 
av et oppdatert Vedlegg H og/eller bilag til dette. 

En slik etterfølgende detaljregulering og utfylling skal fastsettes endelig av Staten i samsvar med 
prinsippene i Vedlegg H og Avtalen for øvrig, og så langt som mulig baseres på enighet mellom 
Tilskuddsmottaker og Transport- og Lageransvarlig. 

Vedlegg H skal kun regulere Partenes rettigheter og forpliktelser knyttet til operasjonelle forhold, 
herunder prosedyrer for levering og mottak av CO2, og planlegging og samordning av vedlikehold i CO2 
Helkjede. 

Vedlegg H skal for øvrig ikke være bestemmende for Partenes rettigheter og forpliktelser etter 
Avtalen, eller Tilskuddsmottakers rettigheter og forpliktelser overfor Transport- og Lageransvarlig, 
herunder virkninger av svikt eller avvik knyttet til levering eller mottak av CO2. 

Eventuelle kostnadskonsekvenser som følge av senere detaljregulering og utfylling av Vedlegg H deles 
som hovedregel mellom Partene i henhold til bestemmelsene om Investeringstilskudd i punkt 15 og 
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Driftstilskudd i punkt 18, og gir ikke Tilskuddsmottaker rett til å kreve Avtalejustering i henhold til 
punkt 26. 

Dersom senere detaljregulering og utfylling av Vedlegg H går ut over det som følger av de prinsippene 
som forelå på avtaleinngåelsestidspunktet, og dette påfører Tilskuddsmottaker merkostnader av 
betydning ut over det som med rimelighet kunne forutses, skal Tilskuddsmottaker kompenseres på 
samme måte som ved instruks etter punkt 8.5. 

Statens ansvar for å stille transport- og lagringstjenester til rådighet for Tilskuddsmottaker gjelder 
kun i Driftsperiodens Del 1. Tilskuddsmottaker må selv inngå avtale(r) om transport og lagring for 
Driftsperiodens del 2. Tilskuddsmottaker skal sørge for at slik(e) avtale(r) er i samsvar med de 
forpliktelser Tilskuddsmottaker har i henhold til Avtalen og ivaretar de interesser som i 
Driftsperiodens Del 1 er ivaretatt gjennom Transport- og Lageravtalen. Staten skal ikke ha kostnader, 
risiko eller ansvar forbundet med transport og lagring i Driftsperiodens Del 2, utover å yte Transport- 
og Lagertilskudd i henhold til punkt 19.2. 

2.3 Tolkningsregler 

Ved motstrid mellom bestemmelser i avtaledokumentene skal de gis prioritet i denne rekkefølgen: 

(a) Disse avtalevilkårene;

(b) Vedlegg A (uten bilag);

(c) Bilag 1 til Vedlegg A (Design Basis);

(d) Bilag 5 til Vedlegg A (Grensesnittsavklaringer);

(e) Bilag 4 til Vedlegg A (Gevinstrealiseringsplan);

(f) Vedlegg B til H i den rekkefølgen de er opplistet i punkt 2.1;

(g) Bilag 2 til Vedlegg A (Tilskuddsmottakers Arbeidsbeskrivelse); og

(h) Bilag 3 til Vedlegg A (Forprosjekt).

3. Definisjoner
"Akseptansetest" betyr en test av Fangstanlegget forut for Ferdigstillelse som beskrevet i punkt 16.2; 

"Arbeidet" betyr alt arbeid som er nødvendig for å ferdigstille og drive Fangstanlegget i samsvar med 
Avtalen; 

"Arbeidsplan" betyr en detaljert arbeidsplan som skal utarbeides og oppdateres av Tilskuddsmottaker 
i samsvar med punkt 14.2; 

"Avkastningsregnskap" betyr et separat avkastningsregnskap med relevante kostnader og inntekter, 
som beskrevet i punkt 22.2; 

"Avtalejustering" betyr endringer i Partenes forpliktelser og rettigheter i samsvar med punkt 26; 
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"Bakgrunnsrettigheter" betyr alle intellektuelle rettigheter (enten eiet eller lisensiert) som en Part 
har forut for inngåelsen av Avtalen, eller som er utviklet av eller på vegne av en Part uavhengig av 
Avtalen (enten utviklet i løpet av Tilskuddsperioden eller senere); 

"BIO CCS-inntekter" betyr inntekter fra fangst og lagring av biogent CO2, for eksempel fra salg av 
kvoter, sertifikater e.l., herunder såkalte CORCS og BECCS; 

"Budsjett" betyr ekstern kvalitetssikrers P50-estimat for investeringskostnader, tilsvarende NOK 4.650 
millioner 2022-kroner; 

"CCS-Prosjektet" betyr prosjektet for planlegging, etablering og drift av CO2 Helkjede; 

"Contract Baseline Schedule" eller "CBS" betyr en plan som beskrevet i Vedlegg D punkt 7.4; 

"COVID-19 Force Majeure" betyr en hindring som beskrevet i punkt 25; 

"CO2 Helkjede" betyr hele verdikjeden for det norske fullskala demonstrasjonsprosjektet for fangst, 
transport og lagring av CO2; 

"Dag" betyr kalenderdag hvis ikke annet er fastsatt i den enkelte bestemmelse; 

"Designkapasitet" betyr den kapasiteten Fangstanlegget er designet for å ha, som beskrevet i Vedlegg 
A punkt 5.2; 

"Design Basis" betyr de tekniske funksjonskrav, andre krav og forutsetninger definert av Staten for 
Fangstanlegget og øvrige deler av CCS-Prosjektet, som beskrevet i punkt 12.2 og Bilag 1 til Vedlegg 
A; 

"Detaljplan" betyr en detaljert fremdriftsplan som skal utarbeides og oppdateres av 
Tilskuddsmottaker i samsvar med punkt 14.2; 

"Driftsperiode" betyr en periode på 10 år fra Ferdigstillelse av Fangstanlegget, men ikke lenger enn 
til 30. september 2036, og består av Driftsperiodens Del 1 og Driftsperiodens Del 2; 

"Driftsperiodens Del 1" betyr perioden fra Ferdigstillelse av Fangstanlegget og frem til utløpet av 
Transport- og Lageransvarligs Driftsperiode; 

"Driftsperiodens Del 2" betyr en periode på inntil 2 år fra utløpet av Transport- og Lageransvarligs 
Driftsperiode og frem til utløpet av Driftsperioden; 

"Driftstilskudd" betyr den delen av Tilskuddsberettigede Driftskostnader som skal dekkes av Staten i 
henhold til punkt 18; 

"Ekstern Infrastruktur" betyr infrastruktur for strøm, vann og avløp som ikke er en del av 
Produksjonsanlegget eller Fangstanlegget; 

"Etableringsperiode" betyr perioden fra Startdagen til Ferdigstillelse av Fangstanlegget; 

"Fangstanlegget" betyr fangstanlegget for CO2 som beskrevet i punkt 12, som Tilskuddsmottaker skal 
etablere og drive i samsvar med Avtalen; 
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"Ferdigstillelse" betyr ferdigstillelse av Fangstanlegget i samsvar med Avtalen, som beskrevet i punkt 
16; 

"Ferdigstillelsesbekreftelse" betyr den bekreftelsen som skal utstedes av Staten i samsvar med punkt 
16.3; 

"Ferdigstillelsesfristen" betyr den frist som er fastsatt i Vedlegg C for Ferdigstillelse av 
Fangstanlegget; 

"Force Majeure" betyr en hindring utenfor Tilskuddsmottakers kontroll som han ikke med rimelighet 
kunne ventes å ha tatt i betraktning på tidspunktet for avtaleinngåelse eller å unngå eller overvinne 
følgene av; 

"Forprosjekt" betyr Tilskuddsmottakers forprosjekt (FEED) som beskrevet i punkt 1.3 og Bilag 3 til 
Vedlegg A; 

"Forretningshemmelighet" betyr informasjon om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt 
drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av 
hensyn til den som opplysningen angår; 

"Gassnova" betyr selskapet Gassnova SF (org. nr. 991 627 626); 

"Grensesnitt" betyr fysiske og relasjonelle grensesnitt og avhengigheter mellom Arbeid som skal 
utføres av Tilskuddsmottaker etter Avtalen, og arbeid som skal utføres av Transport- og Lageransvarlig 
i CCS-Prosjektet for øvrig; 

"Hafslund Oslo Celsios Investeringsandel" betyr den delen av Tilskuddsmottakers Investeringsandel 
som ikke dekkes av Kommunens Investeringsandel; 

"Investeringsnivå 0" betyr akkumulerte Tilskuddsberettigede Etableringskostnader lik NOK 4.550 
millioner (2022-kroner); 

"Investeringsavtalen" betyr avtalen mellom Oslo kommune og aksjonærene i Tilskuddsmottaker 
hvoretter Oslo kommune skal investere inntil NOK 2.100 millioner (2022-kroner) i Tilskuddsmottaker 
som del av finansieringen av CO2-fangstprosjektet; 

"Investeringstilskudd" betyr den delen av Tilskuddsberettigede Etableringskostnader som skal dekkes 
av Staten i henhold til punkt 15; 

"Kommunens Investeringsandel" betyr den delen av Tilskuddsmottakers Investeringsandel som 
dekkes av Oslo kommunes investering i CO2-fangstprosjektet i henhold til Investeringsavtalen; 

"Kvalitetskrav" betyr kvalitetskrav til Fangstanlegget som beskrevet i punkt 12.2; 

"Maksimalavkastning Nivå 1" betyr en akkumulert avkastning som beskrevet i punkt 20; 

"Maksimalavkastning Nivå 2" betyr en akkumulert avkastning som beskrevet i punkt 20; 

"Maksimalbudsjett Driftskostnader" betyr NOK 3.550 millioner (2022-kroner) for hele Driftsperioden; 

"Maksimalbudsjett Etableringskostnader" betyr NOK 5.550 millioner (2022-kroner); 
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"Maksimalt Investeringstilskudd" betyr Statens maksimale Investeringstilskudd, tilsvarende 45,12 % 
av Investeringsnivå 0, lik NOK 2.053 millioner (2022-kroner), som nærmere beskrevet i punkt 15.1.3;  

"Maksimalt Driftstilskudd" betyr Statens maksimale Driftstilskudd i løpet av Driftsperioden, 
tilsvarende 28,93 % av Maksimalbudsjett Driftskostnader, lik NOK 1.027 millioner (2022-kroner), som 
nærmere beskrevet i punkt 18.3; 

"MDR" betyr Tilskuddsmottakers "Master Document Register" som beskrevet i punkt 8.3.1; 

"Mekanisk Ferdigstillelse" betyr mekanisk ferdigstillelse av Fangstanlegget som beskrevet i punkt 
16.1; 

"Milepæl" betyr frister angitt som milepæler i Vedlegg C, herunder Ferdigstillelsesfristen; 

"Overordnet Plan" betyr overordnet fremdriftsplan som skal utarbeides og oppdateres av 
Tilskuddsmottaker i samsvar med punkt 14.2; 

"Produksjonsanlegg" betyr Tilskuddsmottakers eksisterende produksjonsanlegg som beskrevet i 
Forprosjekt (Bilag 3 til Vedlegg A), herunder også anleggsdeler som bygges om eller erstattes i 
forbindelse med Arbeidet; 

"Prosjektregnskap" betyr et separat prosjektregnskap for alle kostnader knyttet til Arbeidet, som 
beskrevet i punkt 22.1; 

"Representanter" betyr representanter for Partene i samsvar med punkt 4; 

"Samhandlingsrom" betyr datarom opprettet av Staten for opplasting og deling av korrespondanse og 
dokumenter mellom Partene; 

"Startdagen" betyr den dato hvor Avtalen i henhold til punkt 40 trer i kraft; 

"Staten" betyr Den norske stat ved Olje- og energidepartementet; 

"Systemutprøving" betyr systemutprøving som beskrevet i punkt 16.1; 

"Tilknyttet Selskap" betyr Oslo kommune, Hafslund Eco AS, HV NEF Invest Romeo IV AS og IN Oslo 
Energi Bidco AS, og ethvert selskap som kontrollerer, er kontrollert av eller er underlagt felles kontroll 
med en av disse eller en Part; 

"Tilleggsinvestering" betyr en nødvendig tilleggsinvestering i løpet av de første 12 månedene av 
Driftsperioden som beskrevet i punkt 15.1.2; 

"Tilleggstilskudd" betyr et tilskudd pr. tonn fanget og levert CO2 som ikke er underlagt kvoteplikt, 
som nærmere beskrevet i punkt 19.1; 

"Tilskudd" betyr alle tilskudd fra Staten i henhold til Avtalen, både Investeringstilskudd, Driftstilskudd 
og eventuelt Tilleggstilskudd og Transport- og Lagertilskudd; 

"Tilskuddsberettigede Driftskostnader" betyr driftskostnader som gir rett til Driftstilskudd i henhold 
til punkt 18.4; 
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"Tilskuddsberettigede Etableringskostnader" betyr etableringskostnader som gir rett til 
Investeringstilskudd i henhold til punkt 15.2; 

"Tilskuddsmottaker" betyr Hafslund Oslo Celsio AS; 

"Tilskuddsmottakers Arbeidsbeskrivelse" betyr Tilskuddsmottakers beskrivelse av planlagt utførelse 
av Arbeidet som beskrevet i punkt 12.2 og Bilag 2 til Vedlegg A; 

"Tilskuddsmottakers Driftskostnadsandel" betyr den delen av Tilskuddsberettigede Driftskostnader 
som skal dekkes av Tilskuddsmottaker i henhold til punkt 18; 

"Tilskuddsmottakers Investeringsandel" betyr den delen av Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader som skal dekkes av Tilskuddsmottaker i henhold til punkt 15, bestående av 
Hafslund Oslo Celsios Investeringsandel og Kommunens Investeringsandel; 

"Tilskuddsperiode" betyr Etableringsperioden og Driftsperioden; 

"Transport- og Lageranleggene" betyr Transport- og Lageransvarlig sine fartøy, anlegg og innretninger 
for transport og lagring av CO2 i henhold til Transport- og Lageravtalen; 

"Transport- og Lageransvarlig" betyr selskapet Northern Lights DA; 

"Transport- og Lageransvarligs Driftsperiode" betyr en periode på 10 år fra ferdigstillelse av 
Transport- og Lageranleggene i henhold til Transport- og Lageravtalen; 

"Transport- og Lageravtalen" betyr avtale om tilskudd til etablering og drift av transport og lagring 
av CO2 mellom Staten og Transport- og Lageransvarlig datert 5. mars 2021; 

"Transport- og Lagertilskudd" betyr et tilskudd pr. tonn fanget og lagret CO2 i Driftsperiodens Del 2, 
som nærmere beskrevet i punkt 19.2; 

"Unngått CO2-kostnad" betyr enhver kostnad forbundet med utslipp av CO2 som Tilskuddsmottaker 
unngår ved fangst og lagring av CO2, herunder forbrenningsavgift (CO2-avgift) og eventuelle 
kvotekostnader; 

"Utskipningspunktet" betyr punkt for levering av CO2 fra Tilskuddsmottaker til Transport- og 
Lageransvarlig (ved tilkoblingsflensene for lasteslange/-arm på skipets manifolder for flytende og 
gassformig CO2); 

"WBS" betyr Work Breakdown Structure (på norsk: arbeidsnedbrytingsstruktur) som beskrevet i 
Vedlegg D punkt 7.1. 

4. Representanter

4.1 Representanter for Partene 

Representanter for Partene på tidspunktet for inngåelse av Avtalen er: 

(a) Staten:

Navn: Alexander Engh 
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Stilling: , Olje- og 

energidepartementet

Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo 

E-postadresse: alexander.engh@oed.dep.no�

(b)� Tilskuddsmottaker:

Navn: Jannicke Gerner Bjerkås 

Stilling: CCS-direktør 

Postadresse: Askekroken 11, Skøyen, 0272 Oslo 

E-postadresse: jannicke.bjerkas@celsio.no

Telefon: +47 905 63 094 

Partene kan endre sin egen Representant og oppnevne en stedfortreder ved å sende skriftlig varsel til 
den annen Part senest 14 Dager før endringen trer i kraft. 

En Representant eller dennes stedfortreder kan overlate særskilte arbeidsoppgaver til en eller flere 
personer som han eller hun utpeker. Den andre Parts Representant skal i tilfelle underrettes om 
hvilken fullmakt som er gitt vedkommende. 

Dersom en Part har noe å utsette på den annen Parts Representant, dennes stedfortreder eller en 
som er delegert særskilte oppgaver, skal det tas opp skriftlig med den annen parts Representant. En 
Part skal ta rimelig hensyn til den annens Part skriftlig begrunnede synspunkter og om nødvendig 
skifte ut relevant personell. 

4.2 Representasjon på Statens side 

Staten kan gi fullmakt til Gassnova og/eller andre, som ikke står i et konkurranseforhold til 
Tilskuddsmottaker eller dennes leverandører, til å representere Staten i anledning Avtalen som 
nærmere angitt i fullmakten. 

Den som tildeles fullmakten skal, dersom vedkommende er juridisk person, tildele særskilt fullmakt 
til fysisk person, samt eventuelt stedfortreder, til å representere den juridiske personen innenfor 
rammene av fullmakten fra Staten. 

Tilskuddsmottaker skal informeres skriftlig om slike fullmakter som kan endres eller trekkes tilbake 
av relevant fullmaktsgiver på hvilket som helst tidspunkt. 

Bestemmelsen i punkt 4.1 siste avsnitt gjelder tilsvarende for representasjon på Statens side etter 
dette punkt 4.2. 

4.3 Rettslig kompetanse 

Partenes Representanter i henhold til punkt 4.1 skal ha kompetanse til å opptre på vegne av den 
respektive Parten i alle saker som angår Avtalen. 
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Juridiske og fysiske personer som har fått fullmakt i henhold til punkt 4.1 (a) har kompetanse til å 
opptre på vegne av Staten i samsvar med den aktuelle fullmakten i saker som angår Avtalen. 

Tilskuddsmottaker kan ikke bygge rett på utsagn, handlinger eller unnlatelser som innebærer 
overskridelse av fullmakter. 

Tilskuddsmottaker kan heller ikke bygge rett på fullmakter som er tilbakekalt, med mindre Staten har 
unnlatt å informere skriftlig om tilbakekallet og Tilskuddsmottaker er i aktsom god tro. 

Instruksjoner som beskrevet i punkt 8.5 kan bare gis av Statens Representant i henhold til punkt 4.1. 

5. Varsel, krav og meldinger

5.1 Mellom Partene

Alle varsler, krav og andre meldinger under Avtalen skal gis skriftlig til den andre Part for å kunne 
gjøres gjeldende. Som "skriftlig" regnes brev sendt pr. post eller e-post til den annen Parts 
Representant på adresse eller e-postadresse som angitt i punkt 4.1 eller som senere endret etter 
skriftlig varsel. 

5.2 Til representanter og fullmektiger for Staten 

I den grad det følger av særskilt fullmakt at Gassnova og/eller andre skal representere Staten i 
anledning varsler, krav og andre meldinger, skal slike varsler, krav og andre meldinger gis skriftlig til 
rette vedkommende i henhold til fullmakten. 

Dersom Tilskuddsmottaker er i tvil om hvem som er rett adressat, skal det sendes samtidig kopi til 
Statens Representant i henhold til punkt 4.1. 

Eventuelle krav om Avtalejustering etter punkt 26 skal sendes til Statens Representant i henhold til 
punkt 4.1. 

5.3 Supplerende bestemmelser i Vedlegg D 

Bestemmelsene i dette punkt 5 suppleres av bestemmelsene i Vedlegg D, særlig punkt 12 og 15, og 
dets Bilag 2 om dokumenthåndtering. 

DEL II – GENERELLE PRINSIPPER OG RAMMEBETINGELSER 

6. Partenes hovedforpliktelser

6.1 Overordnet ansvars- og risikofordeling

Avtalens forpliktelser og ansvars- og risikofordelingen mellom Partene er basert på følgende 
hovedprinsipper: 

(a) Tilskuddsmottaker skal prosjektere, bygge, drive og eie Fangstanlegget;

(b) Kostnader og risiko knyttet til etablering og drift av Fangstanlegget deles mellom
Staten og Tilskuddsmottaker ved at Staten yter Tilskudd basert på Tilskuddsmottakers
faktiske kostnader til etablering og drift av Fangstanlegget;

(c) Alle besparelser og inntekter knyttet til fangst av CO2 tilfaller Tilskuddsmottaker, som
også har risikoen knyttet til hvilken mengde CO2 som fanges og verdien av den
besparelsen eller inntekten dette innebærer for Tilskuddsmottaker; og
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(d) Staten bærer alle kostnader og risiko knyttet til transport og lagring av CO2 i
Driftsperiodens Del 1, og Tilskuddsmottaker i Driftsperiodens Del 2 (med unntak av
Transport- og Lagertilskudd fra Staten).

Kostnadsdelingen (tilskuddsmodellen) som er beskrevet i punkt (b) er den primære 
risikofordelingsmekanismen for så vidt gjelder etablering og drift av Fangstanlegget, og innebærer at 
både økte og reduserte kostnader deles mellom Partene i henhold til punktene 15 og 18. 

Bare i de tilfeller der det er uttrykkelig angitt i Avtalen har Tilskuddsmottaker rett til å kreve 
ytterligere tilskudd fra Staten. 

Tilsvarende er det bare ved Tilskuddsmottakers avtalebrudd i henhold til punkt 34 eller oppnådd 
Maksimalavkastning Nivå 1 i henhold til punkt 20 at Staten har rett til å redusere Tilskuddet. 

I tillegg inneholder Avtalen absolutte grenser for Partenes forpliktelser til å pådra kostnader/yte 
Tilskudd, samt absolutte grenser for reduksjon av Tilskudd (med mindre det foreligger forsett eller 
grov uaktsomhet). 

6.2 Tilskuddsmottakers hovedforpliktelser 

Tilskuddsmottaker påtar seg ved Avtalen å utføre Arbeidet og etablere og drive Fangstanlegget i 
samsvar med Avtalen. Med mindre det følger uttrykkelig av Avtalen at Staten helt eller delvis har 
påtatt seg ansvar eller risiko, skal Fangstanlegget etableres og drives for Tilskuddsmottakers regning 
og risiko. 

6.3 Statens hovedforpliktelser 

Staten påtar seg ved Avtalen å betale Investeringstilskudd og Driftstilskudd til Tilskuddsmottaker i 
samsvar med Avtalen. Dette innebærer at Staten påtar seg å dekke en avtalt andel av 
Tilskuddsmottakers faktiske kostnader til etablering og drift av Fangstanlegget i samsvar med Avtalen. 
Dette gjelder også kostnadsøkninger innenfor Avtalens rammer, og som hovedregel uavhengig av 
årsak. 

Staten påtar seg ved Avtalen også ansvar og risiko for transport og lagring av CO2 i Driftsperiodens Del 
1 i samsvar med Avtalen. Dette innebærer at Staten for egen regning og risiko skal sørge for å stille 
til rådighet for Tilskuddsmottaker vederlagsfri transport og lagring av CO2 i Driftsperiodens Del 1 i 
samsvar med Avtalen, og at Staten overtar ansvar og risiko for slik CO2 som leveres på 
Utskipningspunktet. 

Avtalen regulerer uttømmende Statens forpliktelser, ansvar og risiko knyttet til etablering og drift av 
Fangstanlegget. Staten skal ikke under noen omstendighet ha plikter, ansvar eller risiko knyttet til 
Avtalen, Arbeidet eller Fangstanlegget ut over hva som følger av Avtalen. 

7. Organisering og gjennomføring

7.1 Organisering

Tilskuddsmottaker har ansvaret for å gjennomføre, organisere og følge opp alt Arbeid i samsvar med 
Avtalen. 

Det vil ikke bli etablert felles styringsorganer med beslutningsmyndighet under Avtalen. 
Tilskuddsmottaker skal sørge for sikker og kostnadseffektiv organisering av Arbeidet i samsvar med 
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Avtalen, mens Staten skal ha rett til informasjon og innsyn, samt følge opp Arbeidet som nærmere 
beskrevet i Avtalen. 

7.2 Prosjektorganisasjon 

Tilskuddsmottaker skal ha en prosjektorganisasjon med nødvendig kompetanse, mandat og ressurser 
til å sikre at Arbeidet utføres i samsvar med Avtalen. 

Tilskuddsmottaker skal sørge for at egen organisasjon og tilsvarende hos Tilskuddsmottakers 
leverandører tilfredsstiller de kravene som blant annet følger av Vedlegg D, særlig punkt 5 og 11, 
herunder krav til organisering, bemanning og overholdelse av gjeldende regelverk. 

7.3 Prosjektstyring 

Tilskuddsmottaker skal ha et prosjektstyringssystem som tilfredsstiller de kravene som følger av 
Vedlegg D punkt 7, herunder krav til planlegging, fremdriftsrapportering, kostnadsrapportering og 
fakturering, samt tilhørende måling og kontroll. 

7.4 Kvalitetsledelse 

Tilskuddsmottaker skal ha et kvalitetsledelsessystem som tilfredsstiller de kravene som følger av 
Vedlegg D punkt 8. Det skal blant annet utarbeides en kvalitetsplan, en inspeksjons- og testplan, og 
et program for revisjons- og verifikasjonsaktiviteter. 

7.5 Risikostyring 

Tilskuddsmottaker skal ha et risikostyringssystem som tilfredsstiller de kravene som følger av Vedlegg 
D punkt 9. 

Risikostyringssystemet skal sikre systematisk identifikasjon og håndtering av risiko. 

7.6 HMS-ledelse 

Tilskuddsmottaker skal sørge for at Arbeidet planlegges, organiseres og utføres i samsvar med krav 
fastsatt i eller i medhold av norske myndigheters helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning, herunder 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (FOR-1996-12-06-1127). 

Tilskuddsmottaker skal for øvrig ha og følge systemer for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 
som tilfredsstiller de kravene som følger av Vedlegg D punkt 10. 

7.7 Etikk og samfunnsansvar 

Tilskuddsmottaker skal overholde norske lover og regler, og respektere grunnleggende krav til 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 

Arbeidet og alle leveranser i denne forbindelse skal utføres under forhold som er i samsvar med 
sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. 

Tilskuddsmottaker skal videreføre og bidra til etterlevelse av disse kravene også hos leverandører og 
disses underleverandører som nærmere beskrevet i Vedlegg D punkt 11. 

Tilskuddsmottaker skal for øvrig overholde krav knyttet til etikk og samfunnsansvar som er nærmere 
beskrevet i Vedlegg D punkt 11. 
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8. Rapportering, innsyn og oppfølging

8.1 Rapportering

Tilskuddsmottaker skal gjennom Etableringsperioden og Driftsperioden utarbeide oppdaterte 
statusrapporter og fremlegge disse for Staten. 

Nærmere bestemmelser om rapportering og krav til innhold i rapporter er gitt i Vedlegg D, særlig 
punkt 13. 

8.2 Møter 

Tilskuddsmottaker skal i Etableringsperioden og Driftsperioden arrangere og delta i regelmessige 
statusmøter, grensesnittsmøter og andre møter, som nærmere angitt i Vedlegg D punkt 14. 

8.3 Dokumenter og annet prosjekteringsmateriale 

8.3.1 Master Document Register (MDR) 

Tilskuddsmottaker skal utarbeide, oppdatere og gi Staten tilgang til et Master Document Register 
(MDR) i samsvar med Vedlegg D punkt 15. 

Nærmere bestemmelser om dokumenthåndtering og bruk av Samhandlingsrom er gitt i Vedlegg D, 
særlig punkt 12.1. 

8.3.2 Innsyn 

Tilskuddsmottaker skal gi Staten innsyn i dokumenter angitt i MDR og annet prosjekteringsmateriale, 
og i rimelig utstrekning gi tilleggsinformasjon og besvare spørsmål. 

8.3.3 Kommentarer 

Staten har rett til å kommentere og gi innspill på dokumenter angitt i MDR, annet 
prosjekteringsmateriale og andre forhold. 

Tilskuddsmottaker skal vurdere og ta stilling til Statens kommentarer. Dersom Tilskuddsmottaker ikke 
tar Statens kommentarer til følge, skal Tilskuddsmottaker orientere Staten om dette uten ugrunnet 
opphold. 

Statens kommentarer, eller fravær av kommentarer, skal under ingen omstendighet frita eller 
redusere Tilskuddsmottakers forpliktelser, ansvar eller risiko etter Avtalen. 

Kommentarer og innspill fra Staten skal ikke anses som instruksjoner, og gir ikke Tilskuddsmottaker 
krav på Avtalejustering i henhold til punkt 26. 

8.4 Revisjon og oppfølging 

Staten har rett til å utføre revisjoner, verifikasjoner og gjennomganger av Arbeidet, herunder også 
av Tilskuddsmottakers organisasjon, prosjektstyring, kvalitetsledelse, risikostyring, HMS-ledelse og 
ivaretakelse av etikk- og samfunnsansvar. 

Tilskuddsmottaker skal få rimelig forhåndsvarsel, normalt ikke kortere enn 14 Dager. Varselet skal 
angi formålet med revisjonen, omfang og planlagt varighet. Tilskuddsmottaker skal medvirke slik at 
revisjonen kan gjennomføres på en effektiv og faglig forsvarlig måte. 
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Staten skal varsles om og ha rett til å delta i revisjoner, verifikasjoner og andre 
kvalitetssikringsprosesser som Tilskuddsmottaker gjennomfører av sine leverandører. Dersom det 
etter Statens vurdering er nødvendig, skal Staten også ha rett til å kreve at Tilskuddsmottaker 
gjennomfører revisjoner og verifikasjoner av leverandører og kritiske prosesser i prosjektet. 

Tilskuddsmottaker skal ha et effektivt og dokumentert system som sikrer at forhold avdekket i 
revisjoner og verifikasjoner blir rettet opp og brakt i samsvar med gjeldende krav, retningslinjer og 
prosedyrer innen kortest mulig tid. 

Staten kan, dersom Tilskuddsmottakers tiltak for å rette opp avvik ikke anses som tilstrekkelige, kreve 
at Tilskuddsmottaker iverksetter nærmere angitte tiltak. 

Krav om gjennomføring av revisjoner mv. og tiltak for å rette opp avvik etter dette punkt 8.4 skal 
ikke anses som instruksjoner i henhold til punkt 8.5, og gir ikke Tilskuddsmottaker krav på 
Avtalejustering i henhold til punkt 26. 

Nærmere bestemmelser om revisjoner er gitt i Vedlegg D, særlig punkt 7.4, 8.4, 10.3, 10.5, 11.1, 
11.2, 12.2 og 13.1. 

8.5 Instruksjonsadgang 

8.5.1 Instruksjon 

Staten kan ved instruks pålegge Tilskuddsmottaker å prosjektere, bygge og/eller drive Fangstanlegget 
på en bestemt måte som etter Statens oppfatning er ønskelig, herunder blant annet av hensyn til 
Grensesnitt eller andre deler av CCS-Prosjektet. 

Instrukser etter denne bestemmelsen kan angå alle sider ved Arbeidet og Milepælene, men kan ikke 
gå utenfor de tekniske rammene for eller være av en annen art enn Arbeidet, eller samlet sett gå ut 
over hva Partene med rimelighet kunne regne med da Avtalen ble inngått. 

Staten kan heller ikke pålegge endringer som påfører Tilskuddsmottaker ulempe eller risiko for tap 
knyttet til driften av Produksjonsanlegget. Kostnader knyttet til Fangstanlegget som gir grunnlag for 
Tilskudd etter Avtalen skal i denne forbindelse ikke regnes som tap. 

Endringer ut over det som følger av dette punkt 8.5.1 krever enighet mellom Partene. 

8.5.2 Prosedyre og estimat 

Dersom Staten vurderer å gi en instruks i samsvar med dette punkt 8.5, skal Tilskuddsmottaker varsles 
og gis anledning til å uttale seg. Staten kan be om at Tilskuddsmottaker vurderer tekniske spørsmål 
og utarbeider et estimat over kostnads- og tidskonsekvenser. 

Dersom Tilskuddsmottaker er uenig i den påtenkte instruksen eller har forslag til andre løsninger, skal 
Partene i fellesskap søke å finne en optimal løsning. Denne samarbeidsplikten innebærer ingen 
begrensning av Statens instruksjonsadgang innenfor rammene av punkt 8.5.1. 

Etter mottak av instruks i samsvar med denne bestemmelsen skal Tilskuddsmottaker utarbeide et 
estimat over kostnads- og tidskonsekvenser. Estimatet skal oversendes Staten innen 35 Dager fra 
mottak av instruksen. 

Estimat utarbeidet i henhold til dette punkt 8.5.2 skal ikke være bindende for Tilskuddsmottaker. 35-
Dagersfristen for utarbeidelse av estimat skal ikke være preklusiv. 
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8.5.3 Virkninger 

Ved mottak av instruks i henhold til Statens instruksjonsadgang i samsvar med dette punkt 8.5 skal 
Tilskuddsmottaker uten ugrunnet opphold iverksette denne, selv om instruksens virkninger ikke er 
fastsatt eller det er uenighet mellom Partene om dette. 

Eventuelle tids- og kostnadskonsekvenser av en instruks i samsvar med denne bestemmelsen reguleres 
uttømmende i punkt 26. Instruks fra Staten innebærer ingen endring i Tilskuddsmottakers ansvar eller 
risiko knyttet til prosjektering og gjennomføring i henhold til Avtalen. 

Tilskuddsmottaker kan likevel informere Staten i henhold til punkt 8.5.2 om eventuelle problemer 
eller risiko knyttet til Statens instruksjon, og slike problemer eller risiko som Staten er informert om 
på forhånd skal tas i betraktning ved vurderingen av om det etter omstendighetene foreligger et 
avtalebrudd. 

8.5.4 Fullmakt til å gi instruks 

Instruksen er kun gyldig og bindende for Tilskuddsmottaker dersom den er utstedt av Statens 
Representant. Instruksen skal for øvrig være skriftlig og i samsvar med kravene i Vedlegg D punkt 
12.1. 

8.5.5 Fravær av instruks 

Kommentarer, forslag eller innspill fra Staten skal aldri anses som en instruks. Tilskuddsmottaker er 
følgelig ikke forpliktet til å implementere disse med mindre de omfattes av Tilskuddsmottakers 
forpliktelser etter Avtalen. Fravær av instruks fritar uansett ikke Tilskuddsmottaker fra å utføre 
Arbeidet i samsvar med Avtalen. Statens håndheving av rettigheter som fremgår av Avtalen skal aldri 
anses som en instruks (med mindre angitt som sådan og utstedt i samsvar med bestemmelsene i dette 
punkt 8.5) 

8.6 Adgang til Fangstanlegget og Arbeidet 

Tilskuddsmottaker skal gi ubegrenset adgang for Representantene, herunder eventuelle 
stedfortredere, til Fangstanlegget og Arbeidet. Det samme gjelder personer særskilt bemyndiget av 
Staten, forutsatt at dette er varslet i rimelig tid. 

Tredjemanns adgang til å inspisere Fangstanlegget og Arbeidet er regulert i punkt 30.2. 

All adgang til Fangstanlegget og Arbeidet i henhold til dette punkt 8.6 og/eller punkt 30.2, eller på 
annen måte i henhold til Avtalen, skal skje i samsvar med Tilskuddsmottakers eller dennes 
leverandørers gjeldende regler på stedet, og for øvrig i samsvar med Avtalens 
konfidensialitetsbestemmelser hvis og så langt de er relevante. 

9. Regelverk, tillatelser og pålegg

9.1 Tilskuddsmottakers forpliktelser 

Tilskuddsmottaker skal til enhver tid i Tilskuddsperioden sørge for: 

(a) at Arbeidet utføres i overensstemmelse med gjeldende regelverk og at Fangstanlegget
til enhver tid tilfredsstiller det samme;

(b) å innhente og opprettholde alle tillatelser, både offentlig- og privatrettslige, som er
påkrevd for Arbeidet og Fangstanlegget; og
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(c) å oppfylle og overholde alle offentligrettslige pålegg forbundet med Arbeidet og
Fangstanlegget.

9.2 Manglende og forsinkede tillatelser 

Tilskuddsmottaker har ansvaret for å søke om og følge opp nødvendige tillatelser til Arbeidet og 
Fangstanlegget, slik at disse foreligger i tide. 

Manglende eller forsinkede tillatelser gir bare Tilskuddsmottaker krav på justering av 
Ferdigstillelsesfristen i henhold til punkt 26 dersom dette skyldes forhold utenfor Tilskuddsmottakers 
kontroll som han ikke med rimelighet kunne forutse eller overvinne følgene av. 

Eventuelle kostnadskonsekvenser av manglende eller forsinkede tillatelser, herunder 
kostnadskonsekvenser av forsinket Ferdigstillelse, reguleres av punktene 15 og 18, og gir ikke 
Tilskuddsmottaker krav på ytterligere tilskudd eller andre endringer i Avtalen. 

9.3 Endringer i offentligrettslige regler og tidligere gitte tillatelser 

Dersom offentligrettslige regler endres etter at Avtalen er inngått, og endringen har konsekvenser for 
Arbeidet eller Fangstanlegget som ligger utenfor hva Tilskuddsmottaker med rimelighet kunne ta i 
betraktning på tidspunktet for inngåelse av Avtalen, kan Tilskuddsmottaker kreve 
Ferdigstillelsesfristen justert i samsvar med punkt 26. På samme måte behandles klare endringer i 
offentlige myndigheters praktisering av offentligrettslige regler. 

Tilsvarende gjelder for endringer, omgjøring eller tilbaketrekning av offentligrettslige tillatelser 
knyttet til Arbeidet eller Fangstanlegget etter at Avtalen er inngått, forutsatt at dette skyldes forhold 
utenfor Tilskuddsmottakers kontroll som han ikke med rimelighet kunne forutse eller overvinne 
følgene av. 

Eventuelle kostnadskonsekvenser av at offentligrettslige regler eller tillatelser endres eller omgjøres 
etter at Avtalen er inngått, reguleres av punktene 15 og 18, og gir ikke Tilskuddsmottaker krav på 
ytterligere tilskudd eller andre endringer i Avtalen. 

10. Skatt og avgift

10.1 Tilskudd uten merverdiavgift

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader, Tilskuddsberettigede Driftskostnader og Tilskudd fra 
Staten i henhold til Avtalen skal beregnes eksklusive merverdiavgift, jf. bindende forhåndsuttalelse 
fra Skattedirektoratet datert 25. juni 2020 (Skattedirektoratets referanse: 2020/5291128). 

10.2 Innbetaling av skatter og avgifter 

Tilskuddsmottaker er ansvarlig for innbetaling av merverdiavgift og andre skatter og avgifter i 
tilknytning til Avtalen, Arbeidet og Fangstanlegget. Skatte- og avgiftskrav skal betales rettidig av 
Tilskuddsmottaker i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk. 

10.3 Endringer i skatter og avgifter 

Endringer i skatter eller avgifter i løpet av Tilskuddsperioden gir ikke Tilskuddsmottaker krav på 
ytterligere tilskudd ut over det som følger av punktene 15 og 18, eller andre endringer i Avtalen. 
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11. Regelverket om offentlige anskaffelser mv.
Tilskuddsmottaker skal følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved tildeling av 
leverandørkontrakter så langt regelverket kommer til anvendelse på anskaffelser under Avtalen. 
Tilskuddsmottaker skal vurdere i hvilken grad reglene kommer til anvendelse og har risikoen for denne 
vurderingen. 

Tilskuddsmottaker er kjent med anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-974) § 1-3, som innebærer 
at anskaffelsesloven (LOV- 2016-06-17-73) og anskaffelsesforskriften gjelder når private inngår bygge- 
og anleggskontrakter og tilknyttede tjenestekontrakter hvor det offentlige yter et direkte tilskudd på 
mer enn 50 %. 

For øvrig skal Tilskuddsmottaker følge hovedprinsippene i lov om offentlige anskaffelser og tildele 
alle kontrakter etter konkurranse, i samsvar med god industripraksis. 

DEL III – ETABLERING 

12. Etablering av Fangstanlegget

12.1 Prosjektering og bygging av Fangstanlegget

Tilskuddsmottaker skal sørge for etablering av Fangstanlegget i samsvar med Avtalen. Dette 
innebærer at Tilskuddsmottaker har ansvar for prosjektering, innkjøp, bygging, integrasjon og 
ferdigstillelse av Fangstanlegget. 

Kostnadene til etablering av Fangstanlegget reguleres av punkt 15. 

Tilskuddsmottaker kan bare kreve Avtalejustering ved hindringer som utgjør Force Majeure eller ved 
andre forhold som Staten uttrykkelig har påtatt seg hele risikoen for i henhold til punkt 26. 

Tilskuddsmottakers forpliktelser, risiko og ansvar etter Avtalen påvirkes ikke av at deler av Arbeidet 
utføres av leverandører, med mindre annet fremgår uttrykkelig av Avtalen. Tilskuddsmottaker skal 
lojalt håndheve alle rettigheter og beføyelser overfor leverandører, herunder for å ivareta Statens 
interesser i samsvar med Avtalen. 

12.2 Krav til Fangstanlegget 

Overordnede krav til Fangstanlegget, herunder Designkapasitet og Kvalitetskrav, fremgår av Vedlegg 
A og Design Basis for CCS-Prosjektet (Bilag 1 til Vedlegg A). Tilskuddsmottaker skal utføre eller besørge 
utført alt arbeid som er nødvendig for å ferdigstille og drive Fangstanlegget i samsvar med Avtalen. 

Planlagt utførelse av Arbeidet er beskrevet nærmere i Tilskuddsmottakers Arbeidsbeskrivelse (Bilag 2 
til Vedlegg A) og Forprosjektet (Bilag 3 til Vedlegg A). Verken Vedlegg A eller bilagene til dette 
inneholder en uttømmende beskrivelse av Tilskuddsmottakers forpliktelser. 

Vilkårene i Vedlegg A og Design Basis ligger fast og kan bare endres ved avtale mellom Partene eller 
instruks fra Staten i henhold til punkt 8.5. 

Også Tilskuddsmottakers Arbeidsbeskrivelse og Forprosjekt er bindende for Tilskuddsmottaker, men 
disse kan endres av Tilskuddsmottaker i samsvar med punkt 12.3 og forutsettes også videreutviklet 
innenfor Avtalens rammer i samsvar med Vedlegg A punkt 8. 

Verken feil, mangler, videreutvikling, vekst eller endringer i forhold til Forprosjektet eller 
Tilskuddsmottakers Arbeidsbeskrivelse gir grunnlag for Avtalejustering i henhold til punkt 26 eller 
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andre endringer i Avtalen. Dette innebærer at både kostnadsreduksjoner og kostnadsøkninger deles 
mellom Partene i henhold til punkt 15. Tilskuddsmottaker kan heller ikke kreve Avtalejustering i 
henhold til punkt 26 eller ytterligere tilskudd ut over det som følger av punktene 15 og 18 ved mindre 
endringer i Design Basis som ikke påfører Tilskuddsmottaker merkostnader av betydning ut over det 
som med rimelighet kunne forutses. Dette gjelder uavhengig av om endringen skjer ved instruksjon i 
henhold til punkt 8.5 eller på annen måte. 

Ved vurderingen av hva Tilskuddsmottaker med rimelighet kunne forutse, skal det blant annet legges 
vekt på dialogen mellom Tilskuddsmottaker, Gassnova og Transport- og Lageransvarlig forut for 
inngåelsen av Avtalen. 

12.3 Prosjekteringsendringer 

Tilskuddsmottaker skal sørge for at prosjekteringsunderlaget fra Forprosjektet utvikles i samsvar med 
Vedlegg A punkt 8. 

Dersom det er nødvendig av tekniske grunner, eller hensiktsmessig for å oppnå kostnadsreduksjon 
eller forbedringer, kan Tilskuddsmottaker innenfor rammene av Design Basis og Avtalen for øvrig gjøre 
endringer i forhold til Forprosjekt og Tilskuddsmottakers Arbeidsbeskrivelse. 

Staten skal holdes orientert om slike endringer i forhold til Forprosjekt eller Tilskuddsmottakers 
Arbeidsbeskrivelse. Endringer som kan antas å ha betydning for Grensesnitt eller andre deler av CCS-
Prosjektet i Etablerings- eller Driftsperioden, skal varsles særskilt før de implementeres. 

Dersom en foreslått endring etter Statens syn ikke er forenlig med andre deler av CCS-Prosjektet, kan 
Staten pålegge Tilskuddsmottaker å gjennomføre i henhold til Forprosjekt eller Tilskuddsmottakers 
Arbeidsbeskrivelse. Et slikt pålegg utgjør ikke en instruks i henhold til punkt 8.5, og gir ikke grunnlag 
for Avtalejustering. 

Tilskuddsmottaker kan også be om endringer i Design Basis ved uforutsette problemer knyttet til 
funksjonalitet av fangstteknologi eller integrasjon mellom Fangstanlegget og Produksjonsanlegget, 
som har negativ innvirkning på driften av Produksjonsanlegget, og som Tilskuddsmottaker ikke med 
rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av uten ulempe eller tap knyttet til driften av 
Produksjonsanlegget. 

Staten skal ikke nekte samtykke uten rimelig grunn. Ulempe eller merkostnader av betydning for 
andre deler av CCS-Prosjektet eller CO2 Helkjede skal alltid anses som rimelig grunn. 

13. Leverandørkontrakter

13.1 Kontraktstrategi

Tilskuddsmottaker skal ha en kontraktstrategi som beskrevet i Vedlegg D punkt 6. Anskaffelser skal 
gjennomføres i samsvar med denne. 

13.2 Krav til leverandørkontrakter 

13.2.1 Markedsmessig ansvars- og risikofordeling 

Tilskuddsmottaker skal i alle leverandørkontrakter tilstrebe reguleringer som begrenser 
Tilskuddsmottakers kostnader og risiko, og som samtidig tilrettelegger for god prosjektgjennomføring. 

Tilskuddsmottaker skal herunder tilstrebe at alle leverandørkontrakter inngås på markedsmessige 
vilkår med: 
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(a) En risikofordeling som innebærer at leverandøren bærer en vesentlig del av risikoen
for forhold innenfor hans kontroll;

(b) Et vederlagsformat som er tilpasset ytelsene og som sikrer en rimelig balanse mellom
kostnadsnivå og forutberegnelighet;

(c) En betalingsplan hvor en rimelig andel av vederlaget først forfaller til betaling etter
ferdigstillelse/levering eller sikres ved en garanti som gir tilfredsstillende sikkerhet;

(d) Sanksjoner ved forsinkelse som gir leverandøren insentiv til å levere kontraktsmessig
til avtalt tid;

(e) Garantier som gir krav på utbedring av feil for leverandørens regning eller erstatning
for utbedringskostnader, og uten urimelig omfattende eller usedvanlige
ansvarsbegrensninger; og

(f) Garantiperiode og reklamasjonsfrist som sikrer en reell mulighet til å avdekke mangler
og fremsette garantikrav etter ferdigstillelse/levering.

13.2.2 Absolutte krav til IPR, avbestilling mv. 

Alle leverandørkontrakter skal inneholde følgende vilkår: 

(a) Plikt for leverandøren til å ha et prosjektstyringssystem i samsvar med kravene i
Vedlegg D punkt 7.1;

(b) Plikt for leverandøren til å gjøre tilgjengelig teknologi som utvikles i forbindelse med
leveransen etter leveranseavtalen i hele EØS-området på markedsmessige og
kommersielle vilkår, men med unntak for Bakgrunnsrettigheter;

(c) Plikt for leverandøren til å legge til rette for at Tilskuddsmottaker kan oppfylle sine
forpliktelser knyttet til gevinstrealisering og kunnskapsdeling i henhold til punkt 30,
herunder plikt til å dele informasjon med Tilskuddsmottaker;

(d) Skadesløsholdelse fra leverandøren i tilfelle inngrep i patentrettigheter eller andre
immaterielle rettigheter i forbindelse med Arbeidet eller Tilskuddsmottakers bruk av
Fangstanlegget;

(e) I tilfelle inngrep i patentrettigheter eller andre immaterielle rettigheter, en plikt for
leverandøren til for egen regning å anskaffe nødvendige lisensrettigheter eller foreta
nødvendige modifikasjoner i leveransen for å sikre at Tilskuddsmottakers bruk av
denne ikke er i strid med tredjemanns rettigheter;

(f) Oppsigelses-/avbestillingsrett for Tilskuddsmottaker som gir Tilskuddsmottaker
samme adgang til oppsigelse/avbestilling som Staten har etter denne Avtalen, og med
eventuell oppsigelses-/avbestillingserstatning begrenset til leverandørens pådratte
kostnader tillagt fortjenestetap, og sedvanlig tapsbegrensningsplikt;

(g) Rett for Tilskuddsmottaker til å gi Staten samme innsyn/informasjon knyttet til
kontrakten som Tilskuddsmottaker har;
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(h) Krav til etikk og samfunnsansvar som viderefører Avtalens krav;

(i) Rett for Tilskuddsmottaker til å utføre revisjoner, verifikasjoner og gjennomganger av
leverandørens arbeid for å sikre etterlevelse av kravene nevnt i dette punkt 13.2.2;
og

(j) Norsk lovvalg og tvisteløsning ved alminnelige domstoler i Norge.

Kravene i bokstavene (a) til (j) gjelder bare i den grad det er relevant ut fra anskaffelsens innhold. 
Dersom det ikke er mulig for Tilskuddsmottaker å få gjennomslag for disse vilkårene i forhandlinger 
med leverandører, kan Tilskuddsmottaker be om at Staten samtykker til avvik. Staten skal ikke nekte 
å gi slikt samtykke uten rimelig grunn. 

13.2.3 Videreføring av visse forpliktelser 

Ved bruk av leverandører er det Tilskuddsmottakers ansvar at Avtalens forpliktelser reflekteres i 
leverandørkontaktene hvis og i den grad dette er nødvendig for at Tilskuddsmottakers skal kunne 
oppfylle sine forpliktelser overfor Staten etter Avtalen. Dette gjelder særlig punktene 15.3, 28.2, 
32.4 og 35. 

13.3 Informasjon om sentrale leverandørkontrakter 

Tilskuddsmottaker skal holde Staten orientert om forhandling og inngåelse av, og hovedinnholdet i, 
alle leverandørkontrakter med en forventet kontraktsverdi over NOK 100 millioner. 

Det samme gjelder senere ikke-ubetydelige endringer i arbeidsomfang, fremdriftsplan eller avtalte 
vilkår i slike leverandørkontrakter. Endringer som kan antas å ha betydning for Grensesnitt eller andre 
deler av CCS-Prosjektet i Etablerings- eller Driftsperioden, herunder for Ferdigstillelsen, skal varsles 
særskilt før de implementeres. 

Nærmere regler er gitt i Vedlegg D, særlig punkt 7.2, 7.4, 7.5 og 13.1. 

13.4 Innsyn i leverandørkontrakter 

Tilskuddsmottaker skal på forespørsel gi Staten fullt innsyn i alle leverandørkontrakter uansett 
kontraktsverdi, herunder alle tilleggs- eller endringsavtaler, endringsordrer, 
endringsordreforespørsler, omtvistede endringsordrer, møtereferater og annen korrespondanse. 

13.5 Tvister knyttet til leverandørkontrakter 

Tilskuddsmottaker skal holde Staten orientert om uenigheter og rettstvister i tilknytning til 
leverandørkontrakter. Tilsvarende gjelder eventuelle andre tvister som kan ha betydning for 
etablering eller drift av Fangstanlegget, eller for omfanget av Investeringstilskudd eller Driftstilskudd. 

Staten har rett, men ikke plikt, til å utøve partshjelp innenfor rammene av tvisteloven (LOV-2005-06-
17-90) § 15-7.

Potensielle forlik skal forelegges Staten for kommentarer før forlik inngås. Punkt 8.5 gjelder 
tilsvarende så langt den passer. 
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14. Fremdriftsplaner og forsinkelse

14.1 Milepæler

Tilskuddsmottaker skal ved etableringen av Fangstanlegget overholde fristene angitt som Milepæler i 
Vedlegg C. 

Milepælene skal ligge fast gjennom Etableringsperioden. Milepælene kan bare endres i samsvar med 
punkt 26, instruks i henhold til punkt 8.5 eller avtale mellom Partene. 

14.2 Tilskuddsmottakers fremdriftsplan 

Tilskuddsmottaker skal utarbeide og løpende oppdatere Overordnet Plan, Detaljplan og Arbeidsplan i 
samsvar med Vedlegg C og Vedlegg D punkt 7.2. 

Tilskuddsmottaker skal gjennomføre baseline og utarbeide baseline-rapport hvert halvår i samsvar 
med Vedlegg C punkt 2.1 og Vedlegg D punkt 7.4, og ellers ved behov. 

14.3 Fremdriftsrapportering 

Tilskuddsmottaker skal månedlig rapportere fremdrift i samsvar med Vedlegg D punkt 7.2, 7.4 og 
13.1. 

14.4 Forsinkelser 

Tilskuddsmottaker skal uten ugrunnet opphold sende særskilt varsel til Staten dersom det er grunn til 
å anta at det vil oppstå forsinkelse i forhold til noen av Milepælene. Tilsvarende gjelder andre 
forsinkelser som kan antas å ha betydning for Grensesnitt eller andre deler av CCS-Prosjektet. 

Varselet skal angi årsaken til forsinkelsen, omfanget av forsinkelsen, hvilke tiltak som er eller vil bli 
iverksatt for å avhjelpe forsinkelsen, hvilken effekt avhjelpen er estimert å gi, samt når 
Fangstanlegget forventes ferdigstilt med de tiltak Tilskuddsmottaker iverksetter. 

Tilskuddsmottaker skal iverksette hensiktsmessige tiltak for å avhjelpe forsinkelsen så langt det er et 
rimelig forhold mellom tiltakenes forventede kostnad og forventet effekt på forsinkelsen. Kostnadene 
til slike tiltak reguleres av punkt 15 og gir ikke rett til Avtalejustering. 

Ved forsinkelser skal Partene i fellesskap søke å finne praktiske løsninger slik at negative konsekvenser 
for øvrige deler av CCS-Prosjektet og CO2 Helkjede blir minst mulig. 

15. Investeringstilskudd fra Staten

15.1 Investeringstilskudd og Tilskuddsmottakers Investeringsandel 

15.1.1 Investeringstilskudd – faktiske kostnader 

Staten skal yte Investeringstilskudd basert på Tilskuddsmottakers faktiske kostnader til etablering av 
Fangstanlegget, i samsvar med Avtalen (Tilskuddsberettigede Etableringskostnader). 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader skal dekkes av Staten (Investeringstilskudd) og 
Tilskuddsmottaker (Tilskuddsmottakers Investeringsandel) som følger: 

(a) Fra første krone og opp til Investeringsnivå 0 skal Staten dekke 45,12 % og
Tilskuddsmottaker 54,88 % av Tilskuddsberettigede Etableringskostnader; og
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(b) Fra Investeringsnivå 0 og opp til Maksimalbudsjett Etableringskostnader, skal
Tilskuddsmottaker dekke alle Tilskuddsberettigede Etableringskostnader.

Investeringstilskuddet er begrenset til Maksimalt Investeringstilskudd (som angitt i punkt 15.1.3). 

Investeringsnivå 0 og Maksimalbudsjett Etableringskostnader (som fastsatt i punkt 33.1) skal justeres 
for endringer i valutakurser og generelle endringer i prisnivået (inflasjon/deflasjon), som regulert i 
Vedlegg B. For øvrig skal Investeringsnivå 0 (og Maksimalt Investeringstilskudd) ligge fast gjennom 
Tilskuddsperioden. 

15.1.2 Investeringstilskudd – kostnader til etablering 

Bare Tilskuddsberettigede Etableringskostnader som beskrevet i dette punkt 15 og i Vedlegg B gir 
grunnlag for Investeringstilskudd etter Avtalen. 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader omfatter kostnader til etablering av Fangstanlegget som 
beskrevet i punkt 12 og Vedlegg A med bilag, og som: 

(a) Pådras i perioden fra Startdagen til Ferdigstillelse, herunder kostnader for arbeid som
er utført før Ferdigstillelse men forfaller først etter Ferdigstillelse, med mindre annet
er uttrykkelig angitt i Vedlegg B; eller

(b) Pådras etter Ferdigstillelse til eventuelt gjenstående arbeid som angitt i Vedlegg B.

Innenfor Maksimalbudsjett Etableringskostnader kan også Tilleggsinvesteringer i løpet av en 12- 
månedersperiode etter Ferdigstillelse inngå i Tilskuddsberettigede Etableringskostnader, forutsatt at: 

(a) Investeringen er nødvendig for at Fangstanlegget kan drives som forutsatt i Avtalen
gjennom Driftsperioden;

(b) Investeringen ikke dekkes av utbedrings- eller garantikrav mot leverandør; og

(c) Investeringen ikke dekkes av forsikringsoppgjør.

Andre investeringer, herunder investeringer i kapasitetsøkninger ut over Fangstanleggets 
Designkapasitet, kan ikke inngå i Tilskuddsberettigede Etableringskostnader (eller 
Tilskuddsberettigede Driftskostnader). 

15.1.3 Maksimalt Investeringstilskudd 

Maksimalt Investeringstilskudd er begrenset oppad til NOK 2.053 millioner (2022-kroner). 

Eventuelle kostnader som ikke kvalifiserer som Tilskuddsberettigede Etableringskostnader (eller 
Tilskuddsberettigede Driftskostnader), skal dekkes av Tilskuddsmottaker alene. 

15.2 Tilskuddsberettigede Etableringskostnader 

15.2.1 Nødvendige merkostnader 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader omfatter Tilskuddsmottakers kostnader til etablering av 
Fangstanlegget, samt nødvendige tilpasninger på Produksjonsanlegget og integrasjon mellom 
Fangstanlegg og Produksjonsanlegg eller Ekstern Infrastruktur. 
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Slike kostnader til etablering, tilpasning og integrasjon av Fangstanlegget er Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader i den utstrekning de er nødvendige for å oppfylle Avtalens krav, herunder de 
krav og aktiviteter beskrevet i Vedlegg A og dets Bilag 1, 2 og 3. 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader er begrenset til Tilskuddsmottakers nødvendige 
merkostnader knyttet til CO2-håndtering i samsvar med Avtalen. 

Vurderingen av hva som er en nødvendig merkostnad, skal ta utgangspunkt i hva som etter 
Tilskuddsmottakers forsvarlige vurdering fremstår som nødvendig på det tidspunktet kostnaden 
pådras. 

Kostnader som ville påløpt uavhengig av CO2-håndtering eller som går ut over det som er nødvendig, 
kvalifiserer ikke som Tilskuddsberettigede Etableringskostnader. 

Kostnader til oppgradering, utbedring eller andre tiltak på Produksjonsanlegget kvalifiserer ikke som 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader ut over det som er angitt i dette punkt 15.2.1. 

Kostnader til tiltak som også er til nytte eller har verdi for Tilskuddsmottakers øvrige virksomhet, skal 
fordeles som angitt i Vedlegg B slik at en avtalt andel inngår i Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader og resten dekkes av Tilskuddsmottaker alene. 

15.2.2 Direkte kostnader 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader er begrenset til Tilskuddsmottakers direkte kostnader 
knyttet til CO2-håndtering i samsvar med Avtalen. Eventuelle indirekte kostnader kvalifiserer ikke som 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader med mindre det er uttrykkelig angitt i Vedlegg B. 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader kan omfatte både kostnader til leverandører, andre 
uavhengige tredjeparter, Tilskuddsmottakers Tilknyttede Selskaper og Tilskuddsmottakers egne 
kostnader, i samsvar med Avtalen. 

Kostnader til leverandører og andre uavhengige tredjeparter skal belastes uten påslag av noen art. 

Tilskuddsmottakers egne kostnader skal utelukkende belastes gjennom avtalte timerater inntatt i 
Vedlegg B. Timeratene skal inkludere alle relevante kostnader, herunder lønn, overtid, feriepenger, 
reisekostnader, kontorkostnader, sosiale kostnader, forsikringer og opplæring. Timeratene skal være 
kostnadsbaserte og uten fortjeneste eller administrasjons- og ledelsespåslag (overhead) ut over det 
som er uttrykkelig angitt i Vedlegg B. 

Bestemmelsene i foregående avsnitt gjelder tilsvarende for kostnader som pådras av eller ved bruk 
av Tilskuddsmottakers Tilknyttede Selskaper eller deres personell. 

Tilskuddsmottaker har ikke rett til å belaste som Tilskuddsberettigede Etableringskostnader bruk av 
grunn, anlegg eller infrastruktur som Tilskuddsmottaker allerede eier, leier eller på annet grunnlag 
disponerer, med mindre slik rett er ervervet eller utvidet utelukkende for etablering av 
Fangstanlegget som uttrykkelig angitt i Vedlegg B. Det samme gjelder Tilskuddsmottakers eventuelle 
immaterielle rettigheter. 

15.2.3 Merverdiavgift 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader skal beregnes eksklusive merverdiavgift. 
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15.2.4 Andre kostnader 

Kostnader til gevinstrealisering og kunnskapsdeling kan belastes som Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader i den utstrekning det fremgår av Vedlegg B. 

Kostnader til fremtidig fjerning av Fangstanlegget reguleres av punkt 31.3, 32.2 og 32.3, og skal ikke 
inngå i Tilskuddsberettigede Etableringskostnader. 

Kostnader til øvrige investeringer, vedlikehold og drift av Fangstanlegget etter Ferdigstillelse 
reguleres av punkt 18, og skal ikke inngå i Tilskuddsberettigede Etableringskostnader. 

15.3 Kostnadsrapportering 

Tilskuddsmottaker skal uten ugrunnet opphold sende særskilt varsel til Staten dersom det er grunn til 
å anta at totale Tilskuddsberettigede Etableringskostnader vil overstige Budsjettet. 

Tilskuddsmottaker skal månedlig rapportere påløpte kostnader i forhold til Budsjett i samsvar med 
Vedlegg D, særlig punkt 7.4 og 13.1. 

For planleggings- og budsjettformål skal Tilskuddsmottaker på forespørsel oppgi forventede kostnader 
for slike perioder fremover i tid som Staten måtte be om. 

16. Ferdigstillelse

16.1 Mekanisk Ferdigstillelse og Systemutprøving

Tilskuddsmottaker skal sørge for Mekanisk Ferdigstillelse og Systemutprøving i samsvar med Vedlegg 
A punkt 11.1 og 11.2. 

Tilskuddsmottaker skal før oppstart av Akseptansetesten skriftlig bekrefte og dokumentere overfor 
Staten at Fangstanlegget har oppnådd Mekanisk Ferdigstillelse og Systemutprøving er gjennomført i 
samsvar med Avtalen, og at Fangstanlegget er klargjort for oppstart av Akseptansetesten. 

16.2 Akseptansetest 

Etter oppnådd Mekanisk Ferdigstillelse og gjennomført Systemutprøving av Fangstanlegget skal 
Tilskuddsmottaker gjennomføre en Akseptansetest i samsvar med Vedlegg A punkt 11.3. 

Tilskuddsmottaker skal benytte en kompetent og uavhengig tredjepart til å verifisere og bekrefte 
resultatene av Akseptansetesten. 

Dersom Fangstanlegget ved Akseptansetesten ikke tilfredsstiller de minstekravene som er oppstilt i 
Vedlegg A, skal Tilskuddsmottaker innen 14 Dager utarbeide en plan for utbedring av feil/mangler, 
og gjennomføring av en ny Akseptansetest. 

Bestemmelsene i dette punkt 16.2 gjelder tilsvarende for fornyede Akseptansetester. 

Etter gjennomføring av en vellykket Akseptansetest skal Tilskuddsmottaker skriftlig bekrefte og 
dokumentere i form av en testrapport fra den oppnevnte uavhengige tredjepart, at Fangstanlegget 
er ferdigstilt i samsvar med Avtalen. 

16.3 Ferdigstillelsesbekreftelse 

Ferdigstillelse etter Avtalen inntreffer når Staten utsteder Ferdigstillelsesbekreftelse i henhold til 
dette punkt 16.3. 
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Staten skal utstede Ferdigstillelsesbekreftelse når: 

(a) Ferdigstillelsesfristen i Vedlegg C er nådd;

(b) Tilskuddsmottaker har bekreftet og dokumentert at Fangstanlegget er Mekanisk
Ferdigstilt og Systemutprøving gjennomført i samsvar med Avtalen;

(c) Tilskuddsmottaker har gjennomført en vellykket Akseptansetest i samsvar med
Avtalen; og

(d) Resultatet av Akseptansetesten er verifisert og bekreftet av en uavhengig tredjepart.

 Utstedelse av Ferdigstillelsesbekreftelse har følgende virkninger: 

(a) Etableringsperioden opphører og Arbeidet går over i Driftsperioden;

(b) Senere pådratte kostnader kvalifiserer ikke som Tilskuddsberettigede
Etableringskostnader og gir ikke rett på Investeringstilskudd, med de unntak som er
uttrykkelig angitt i punkt 15 og Vedlegg B; og

(c) Tilskuddsmottaker får rett til Driftstilskudd i samsvar med Avtalen.

DEL IV - DRIFT 

17. Drift av Fangstanlegget

17.1 Plikt til å drive og vedlikeholde Fangstanlegget

Tilskuddsmottaker skal gjennom hele Driftsperioden drive Fangstanlegget i samsvar med Vedlegg A, 
særlig punkt 15, og herunder: 

(a) Tilstrebe kontinuerlig drift, høy driftsregularitet og stabile leveranser av CO2;

(b) Løpende tilstrebe å identifisere og gjennomføre tiltak som er egnet til å effektivisere
og optimalisere driften av Fangstanlegget; og

(c) Løpende utføre vedlikehold, reparasjoner og nødvendige utskiftninger slik at
Fangstanlegget kan drives i samsvar med Avtalen.

Tilskuddsmottaker skal ikke illojalt unnlate, redusere eller begrense driften, vedlikeholdet eller 
nødvendige reparasjoner av Fangstanlegget for å begrense egne kostnader. Tilskuddsmottaker skal 
heller ikke påføre Staten kostnader knyttet til drift, vedlikehold og reparasjoner ut over det som 
samlet sett er rasjonelt og kostnadseffektivt i Driftsperioden. 

Tilskuddsmottaker kan ved driften av Fangstanlegget ta rimelig hensyn til driften av 
Produksjonsanlegget, og skal ikke være forpliktet til å drive Fangstanlegget på en måte som påfører 
Produksjonsanlegget eller Tilskuddsmottakers virksomhet ulempe eller tap. 

Tilskuddsmottaker skal varsle Staten uten ugrunnet opphold dersom driften av Fangstanlegget 
begrenses på grunn av forhold som nevnt i foregående avsnitt. Slike forhold gir ikke Tilskuddsmottaker 
krav på Avtalejustering eller økt Driftstilskudd ut over det som følger av punkt 18. 
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17.2 Plikt til å fange tilgjengelig CO2 

Tilskuddsmottaker skal drive Fangstanlegget i samsvar med god praksis for forsvarlig og 
kostnadseffektiv drift av industrianlegg, og slik at mest mulig av CO2 som er tilgjengelig fra 
Produksjonsanlegget fanges. 

17.3 Plikt til å levere CO2 

Tilskuddsmottaker skal i Driftsperiodens Del 1 levere all CO2 som fanges i Fangstanlegget og som 
Staten er forpliktet til å ta imot etter Avtalen, til Transport- og Lageransvarlig i samsvar med Avtalen. 
I Driftsperiodens Del 2 skal Tilskuddsmottaker sørge for lagring av all CO2 som fanges. 

CO2 skal leveres på Utskipningspunktet. Risikoen for CO2 går over fra Tilskuddsmottaker til Staten ved 
levering i Driftsperiodens Del 1.  

Alternativ bruk, omsetning eller avsetning av CO2 er ikke tillatt uten Statens skriftlige 
forhåndssamtykke. 

17.4 Statens plikt til å sørge for mottak av CO2 

Staten er ansvarlig for at Transport- og Lageransvarlig kan motta, transportere og lagre 
Tilskuddsmottakers CO2, inntil 5 400 m3 CO2 hver fjerde Dag og oppad begrenset til 400 000 tonn CO2 
pr. år. 

Staten eller Transport- og Lageransvarlig er ikke forpliktet til å motta, og Tilskuddsmottaker har ikke 
rett å levere, CO2 utover dette.  

Forpliktelsen til å motta, transportere og lagre Tilskuddsmottakers CO2 skal fastlegges nærmere 
gjennom lasteprogrammer som utarbeides av Transport- og Lageransvarlig i samsvar med Vedlegg H. 

Dersom Transport- og Lageransvarlig ikke kan motta CO2 i samsvar med lasteprogrammer fastlagt i 
samsvar med Avtalen, og dette ikke skyldes Tilskuddsmottaker eller noen han svarer for, skal Staten 
dekke Tilskuddsmottakers kostnader i henhold til punkt 27.2. 

Staten er ikke forpliktet til å sørge for mottak av CO2 som avviker fra spesifikasjonene angitt i Vedlegg 
A punkt 5.2. 

Dette punkt 17.4 gjelder bare i Driftsperiodens Del 1. I Driftsperiodens Del 2 er det Tilskuddsmottakers 
eget ansvar å inngå avtale(r) om transport- og lagringstjenester, jf. punkt 2.2 siste avsnitt. 

17.5 Måling og dokumentasjon 

Tilskuddsmottaker er ansvarlig for å måle mengden CO2 som leveres til Transport- og Lageransvarlig, 
jf. Vedlegg A punkt 15.3. Nærmere regler om måling av mengde CO2 som leveres til Transport- og 
Lageransvarlig er gitt i Vedlegg H. 

Tilskuddsmottaker er også ansvarlig for å måle andelene av henholdsvis biogent og fossilt CO2 som 
leveres til Transport- og Lageransvarlig. 

Etter Transport- og Lageravtalen (vedlegg A punkt 10.2.3) skal Transport- og Lageransvarlig 
rapportere lagret mengde til Tilskuddsmottaker, og rapporten skal gi tilstrekkelig grunnlag for 
rapportering til relevante myndigheter. Staten skal medvirke til at Transport- og Lageransvarlig 
oppfyller denne forpliktelsen. 
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Rapporteringsplikten i foregående avsnitt gjelder kun i Driftsperiodens Del 1, og gjelder ikke 
opprinnelsen av CO2 som er lagret (herunder andeler av biogent og fossilt CO2). 

17.6 Statens rett til å disponere over mottatt CO2 

Staten kan fritt disponere over CO2 som leveres fra Tilskuddsmottaker til Transport- og Lageransvarlig 
i henhold til Avtalen i Driftsperiodens Del 1. 

17.7 Leverandørkontrakter  

Punkt 13 gjelder tilsvarende for leverandørkontrakter som inngås i tilknytning til Fangstanlegget eller 
driften av dette for eller i Driftsperioden. 

18. Driftstilskudd fra Staten

18.1 Driftstilskudd og Tilskuddsmottakers Driftskostnadsandel 

I Driftsperioden skal Staten yte Driftstilskudd i henhold til dette punkt 18. 

Driftstilskuddet baseres på Tilskuddsmottakers faktiske kostnader pådratt til drift av Fangstanlegget, 
i samsvar med Avtalen (Tilskuddsberettigede Driftskostnader): 

(a) Staten skal yte Driftstilskudd tilsvarende 28,93 % av Tilskuddsberettigede
Driftskostnader, oppad begrenset til Maksimalt Driftstilskudd; og

(b) Tilskuddsmottaker skal dekke 71,07 % av Tilskuddsberettigede Driftskostnader
(Tilskuddsmottakers Driftskostnadsandel).

Maksimalbudsjett Driftskostnader skal årlig justeres for endringer i strømpris og generelle endringer 
i prisnivået (inflasjon/deflasjon) som regulert i Vedlegg B. For øvrig skal Maksimalbudsjett 
Driftskostnader ligge fast gjennom Tilskuddsperioden, også ved endringer i valutakurser som påvirker 
kostnadene i norske kroner. 

Bare Tilskuddsberettigede Driftskostnader som beskrevet i punkt 18.4 og i Vedlegg B gir grunnlag for 
Driftstilskudd etter Avtalen. Kostnader som ikke kvalifiserer som Tilskuddsberettigede Driftskostnader 
må dekkes av Tilskuddsmottaker. 

Kostnader ut over Maksimalbudsjett Driftskostnader reguleres av punkt 18.3. 

18.2 Årlig driftsbudsjett 

Det skal for hvert år gjennom Driftsperioden fastsettes et årlig driftsbudsjett. 

Med mindre Tilskuddsmottaker foreslår et annet budsjett, skal det årlige budsjettet tilsvare 10 % av 
Maksimalbudsjett Driftskostnader. 

Det årlige driftsbudsjettet danner rammen for Statens budsjettering og utbetaling av Driftstilskudd i 
henhold til punkt 21 basert på Tilskuddsberettigede Driftskostnader i det aktuelle året. 

Tilskuddsmottaker skal uten ugrunnet opphold sende særskilt varsel til Staten dersom det er grunn til 
å anta at det årlige driftsbudsjettet vil overskrides. 
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For ordens skyld presiseres at Driftstilskudd skal ytes på grunnlag av faktiske Tilskuddsberettigede 
Driftskostnader, og at eventuelt over- eller underforbruk i forhold til det årlige driftsbudsjettet ikke 
har betydning for retten til Driftstilskudd. 

18.3 Maksimalt Driftstilskudd 

Maksimalt Driftstilskudd er bestemt av Maksimalbudsjett Driftskostnader, som er regulert i punkt 
33.2. Maksimalt Driftstilskudd i hele Driftsperioden er begrenset oppad til NOK 1.027 millioner 2022-
kroner). 

Retten til Driftstilskudd bortfaller for resten av Driftsperioden fra det tidspunktet akkumulerte 
Tilskuddsberettigede Driftskostnader når Maksimalbudsjett Driftskostnader. 

Overskridelse av Maksimalbudsjett Driftskostnader er for øvrig uten betydning for Partenes rettigheter 
og forpliktelser etter Avtalen, og gir ikke Tilskuddsmottaker rett til å innstille driften ut over det som 
følger av punkt 33.3. 

18.4 Tilskuddsberettigede Driftskostnader 

Tilskuddsberettigede Driftskostnader omfatter løpende kostnader til drift og vedlikehold av 
Fangstanlegget i Driftsperioden. 

Kostnader til drift og vedlikehold av Fangstanlegget er Tilskuddsberettigede Driftskostnader i den 
utstrekning de er nødvendige for å oppfylle Avtalens krav, herunder de krav og aktiviteter beskrevet 
Vedlegg A og dets Bilag 1, 2 og 3. 

Innenfor Maksimalbudsjett Driftskostnader kan også investeringer inngå i Tilskuddsberettigede 
Driftskostnader, forutsatt at: 

(a) Investeringen er nødvendig for at Fangstanlegget kan drives som forutsatt i Avtalen
gjennom Driftsperioden;

(b) Investeringen ikke dekkes av utbedrings- eller garantikrav mot leverandør; og

(c) Investeringen ikke dekkes av forsikringsoppgjør.

Andre investeringer, herunder kapasitetsøkninger ut over Fangstanleggets Designkapasitet eller 
investeringer ut over det som er nødvendig for drift gjennom Driftsperioden, kan ikke inngå i 
Tilskuddsberettigede Driftskostnader. 

Punkt 15.2 om Tilskuddsberettigede Etableringskostnader i Etableringsperioden gjelder tilsvarende 
for Tilskuddsberettigede Driftskostnader i Driftsperioden. 

Tilskuddsmottaker har ikke rett til å belaste som Tilskuddsberettigede Driftskostnader restvarme eller 
andre overskuddsytelser fra Produksjonsanlegget som ikke innebærer en kostnad for 
Tilskuddsmottaker. Ytelser fra Produksjonsanlegget som kunne vært solgt eller utnyttet på annen 
måte, kan belastes dersom det er uttrykkelig angitt i Vedlegg B. 

18.5 Unngått CO2-kostnad 

Tilskuddsmottakers besparelser i form av Unngått CO2-kostnad skal ikke gå til fradrag i Driftstilskudd, 
men beholdes av Tilskuddsmottaker til dekning av Tilskuddsmottakers kostnader. 
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19. Tilleggstilskudd og Transport- og Lagertilskudd

19.1 Tilleggstilskudd

Staten skal i Driftsperioden yte et Tilleggstilskudd pr. tonn CO2 som ikke er gjenstand for kvoteplikt. 
Hva som i denne forbindelse regnes som kvotepliktig utslipp av CO2, skal baseres på 
Tilskuddsmottakers godkjente kvoteregnskap til norske miljømyndigheter.  

I Driftsperiodens Del 1 skal Tilleggstilskuddet ytes pr. tonn CO2 som er levert til Transport- og 
Lageransvarlig. I Driftsperiodens Del 2 skal Driftstilskuddet ytes pr. tonn CO2 som Tilskuddsmottaker 
kan dokumentere at er permanent lagret eller disponert på annen måte som i henhold til gjeldende 
regulering innebærer at (ellers kvotepliktige) utslipp fritas fra kvoteplikt. 

Tilleggstilskuddet skal tilsvare kvoteprisen for utslipp underlagt kvoteplikt, beregnet i henhold til 
Forskrift om CO2-kompensasjon for industrien (versjon gjeldende fra 26. september 2013) § 8 tredje 
ledd.  

Både spart forbrenningsavgift (CO2-avgift) og BIO CCS-inntekter skal gå til fradrag krone for krone i 
Tilleggstilskuddet. 

Forbrenningsavgiften beregnes ved at mengden avfall innlevert til forbrenningsanlegget multipliseres 
med en faktor på 0,5498 tonn fossilt CO2 per tonn innlevert avfall, jf. særavgiftsforskriften § 3-13-4. 
Det skal derfor gjøres et fradrag i Tilleggstilskuddet pr. tonn CO2 lik den til enhver tid gjeldende 
avgiftssatsen (pr. tonn CO2) multiplisert med en faktor på 0,5498. Dersom Miljødirektoratet fastsetter 
en anleggsspesifikk faktor for Tilskuddsmottaker, skal denne faktoren benyttes i stedet. Fradraget 
skal beregnes forut for hvert enkelt driftsår basert på Stortingets avgiftsvedtak for året. Ved behov 
skal det ved utløpet av hvert driftsår foretas et etteroppgjør. 

Fradraget for BIO CCS-inntekter skal så langt som mulig fastsettes foreløpig forut for hvert driftsår 
basert på de inntekter Tilskuddsmottaker forventer å motta. Dersom de faktiske inntektene avviker 
fra det foreløpige fradraget, skal det foretas et etteroppgjør ved utløpet av hvert driftsår. 

Tilleggstilskudd ytes ikke dersom summen av forbrenningsavgift og BIO CCS-inntekter er lik eller større 
enn Tilleggstilskuddet beregnet etter dette punkt 19.1 andre avsnitt. Eventuelle besparelser og 
inntekter som overstiger Tilleggstilskuddet skal ikke gå til fradrag i Driftstilskuddet (unntatt ved 
oppnådd maksimalavkastning i henhold til punkt 20). 

19.2 Transport- og Lagertilskudd 

Transport- og Lageransvarlig er bare forpliktet til å stille kapasitet i henhold til Avtalen vederlagsfritt 
til rådighet for Tilskuddsmottaker frem til utløpet av Driftsperiodens Del 1. Ut over dette er verken 
Staten eller Transport- og Lageransvarlig forpliktet til å motta, og Tilskuddsmottaker har ikke rett til 
å levere, CO2, jf. punkt 17.4. 

I Driftsperiodens Del 2 skal Staten derfor yte et Transport- og Lagertilskudd på NOK 500 pr. tonn CO2. 
Transport- og Lagertilskuddet ytes pr. tonn CO2 som Tilskuddsmottaker kan dokumentere at er 
permanent lagret eller disponert på annen måte som i henhold til gjeldende regulering innebærer at 
(ellers kvotepliktige) utslipp fritas fra kvoteplikt. Transport- og Lagertilskuddet ytes for inntil 400.000 
tonn CO2 pr. år, og samlet utbetaling er oppad begrenset til NOK 300 millioner.  

Transport- og Lagertilskuddet skal justeres årlig for generelle endringer i prisnivået 
(inflasjon/deflasjon) som regulert i Vedlegg B. For øvrig skal Transport- og Lagertilskuddet ligge fast 

36



#11915333/1 37 (59) 

gjennom Tilskuddsperioden og være uavhengig også av Tilskuddsmottakers faktiske kostnader til 
transport og lagring. 

Avtale(r) som Tilskuddsmottaker inngår med ny(e) transport- og lagringsaktør(er) (jf. punkt 2.2) skal 
forelegges Staten senest 9 måneder før utløpet av Driftsperiodens Del 1. Involverte aktører og de 
aktuelle avtaler skal godkjennes av Staten. Godkjenning skal gis med mindre det foreligger saklig 
grunn til å nekte. 
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DEL V – FELLES BESTEMMELSER FOR ETABLERING OG DRIFT 

21. Fakturering og utbetaling av Tilskudd

21.1 À konto-utbetalinger av Investeringstilskudd

Staten skal på anmodning fra Tilskuddsmottaker utbetale forventet Investeringstilskudd for neste 
måned à konto i samsvar med bestemmelsene i Vedlegg D punkt 16. 

21.2 Fakturering av Investeringstilskudd 

Tilskuddsmottaker skal sende månedlig faktura i samsvar med Vedlegg D punkt 16. 

Fakturaen skal omfatte Statens andel av Tilskuddsberettigede Etableringskostnader påløpt i den 
aktuelle måneden, med fradrag for mottatte à konto-betalinger. 

21.3 Sluttfaktura/-oppgjør ved Ferdigstillelse 

Innen 4 måneder etter Ferdigstillelse skal Tilskuddsmottaker sende en endelig kostnadsrapport og 
sluttfaktura på Investeringstilskudd. 

Kostnadsrapporten skal angi eventuelle kostnader som ikke er medtatt i sluttfaktura, jf. punkt 15.1.2 
andre avsnitt bokstav b. Tilskuddsmottaker skal holde Staten orientert om status for slike kostnader 
og ved avklaring oppdatere kostnadsrapporten uten ugrunnet opphold. 

Kostnader som ikke er medtatt i sluttfaktura kan ikke senere kreves dekket av Staten med mindre 
disse fremgår av kostnadsrapporten som beskrevet ovenfor. Tilskuddsmottaker kan bare ta forbehold 
om senere endring av kostnadsrapport og sluttfaktura dersom grunnlaget for beregningen ikke har 
foreligget i tide. Slikt forbehold kan bare gjøres for spesifikt angitte kostnader. 

21.4 Fakturering av Driftstilskudd 

Staten skal på anmodning fra Tilskuddsmottaker månedlig utbetale à konto 1/12 av forventet årlig 
Driftstilskudd i samsvar med Vedlegg D punkt 17. 

Det skal gjøres en årlig avregning mot faktiske Tilskuddsberettigede Driftskostnader i samsvar med 
Vedlegg D. 

21.5 Fakturering av Tilleggstilskudd 

Tilleggstilskudd skal faktureres månedlig på grunnlag av total mengde CO2 beregnet i henhold til punkt 
19.1 i foregående måned, i samsvar med Vedlegg D punkt 18. 

Det skal foretas en årlig avregning og eventuelt etteroppgjør i henhold til punkt 19.1 og Vedlegg D 
punkt 18.  

21.6 Fakturering av Transport- og Lagertilskudd 

Transport- og Lagertilskudd skal faktureres månedlig på grunnlag av total mengde CO2 beregnet i 
henhold til punkt 19.2 i foregående måned, i samsvar med Vedlegg D punkt 19. 
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21.7 Utbetaling av Tilskudd 

Etter mottak av faktura som tilfredsstiller kravene i Vedlegg D, skal Staten innen 30 Dager betale det 
beløp Tilskuddsmottaker har krav på i henhold til godkjent faktura. 

Dersom en faktura ikke oppfyller det spesifikasjonsnivå eller mangler slik underliggende 
dokumentasjon som kreves i henhold til Vedlegg D punkt 20.3, kan Staten enten (i) avvise fakturaen 
og unnlate å betale, eller (ii) tilbakeholde den andel av det fakturerte beløpet som det mangelfulle 
forholdet gjelder. Det samme gjelder for fakturaer som avviker fra Avtalen på annen måte. 

Ved forsinket betaling av faktura som Staten har plikt til å betale, kan Tilskuddsmottaker kreve 
forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (LOV-1976-12-17-100). 

Utbetaling av Investeringstilskudd, Driftstilskudd eller Tilleggstilskudd medfører ingen begrensning i 
Statens adgang til å kreve tilbakebetalt uberettiget tilskudd i henhold til punkt 22.6. 

22. Regnskap, revisjon og tilbakebetaling av Tilskudd

22.1 Prosjektregnskap

Tilskuddsmottaker skal gjennom hele Tilskuddsperioden føre et separat Prosjektregnskap i samsvar 
med Vedlegg B punkt 13 for alle kostnader knyttet til Arbeidet. 

I Driftsperioden skal Prosjektregnskapet føres på en slik måte at det viser om det foreligger et slikt 
underskudd som gir Tilskuddsmottaker rett til å stanse driften i samsvar med punkt 33.3. 

22.2 Avkastningsregnskap 

Tilskuddsmottaker skal gjennom hele Tilskuddsperioden føre et separat Avkastningsregnskap med alle 
relevante kostnader og inntekter som fastsatt nedenfor og i Vedlegg B punkt 14. 

Avkastningsregnskapet skal som et minimum inneholde følgende, både periodisert og akkumulert: 

(a) Tilskuddsmottakers Investeringsandel i henhold til punkt 15;

(b) Hafslund Oslo Celsios Investeringsandel (del av Tilskuddsmottakers Investeringsandel,
jf. punkt 1.2);

(c) Kommunens Investeringsandel (del av Tilskuddsmottakers Investeringsandel, jf. punkt
1.2);

(d) Tilskuddsmottaker Driftskostnadsandel i henhold til punkt 18;

(e) Tilskuddsmottakers Unngåtte CO2-kostnad (inkludert spart forbrenningsavgift) i
henhold til punkt 18.5;

(f) BIO CCS-inntekter;

(g) Tilleggstilskudd fra Staten i henhold til punkt 19.1;

(h) Tilskuddsmottakers kostnader til transport og lagring av CO2 i Driftsperiodens Del 2;

(i) Transport- og Lagertilskudd fra Staten i Driftsperiodens Del 2 i henhold til punkt 19.2;
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(j) Enhver annen støtte eller tilskudd til kostnader som gir rett til Tilskudd i henhold til
Avtalen (kumulasjon av støtte); og

(k) Tilskuddsmottakers påløpte (betalte og/eller ubetalte) forpliktelser til å betale
dividende/tilbakeføre innskutt kapital til kommunen, som nærmere beskrevet i
Investeringsavtalen.

 

  

I tillegg kan Tilskuddsmottaker i samsvar med bestemmelsene i Vedlegg B ta med i 
Avkastningsregnskapet eventuelle andre kostnader til etablering og drift av Fangstanlegget som ikke 
er tilskuddsberettiget etter Avtalen. 

Nærmere bestemmelser om avkastningsregnskap og -beregninger er inntatt i Vedlegg B. 

22.3 Åpen bok-prinsipp 

Tilskuddsmottaker skal på ethvert tidspunkt gi Staten fullt innsyn i alle beregninger og underlagsdata 
av betydning for Tilskudd etter Avtalen, samt forutsetningene for beregningene (åpen bok-prinsipp). 

Staten skal ha samme innsynsrett som Tilskuddsmottaker til informasjon om og hos 
Tilskuddsmottakers leverandører. 

Informasjon som etter Tilskuddsmottakers vurdering er Forretningshemmeligheter, skal identifiseres 
særskilt. Staten skal håndtere slik informasjon på en betryggende måte og holde den hemmelig i 
samsvar med forvaltningsloven (LOV-1967-02-10) § 13 første ledd nr. 2 og § 19 første ledd bokstav b. 
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22.4 Revisjon og oppbevaring 

Prosjektregnskapet og Avkastningsregnskapet skal årlig underlegges uavhengig revisjon av et 
anerkjent revisjonsfirma som er forhåndsgodkjent av Staten. 

Revisor skal skriftlig bekrefte overfor Staten at alle kostnader som er belastet Prosjektregnskapet er 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader eller Tilskuddsberettigede Driftskostnader i samsvar med 
Avtalen. Revisor skal også skriftlig bekrefte at Avkastningsregnskapet er komplett og ført i samsvar 
med Avtalen, og at beregnet avkastning og netto nåverdi er korrekt. 

Prosjektregnskapet og Avkastningsregnskapet, med underliggende dokumentasjon, skal oppbevares 
betryggende gjennom hele Tilskuddsperioden og deretter for en periode på ytterligere tre år. 

22.5 Revisjonsadgang for Staten 

Staten og Riksrevisjonen skal ha fullt innsyn i og adgang til å gjennomføre revisjon av 
Prosjektregnskapet og Avkastningsregnskapet, med underliggende dokumentasjon. 

Ved behov har Staten og Riksrevisjonen også rett til å gjennomføre intervjuer med Tilskuddsmottakers 
nøkkelpersoner. Tilskuddsmottaker skal på anmodning tilrettelegge for slike intervjuer. 

Tilskuddsmottaker skal på anmodning gi Staten og oppnevnt tredjepart tilgang til all annen relevant 
informasjon og dokumentasjon knyttet til Tilskuddsmottakers oppfyllelse av Avtalens forpliktelser slik 
at denne kan gjennomgås i tråd med god revisjonsskikk. 

22.6 Tilbakebetaling av Tilskudd 

Dersom Tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd ut over hva Tilskuddsmottaker er berettiget til i 
henhold til Avtalen, kan Staten kreve det uberettigede beløpet tilbakebetalt med tillegg av 
forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven (LOV-1976-12-17-100) fra utbetalingstidspunktet til 
tilbakebetaling finner sted. 

23. Garantistillelse
Tilskuddsmottaker skal som sikkerhet for riktig oppfyllelse av sine forpliktelser etter Avtalen stille en 
morselskapsgaranti eller tilsvarende garanti med innhold som beskrevet i Vedlegg E. 

Tilskuddsmottakers kostnader forbundet med å stille garantien inngår ikke i Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader eller Tilskuddsberettigede Driftskostnader. 

DEL IV – FORCE MAJEURE OG AVTALEJUSTERING 

24. Force Majeure
Det foreligger ikke avtalebrudd dersom Tilskuddsmottakers etablering eller drift av Fangstanlegget, 
eller oppfyllelse av Tilskuddsmottakers andre forpliktelser etter Avtalen, hindres på grunn av Force 
Majeure. 

Som Tilskuddsmottakers Force Majeure regnes også at en leverandør forhindres på grunn av Force 
Majeure. 

I tilfelle Force Majeure skal Staten informeres uten ugrunnet opphold. Tilskuddsmottaker skal uten 
ugrunnet opphold også iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense skadevirkningene av 
hindringen. 
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Hendelser som knytter seg til Tilskuddsmottakers Produksjonsanlegg eller øvrige virksomhet, herunder 
redusert produksjon, sviktende etterspørsel og andre forhold av betydning for driften av 
Produksjonsanlegget, kvalifiserer ikke som Force Majeure etter Avtalen. 

Ved Force Majeure i Etableringsperioden har Tilskuddsmottaker krav på justering av Milepæler i 
samsvar med punkt 26.2. 

Force Majeure i Driftsperioden gir ikke rett til forlengelse av Driftsperioden. 

Kostnadsfordelingen reguleres av punktene 15 og 18, og påvirkes ikke av Force Majeure. Dette 
innebærer at Force Majeure ikke gir Tilskuddsmottaker rett til økt Tilskudd, og at det heller ikke 
medfører redusert Tilskudd. 

Ved langvarig Force Majeure gjelder punkt 37 tilsvarende. 

Verken Tilskuddsmottaker eller Staten kan gjøre andre beføyelser eller krav gjeldende i anledning 
Force Majeure enn de som fremgår av dette punkt 24. 

25. COVID-19 Force Majeure
COVID-19-pandemien eller myndighetstiltak for å begrense denne eller dens konsekvenser, skal anses 
som Force Majeure selv om Tilskuddsmottaker kunne ha tatt hindringen i betraktning på tidspunktet 
for avtaleinngåelse ("COVID-19 Force Majeure"). 

Ved Covid-19 Force Majeure har Tilskuddsmottaker krav på justering av Milepæler i 
Etableringsperioden samsvar med punkt 26.2. Covid-19 Force Majeure gir ikke rett til forlengelse av 
Driftsperioden. 

Eventuelle merkostnader som følge av Covid-19 Force Majeure reguleres av punktene 15 og 18, og gir 
med unntak av det som er fastsatt i avsnittet nedenfor ikke Tilskuddsmottaker rett til ytterligere 
Tilskudd eller annen kompensasjon. 

Dersom Covid-19 Force Majeure medfører at Tilskuddsberettigede Etableringskostnader overskrider 
Maksimalbudsjett Etableringskostnader, kan Tilskuddsmottaker kreve at skal Investeringsnivå 0 skal 
justeres tilsvarende den kostnadsøkningen som Tilskuddsmottaker godtgjør at skyldes Covid-19 Force 
Majeure. Maksimalbudsjett Etableringskostnader skal i så fall justeres tilsvarende. 

26. Avtalejustering

26.1 Grunnlag for Avtalejustering

Tilskuddsmottaker kan kreve justering av Avtalen som nærmere beskrevet i dette punkt 26.1 dersom 
et av følgende forhold inntreffer: 

(a) Staten utsteder en instruks i henhold til punkt 8.5;

(b) Startdagen inntrer senere enn forutsatt i Vedlegg C på grunn av omstendigheter Staten
har risikoen for;

(c) Manglende eller forsinkede tillatelser som Staten har risikoen for i henhold til punkt
9.2;
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(d) Endring i offentligrettslige regler, tillatelser eller pålegg som Staten har risikoen for i
henhold til punkt 9.3;

(e) Statens avtalebrudd, med mindre virkningen er særskilt regulert på annen måte i
Avtalen;

(f) Force Majeure;

(g) Covid-19 Force Majeure; eller

(h) Uforutsette problemer knyttet til funksjonalitet av fangstteknologi eller integrasjon
mellom Fangstanlegget og Produksjonsanlegget, og som Tilskuddsmottaker kan
godtgjøre at (i) har negativ innvirkning for driften av Produksjonsanlegget, og (ii) som
Tilskuddsmottaker ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av uten tap
knyttet til driften av Produksjonsanlegget.

Krav om Avtalejustering skal fremsettes i samsvar med punkt 26.5. 

26.2 Justering av Milepæler 

Dersom forhold omtalt i punkt 26.1 medfører forsinkelse i forhold til noen av Milepælene, har 
Tilskuddsmottaker krav på tilsvarende justering av disse. En slik rett forutsetter at forsinkelsen ikke 
kan hentes inn ved hensiktsmessig akselerasjon til en akseptabel kostnad (som reguleres av punktene 
15 og 18). 

Ved forsinkelser skal Partene i fellesskap søke å finne praktiske løsninger slik at negative konsekvenser 
for øvrige deler av CCS-Prosjektet og CO2 Helkjede blir minst mulig. 

26.3 Ingen justering av Tilskudd 

Bortsett fra i de tilfellene som følger av punkt 25 (Covid-19 Force Majeure) eller punkt 26.4 (instruks 
fra Staten), kan Tilskuddsmottaker ikke kreve ytterligere Tilskudd eller annen kompensasjon ut over 
det som følger av bestemmelsene i punktene 15 og 18. 

26.4 Justering ved instruks fra Staten 

Dersom en instruks etter punkt 8.5 medfører økte eller reduserte kostnader for Tilskuddsmottaker, 
skal Tilskuddet justeres tilsvarende Tilskuddsmottakers økte og nødvendige, eller reduserte, 
kostnader som følge av slik instruks. 

Økte eller reduserte kostnader som ikke står i årsakssammenheng med instruksen, gir ikke grunnlag 
for justering av Tilskudd etter Avtalen. 

Dette punkt 26.4 gjelder tilsvarende i den utstrekning Tilskuddet kan kreves justert på grunn av 
Vedlegg H i henhold til punkt 2.2 eller endringer i Design Basis i henhold til punkt 12.2, uavhengig av 
en eventuell instruks fra Staten. 

26.5 Varsling av krav om Avtalejustering 

Krav om Avtalejustering skal varsles skriftlig til Statens Representant uten ugrunnet opphold etter at 
Tilskuddsmottaker ble eller burde ha blitt klar over det forholdet som begrunner kravet. 
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Varselet skal angi hovedtrekkene i Tilskuddsmottakers krav, og det rettslige og faktiske grunnlaget 
for kravet. 

Tilskuddsmottaker skal deretter innen rimelig tid fremsette et endelig krav med nødvendig 
dokumentasjon. 

Dersom Tilskuddsmottaker ikke varsler krav om Avtalejustering i samsvar med første avsnitt, tapes 
retten til å gjøre kravet gjeldende. 

Statens Representant skal gi skriftlig tilbakemelding innen rimelig tid etter mottak av 
Tilskuddsmottakers krav i henhold til første avsnitt. Tilbakemeldingen skal angi om kravet aksepteres 
eller ikke. 

Dersom kravet ikke aksepteres, skal det fremgå hvilke innsigelser Staten har, herunder innsigelser 
mot grunnlaget for kravet, innsigelser om at kravet er varslet for sent, innsigelser mot kravets innhold 
eller omfang, eller andre innsigelser. 

Dersom Partene er eller blir enige om en Avtalejustering, skal dette nedfelles i en skriftlig avtale. 

26.6 Manglende enighet 

Dersom Partene ikke oppnår enighet om en Avtalejustering, skal Partenes respektive standpunkt 
nedtegnes i en protokoll som signeres av begge Parter. 

Ved uenighet om Tilskuddsmottaker har rett til Avtalejustering, skal Tilskuddsmottaker lojalt innrette 
seg i henhold til Statens standpunkt inntil en eventuell avklaring foreligger i samsvar med punkt 39. 
Tilskuddsmottaker har ikke rett til å stanse Arbeidet. 

Dersom Tilskuddsmottaker ikke har tatt rettslige skritt i samsvar med punkt 39 innen 12 måneder 
etter at Statens skriftlige tilbakemelding på Tilskuddsmottakers varsel forelå, skal Statens standpunkt 
legges til grunn som endelig. 

DEL VII – ANSVAR OG FORSIKRINGER 

27. Ansvar

27.1 Driftsrisiko og utslipp

Tilskuddsmottaker har ansvar for drift av Fangstanlegget. Statens ansvar er begrenset til å yte 
Driftstilskudd i samsvar med punkt 18 (samt Tilleggstilskudd og Transport- og Lagertilskudd i samsvar 
med punkt 19). For øvrig har Tilskuddsmottaker risikoen for driften av Fangstanlegget, herunder for 
eventuelle utslipp av CO2 før levering på Utskipningspunktet. 

Ved slike utslipp må Tilskuddsmottaker for egen regning svare kvoter for, og dekke eventuelle andre 
kostnader knyttet til, den CO2 som slippes ut. 

Etter levering på Utskipningspunktet i Driftsperiodens Del 1 vil Staten eller Transport- og 
Lageransvarlig svare kvoter for, og dekke andre kostnader knyttet til, eventuell CO2 som slippes ut.  

Nærmere regler om måling av mengde CO2 som leveres til Transport- og Lageransvarlig er gitt i 
Vedlegg A punkt 15.3 og Vedlegg H. 
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27.2 Svikt i CO2 Helkjede 

Dersom Tilskuddsmottaker ikke får levert CO2 i samsvar med Avtalen, og dette ikke beror på 
Tilskuddsmottaker eller noen han svarer for, skal Staten erstatte Tilskuddsmottakers direkte tap 
forårsaket av svikten, herunder eventuelle CO2-kvotekostnader eller CO2-avgift for kvotepliktige eller 
avgiftspliktige utslipp og bortfall av Tilleggstilskudd for ikke-kvotepliktige utslipp. 

Staten er ikke erstatningsansvarlig dersom Tilskuddsmottaker uansett kan levere 400 000 tonn CO2, 
jf. punkt 17.4, i det året svikten skjer. 

Erstatningsberegningen skal baseres på den mengde CO2 Tilskuddsmottaker sannsynligvis ville ha 
levert uten svikt i påfølgende ledd. Dersom Tilskuddsmottaker ikke kan sannsynliggjøre en større 
mengde, skal gjennomsnittlig levert mengde CO2 siste 12 måneder legges til grunn. Det skal gjøres 
fradrag for sparte driftskostnader ved at Fangstanlegget ikke kjøres og andre besparelser 
Tilskuddsmottaker måtte ha. 

For å kunne gjøre erstatningskrav gjeldende overfor Staten må Tilskuddsmottaker uten ugrunnet 
opphold etter å ha blitt kjent med svikten varsle Staten i samsvar med Vedlegg D punkt 12.2. 
Tilskuddsmottaker må dertil uten ugrunnet opphold etter at svikten er opphørt, fremsette krav om 
erstatning overfor Staten. 

Tilskuddsmottaker skal benytte alle tilgjengelige og rimelige virkemidler til å begrense eget tap under 
denne bestemmelse. Tap som med rimelighet kunne vært unngått erstattes ikke. 

Vurderingen av om et tap kunne vært unngått skal ta utgangspunkt i hva som etter Tilskuddsmottakers 
forsvarlige vurdering fremsto som mulig på det aktuelle tidspunktet. 

Ved langvarige avbrudd skal partene i fellesskap tilstrebe å finne praktiske og kostnadseffektive 
løsninger. 

Dette punkt 27.2 gjelder bare i Driftsperiodens Del 1. I Driftsperiodens Del 2 er det Tilskuddsmottakers 
eget ansvar å inngå avtale(r) om transport- og lagringstjenester, jf. punkt 2.2 siste avsnitt. 

27.3 Tap av eller skade på Fangstanlegget 

Oppstår det tap av eller skade på Fangstanlegget eller Arbeidet i Etableringsperioden, herunder 
materialer og utstyr som skal innarbeides i eller har annen tilknytning til Fangstanlegget, skal 
Tilskuddsmottakeren gjennomføre de nødvendige tiltak for å sikre at Fangstanlegget og Arbeidet blir 
fullført i henhold til Avtalen. Tilsvarende gjelder for reparasjon eller gjenoppføring ved skade på 
Fangstanlegget i Driftsperioden. 

Kostnadene ved å gjennomføre tiltak som nevnt ovenfor skal bæres av Tilskuddsmottaker med mindre 
skaden er forvoldt av Staten. 

Tilskuddsmottakers plikter under dette punkt 27.3 er betinget av at Staten gir avkall på rettigheter 
som medforsikret i henhold til punkt 28.1. 

Dersom det etter Tilskuddsmottakers vurdering ikke er rasjonelt å reparere eller gjenoppføre 
Fangstanlegget ved skade som inntreffer i Driftsperioden, kan Staten samtykke til at Fangstanlegget 
ikke repareres eller gjenoppbygges. Staten skal ikke nekte slikt samtykke uten rimelig grunn. 
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Staten skal ved denne vurderingen blant annet legge vekt på kostnadene Tilskuddsmottaker påføres, 
gjenværende varighet av Tilskuddsperioden og utsiktene til fortsatt drift av Fangstanlegget etter 
utløp av Driftsperioden. 

Forsikring og forsikringsoppgjør reguleres i punkt 28.1. 

27.4 Ansvar knyttet til levering av CO2 

Staten skal holde Tilskuddsmottaker skadesløs for tap som oppstår hos Transport- og Lageransvarlig 
grunnet Tilskuddsmottakers manglende levering av CO2 fra Fangstanlegget. Dette gjelder likevel ikke 
dersom den manglende leveringen av CO2 skyldes Tilskuddsmottakers forsettlige eller grovt 
uaktsomme kontraktsbrudd, handling eller unnlatelse. 

Det foregående gjelder uansett ikke tap som oppstår hos Transport- og Lageransvarlig på grunn av 
levering av CO2 som ikke er i samsvar med spesifikasjoner i Vedlegg A, særlig punkt 5. For slikt tap er 
Tilskuddsmottaker ansvarlig etter alminnelige erstatningsregler overfor Staten for kostnader til 
Transport- og Lageransvarlig med mindre det foreligger Force Majeure. 

 

Ved gjentatte leveringer av CO2 som ikke er i samsvar med spesifikasjonene, kan Staten suspendere 
sin plikt til å sørge for mottak av CO2 inntil Tilskuddsmottaker har gjort de nødvendige tiltakene for 
å sikre leveranse av CO2 som samsvarer med spesifikasjonene. Staten er i slike tilfeller ikke 
erstatningsansvarlig for Tilskuddsmottakers tap etter punkt 27.2. 

Dette punkt 27.4 gjelder bare i Driftsperiodens Del 1. I Driftsperiodens Del 2 er det Tilskuddsmottakers 
eget ansvar å inngå avtale(r) om transport- og lagringstjenester, jf. punkt 2.2 siste avsnitt. 

28. Forsikringer

28.1 Fangstanlegget mv.

Tilskuddsmottakeren skal i Tilskuddsperioden sørge for at både Tilskuddsmottaker og 
Tilskuddsmottakers levererandører og underleverandører har slike forsikringer som er sedvanlige til 
dekning av skade på Fangstanlegget og konsekvenser av slik skade (både under etablering og etter 
Ferdigstillelse), materialer og varer, og forsikring på beste vilkår for skade på materialer og varer 
under transport til Fangstanlegget. 

Tilskuddsmottakers forsikringer skal under enhver omstendighet omfatte tap av eller skade på 
Fangstanlegget mv. som beskrevet under punkt 27.3. Forsikringen av Fangstanlegget skal innta Staten 
som medforsikret. 

Tilskuddsmottakers forpliktelse til å reparere eller gjenoppføre Fangstanlegget etter skade er regulert 
i punkt 27.3. Dersom Fangstanlegget ikke repareres eller gjenoppføres etter en skade, skal 
forsikringsutbetalingen deles mellom Tilskuddsmottaker og Staten i samme forhold som Partenes 
finansiering av Fangstanlegget. 
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28.2 Ansvarsforsikring 

Tilskuddsmottaker skal i Tilskuddsperioden sørge for at både Tilskuddsmottaker og 
Tilskuddsmottakers levererandører og underleverandører har slike forsikringer som er sedvanlige til 
dekning av ansvar for skader på personer og eiendom som kan oppstå i tilknytning til Fangstanlegget, 
Arbeidet og Avtalen. 

28.3 Fellesregler 

Tilskuddsmottakers forsikringer skal være i kraft senest fra Startdagen og skal tidligst løpe ut ved 
Driftsperiodens utløp. 

Forsikringene til Tilskuddsmottakers leverandører skal være i kraft i hele tidsrommet leverandøren 
utfører arbeid for Tilskuddsmottaker. 

Tilskuddsmottaker skal varsle Staten i god tid før forsikringen sies opp eller forsikringen av annen 
grunn bortfaller. 

Staten kan på ethvert tidspunkt kreve å få dokumentert at kravene i dette punkt 28 overholdes. 

DEL VIII – TEKNOLOGI OG KUNNSKAPSDELING 

29. Immaterielle rettigheter

29.1 Krav til teknologi som skal benyttes

Ved etablering av Fangstanlegget skal det kun anvendes teknologi som tilbys åpent i markedet uten 
andre begrensninger enn de som eventuelt følger av lovgivning. Valg av teknologi skal muliggjøre og 
bidra til erfarings- og kunnskapsoverføring til andre CO2-prosjekter og til nasjonalt og internasjonalt 
forsknings- og utviklingsarbeid i samsvar med Avtalens formål. 

Som dokumentasjon på at dette punkt 29.1 overholdes har Staten rett til å be om skriftlig redegjørelse 
og relevant dokumentasjon fra Tilskuddsmottaker. 

29.2 Krav til spredning av teknologi, lisensiering 

Patenterbar teknologi som utvikles av Tilskuddsmottaker (og ikke teknologi som utvikles og eies av 
Tilskuddsmottakers leverandører) med hel eller delvis finansiering fra Investerings- eller 
Driftstilskuddet under denne Avtalen, skal Tilskuddsmottaker gjøre tilgjengelig i hele EØS-området 
gjennom patentering og lisensiering på markedsmessige og kommersielle vilkår, eller publiseres. 

Teknologi som ikke kan patenteres skal i samme omfang gjøres tilgjengelig på markedsmessige og 
kommersielle vilkår, publiseres eller gjøres tilgjengelig gjennom kunnskapsdeling i samsvar med punkt 
30. 

Tilskuddsmottakers forpliktelse til å gjøre utviklet teknologi tilgjengelig gjelder uavhengig av om 
Tilskuddsmottaker selv velger å ta i bruk alle deler av teknologien eller ikke. 

Tilskuddsmottaker skal sørge for at tilsvarende forpliktelser inntas i alle leverandørkontrakter i 
samsvar med punkt 13.2.2. Tilskuddsmottaker skal håndheve disse forpliktelsene overfor 
leverandørene i samråd med Staten, herunder om nødvendig ved søksmål for å få oppfylt 
forpliktelsene. 
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Alle potensielle interessenter i EØS-området skal ha samme mulighet til å anskaffe/lisensiere 
teknologien på samme objektive og ikke-diskriminerende vilkår. 

Som dokumentasjon på at dette punkt 29.2 overholdes har Staten rett til å be om skriftlig redegjørelse 
og relevant dokumentasjon fra Tilskuddsmottaker. 

29.3 Statens rett til å benytte teknologi 

Staten erverver gjennom Avtalen en ikke- eksklusiv og vederlagsfri rett til å bruke teknologi som 
Tilskuddsmottaker (unntatt her Tilskuddsmottakers leverandører) utvikler med hel eller delvis 
finansiering fra Investerings- eller Driftstilskudd under denne Avtalen, unntatt alle 
Bakgrunnsrettigheter, i andre CO2-prosjekter, samt til forsknings- og utviklingsformål, som Staten helt 
eller delvis finansierer. 

Staten skal ha også ha rett til å sub-lisensiere slik teknologi til andre tilskuddsmottakere for disse 
formålene. Ut over dette innebærer ikke Avtalen noen overføring av eiendoms- eller bruksrett til 
immaterielle rettigheter som eies eller utvikles av Tilskuddsmottaker eller dennes leverandører, 
inkludert men ikke begrenset til Bakgrunnsrettigheter. 

30. Gevinstrealisering og kunnskapsdeling

30.1 Tilrettelegging for gevinstrealisering og kunnskapsdeling

Tilskuddsmottaker skal i Tilskuddsperioden tilrettelegge for gevinstrealisering og kunnskapsdeling i 
samsvar med kravene i Vedlegg A punkt 18 og Vedlegg D, særlig punkt 13.1, 13.2 og 13.3. 

30.2 Inspeksjon av Fangstanlegget og Arbeidet 

Tilskuddsmottaker skal i Tilskuddsperioden tilrettelegge for at Fangstanlegget og Arbeidet kan 
inspiseres av tredjemenn med sikte på å fremme erfarings- og kunnskapsoverføring til andre CO2-
prosjekter, og til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid. 

Slik besiktigelse skal varsles i rimelig tid og er betinget av at den lar seg gjennomføre, eventuelt med 
begrensninger, på en slik måte at det ikke oppstår uakseptabel risiko for spredning av 
Forretningshemmeligheter eller avsløring av Bakgrunnsrettigheter. 

30.3 Rapporter 

Tilskuddsmottaker skal utarbeide gevinstrealiserings- og kunnskapsdelingsrapporter, 
oppsummeringsrapporter, erfaringsrapporter og sluttrapporter i samsvar med kravene i Vedlegg D 
punkt 13.3. 

30.4 Kunnskapsdelingsnettverk 

Staten, Gassnova eller annet statlig organ eller statlig eid foretak kan ta initiativ til å etablere 
kunnskapsdelingsnettverk eller liknende for CO2-prosjekter. Tilskuddsmottaker skal i rimelig 
utstrekning delta og bidra i slike nettverk, herunder ved å dele kunnskap og erfaringer fra Etablerings- 
og Driftsperioden. 

30.5 Forretningshemmeligheter og Bakgrunnsrettigheter 

Tilskuddsmottakers plikter etter dette punkt 30 omfatter ikke kunnskap og informasjon som 
kvalifiserer som (i) Bakgrunnsrettigheter eller (ii) Forretningshemmeligheter, og som var i 
Tilskuddsmottakers eller tredjemanns eie forut for avtaleinngåelsen eller som utvikles utenfor 
Avtalens rammer. 
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Tilsvarende gjelder informasjon som Tilskuddsmottaker etter avtale med tredjemann ikke har adgang 
til å gi Staten innsyn i uten samtykke, og tredjemann nekter å gi slikt samtykke selv om 
Tilskuddsmottaker gjør sitt beste for å frembringe slikt samtykke. Dette unntaket gjelder ikke dersom 
begrensningen utgjør et brudd på Avtalens bestemmelser. 

30.6 Statens adgang til å verifisere overholdelse av bestemmelsen 

Med formål å verifisere om Tilskuddsmottaker overholder bestemmelsene i dette punkt 30, kan Staten 
utpeke en uavhengig tredjemann uten konkurrerende interesser som skal gis fullt innsyn i forhold som 
påberopes som Forretningshemmeligheter eller Bakgrunnsrettigheter etter punkt 30.5, forutsatt at 
vedkommende tredjemann signerer en skriftlig avtale om taushetsplikt overfor Partene som er minst 
like betryggende som Partenes taushetsplikt overfor hverandre etter punkt 35.3. 

DEL IX – VARIGHET, OPPHØR, OPPSIGELSE M.V. 

31. Varighet, forlengelse og drift

31.1 Opphør av Driftstilskudd, Tilleggstilskudd og Transport- og Lagertilskudd

Tilskuddsmottaker har rett til Driftstilskudd og eventuelt Tilleggstilskudd etter Avtalen frem til 
utløpet av Driftsperioden, samt Transport- og Lagertilskudd fra utløpet av Driftsperiodens Del 1 og 
frem til utløpet av Driftsperiodens Del 2, med mindre Avtalen er brakt til opphør på et tidligere 
tidspunkt i samsvar med punkt 32, 33 eller 34.  

Retten til Driftstilskudd og eventuelt Tilleggstilskudd og Transport- og Lagertilskudd opphører 
automatisk ved utløpet av Driftsperioden. 

31.2 Plikt til å drive Fangstanlegget videre 

Etter utløpet av Driftsperioden skal Tilskuddsmottaker for egen regning og risiko videreføre driften 
av Fangstanlegget og levere fanget CO2 til Transport- og Lageransvarlig for lagring. Denne 
forpliktelsen er betinget av at transport- og lagringstjenester er tilgjengelig på kommersielt 
akseptable vilkår, og at kostnadene til å drive Fangstanlegget ikke er så høye at videre drift samlet 
sett er økonomisk uforsvarlig for Tilskuddsmottaker. 

Tilskuddsmottakers plikt til videre drift på angitte vilkår vedvarer i 15 år fra opphør av Driftsperioden. 

Ved opphør av driften innenfor denne perioden, skal Tilskuddsmottaker gi Staten fullt innsyn i alle 
beregninger og forutsetningene for disse, samt Tilskuddsmottakers regnskaper, budsjetter og kalkyler 
for øvrig (åpen bok-prinsipp) knyttet til driften av Fangstanlegget. 

31.3 Kostnader forbundet med fjerning av Fangstanlegget 

Tilskuddsmottaker er ansvarlig for eventuell fjerning av Fangstanlegget etter at driften opphører, og 
for kostnadene forbundet med dette. Ved Statens oppsigelse i henhold til punkt 32 skal Staten dekke 
fjerningskostnader i samsvar med punkt 32.3. 

32. Oppsigelse

32.1 Statens rett til oppsigelse 

Staten kan si opp Avtalen i Tilskuddsperioden med en – 1 – måneds skriftlig varsel. 

Tilskuddsmottaker skal i samsvar med punkt 13.2.2 gi tilsvarende rett til oppsigelse/avbestilling i alle 
kontrakter med leverandører i hele Tilskuddsperioden. 
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Avtalen kan ikke sies opp av Tilskuddsmottaker.  

32.2 Oppsigelse i Etableringsperioden 

Ved oppsigelse i Etableringsperioden skal Staten dekke alle påløpte Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader inkludert Tilskuddsmottakers Investeringsandel, og andre direkte kostnader 
påført Tilskuddsmottaker som følge av oppsigelsen, herunder nødvendige kostnader til avvikling av 
prosjektet, avbestilling av leverandørkontrakter og eventuell fjerning. 

32.3 Oppsigelse i Driftsperioden 

Ved oppsigelse i Driftsperioden skal Staten: 

(a) Betale Driftstilskudd og eventuelt Tilleggstilskudd i henhold til Avtalen frem til utløpet
av oppsigelsestiden;

(b) Erstatte gjenstående andel av Tilskuddsmottakers Investeringsandel (hovedstolen uten
avkastning);

(c) Dekke andre direkte kostnader påført Tilskuddsmottaker som følge av oppsigelsen; og

(d) Dekke en forholdsmessig andel av nødvendige fjerningskostnader.

Andelen i bokstav b) skal tilsvare forholdet mellom den gjenværende delen av Driftsperioden som 
bortfaller på grunn av oppsigelsen, og opprinnelig avtalt Driftsperiode. Dette innebærer en lineær 
nedtrapping av tilbakebetalingen fra 100 % av Tilskuddsmottakers Investeringsandel i år 1 av 
Driftsperioden, til 10 % av Tilskuddsmottakers Investeringsandel i år 10 av Driftsperioden. 

Det samme gjelder for beregningen av hva som skal utgjøre en forholdsmessig andel av nødvendige 
fjerningskostnader i bokstav d). 

32.4 Felles bestemmelser for oppsigelse i Tilskuddsperioden 

Tilskuddsmottaker har plikt til å begrense ethvert tap og samtlige kostnader som Tilskuddsmottaker 
vil kreve dekket av Staten så langt det lar seg gjøre. 

Vurderingen av om et tap kunne vært unngått skal ta utgangspunkt i hva som etter Tilskuddsmottakers 
forsvarlige vurdering fremsto som mulig på det aktuelle tidspunktet. 

Tilskuddsmottaker har plikt til å innta tilsvarende tapsbegrensningsplikt i alle kontrakter med 
leverandører og underleverandører. 

Tilskuddsmottaker har ikke andre krav mot Staten enn det som følger av punkt 32.2 og 32.3, og kan 
ikke kreve erstatning for eventuelle tap av noen art som følge av at Fangstanlegget eller CCS-
Prosjektet ikke blir realisert eller avsluttet. 

33. Maksimalbudsjetter

33.1 Maksimalbudsjett Etableringskostnader og Investeringsnivå 0

Maksimalbudsjett Etableringskostnader og Investeringsnivå 0 (som fastsatt i punkt 15.1.1) skal 
justeres for endringer i valutakurser og generelle endringer i prisnivået (inflasjon/deflasjon) i samsvar 
med Vedlegg B punkt 4. Ettersom Investeringstilskuddet utgjør 45,12 % av Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader inntil Investeringsnivå 0, innebærer dette at Maksimalt Investeringstilskudd 
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justeres tilsvarende (med samme prosentvise endring). For øvrig skal Maksimalbudsjett 
Etableringskostnader, Investeringsnivå 0 og Maksimalt Investeringstilskudd ligge fast gjennom 
Tilskuddsperioden. 

Tilskuddsmottaker skal uten ugrunnet opphold sende særskilt varsel til Staten dersom det er grunn til 
å anta at totale Tilskuddsberettigede Etableringskostnader vil overstige Maksimalbudsjett 
Etableringskostnader. 

Staten er ikke forpliktet til å yte Investeringstilskudd for Tilskuddsberettigede Etableringskostnader 
som overstiger Investeringsnivå 0. Verken Staten eller Tilskuddsmottaker er forpliktet til å bidra med 
henholdsvis Investeringstilskudd eller Investeringsandel for Tilskuddsberettigede Etableringskostnader 
som overstiger Maksimalbudsjett Etableringskostnader. 

Dersom Tilskuddsberettigede Etableringskostnader når eller overskrider Maksimalbudsjett 
Etableringskostnader, eller det er klart at de vil komme til å gjøre det, er ingen av Partene forpliktet 
til å fullføre Fangstanlegget eller bidra med ytterligere finansiering. 

Dersom en slik situasjon oppstår, skal Partene i fellesskap søke å finne en omforent løsning for 
prosjektet. 

Tilskuddsmottaker har rett til å fullføre Fangstanlegget dersom Tilskuddsmottaker dekker alle 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader som overstiger Maksimalbudsjett Etableringskostnader. 
Staten er i så fall forpliktet til å yte Investeringstilskudd (oppad begrenset til Maksimalt 
Investeringstilskudd), Driftstilskudd og eventuelt Tilleggstilskudd og Transport- og Lagertilskudd i 
samsvar med Avtalen. 

Tilsvarende er Tilskuddsmottaker forpliktet til å fullføre Fangstanlegget og bidra med 
Tilskuddsmottakers Investeringsandel (oppad begrenset til Maksimalbudsjett Etableringskostnader) 
dersom Staten påtar seg å dekke alle Tilskuddsberettigede Etableringskostnader som overstiger 
Maksimalbudsjett Etableringskostnader og yte Driftstilskudd og eventuelt Tilleggstilskudd og 
Transport- og Lagertilskudd i samsvar med Avtalen. 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader som på opphørstidspunktet er påløpt, og direkte og 
nødvendige avviklingskostnader (som ikke omfatter eventuelle fjerningskostnader), skal bæres av 
hver av Partene i samsvar med punkt 15. Tilskuddsmottaker beholder restverdien av utstyr og annet 
materiell som allerede er innkjøpt. For øvrig har ingen av Partene krav mot hverandre, og kan ikke 
kreve erstatning for eventuelle tap av noen art som følge av at Fangstanlegget ikke blir realisert. 

33.2 Maksimalbudsjett Driftskostnader 

Maksimalbudsjett Driftskostnader skal justeres for endringer i strømpriser og generelle endringer i 
prisnivået (inflasjon/deflasjon) i samsvar med Vedlegg B punkt 6. Ettersom Driftstilskuddet utgjør 
28,93 % av Tilskuddsberettigede Driftskostnader inntil Maksimalbudsjett Driftskostnader, innebærer 
dette at Maksimalt Driftstilskudd justeres tilsvarende (med samme prosentvise endring). 

For øvrig skal Maksimalbudsjett Driftskostnader og Maksimalt Driftstilskudd ligge fast gjennom 
Tilskuddsperioden. Dette gjelder også ved endringer i valutakurser som påvirker kostnadene i norske 
kroner. 

Dersom Tilskuddsmottaker har inngått fastprisavtale for strøm, skal verken Maksimalbudsjett 
Driftskostnader eller Maksimalt Driftstilskudd justeres for endringer i strømprisen.  
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Tilskuddsmottaker skal uten ugrunnet opphold sende særskilt varsel til Staten dersom det er grunn til 
å anta at Tilskuddsberettigede Driftskostnader vil overstige Maksimalbudsjett Driftskostnader. 

Staten er ikke forpliktet til å yte Driftstilskudd for Tilskuddsberettigede Driftskostnader som 
overstiger Maksimalbudsjett Driftskostnader. 

33.3 Stansing av driften ved underskudd 
33.3.1 Generelt 

Tilskuddsmottaker har rett til å stanse driften av Fangstanlegget midlertidig i samsvar med vilkårene 
i dette punkt 33.3 dersom driften går med underskudd.  

Med underskudd menes at summen av Tilskuddsmottakers andel av variable driftskostnader er høyere 
enn summen av variable inntekter og besparelser målt over samme periode.  

Med variable driftskostnader menes slike Tilskuddsberettigede Driftskostnader som er definert som 
variable driftskostnader i Vedlegg B punkt 9.  

Med variable inntekter og besparelser menes Unngått CO2-kostnad (herunder spart 
forbrenningsavgift), BIO CCS-inntekter og eventuelt Tilleggstilskudd (etter fradrag av Unngått CO2-
kostnad og BIO CCS-inntekter i henhold til punkt 19.1). 

Tilskuddsmottakers har ikke rett til å stanse driften etter dette punkt 33.3 i løpet av de første 30 
månedene av Driftsperioden.  

I Driftsperiodens Del 2 skal også Tilskuddsmottakers faktiske kostnader til transport og lagring av CO2 
anses som en variabel driftskostnad, og Transport- og Lagertilskuddet fra Staten anses som en variabel 
inntekt, og begge medtas i beregningen av underskudd. 

33.3.2 Stansing av driften 

Tilskuddsmottaker har rett til å stanse driften av Fangstanlegget dersom følgende to vilkår er oppfylt: 

a. Tilskuddsmottaker har de siste seks månedene hatt et akkumulert underskudd, beregnet
i henhold til punkt 33.3.1, som er større enn 35 MNOK; og

b. Tilskuddsmottaker kan sannsynliggjøre at han de neste 12 månedene vil få et underskudd,
beregnet i henhold til punkt 33.3.1, som er større enn enten

(i) 70 MNOK dersom terminprisen på kraft for prisområde NO1 (det vil si systempris
med tillegg av EPAD for NO1) («NO1 Terminpris») de neste 12 måneder er under
EUR 65/MWh; eller

(ii) 100 MNOK dersom NO1 Terminpris er høyere enn EUR 65/MWh.

Tilskuddsmottaker har også rett til å stanse driften dersom følgende to vilkår er oppfylt: 

c. Tilskuddsmottaker har løpet av Driftsperioden hatt et akkumulert underskudd, beregnet
i henhold til punkt 33.3.1, på mer enn 500 MNOK; og

d. Tilskuddsmottaker kan sannsynliggjøre at underskudd, beregnet i henhold til punkt
33.3.1, ikke kan unngås ved videre drift.

Terskelverdiene for akkumulert underskudd og strømpris i dette punkt 33.3.2 skal justeres årlig for 
generelle endringer i prisnivået (inflasjon/deflasjon) som nærmere regulert i Vedlegg B. 
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33.3.3 Virkninger av driftsstans 

Ved stans av driften i henhold til punkt 33.3.2, kan Tilskuddsmottaker iverksette tiltak for å redusere 
også de faste driftskostnadene. Nødvendig vedlikehold skal likevel utføres løpende, og 
Tilskuddsmottaker skal til enhver tid ha en beredskap som sikrer at driften kan gjenopptas senest 
innen tre måneder. 

Tilskuddsmottaker skal løpende vurdere om vilkårene for driftsstans i henhold til punkt 33.3.2 fortsatt 
er oppfylt. Dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt, skal Tilskuddsmottaker så snart som mulig og 
senest innen tre måneder, gjenoppta driften. 

Faste kostnader som ikke kan unngås selv om driften er stanset, og kostnader til vedlikehold og 
opprettholdelse av beredskap for å kunne gjenoppta driften, skal regnes som Tilskuddsberettigede 
Driftskostnader i samsvar med Avtalen. Det samme gjelder kostnader til forberedelse og 
gjennomføring av oppstart etter en driftsstans i samsvar med dette punkt 33.3. 

Det ytes ikke Tilleggstilskudd så lenge driften er stanset. Tilsvarende gjelder for Transport- og 
Lagertilskudd i Driftsfasens Del 2. 

33.3.4 Varsling mv. 

Ved stans av driften i henhold til punkt 33.3.2, skal Tilskuddsmottaker uten ugrunnet opphold sende 
særskilt varsel til Staten. Varselet skal angi grunnlaget og forutsetningene for beslutningen om å 
stanse driften. 

Så lenge driften er stanset skal Tilskuddsmottaker hver måned sende en oppdatering til Staten. 
Oppdateringene skal angi grunnlaget og forutsetningene for fortsatt driftsstans. 

Tilskuddsmottaker skal gi Staten fullt innsyn i alle beregninger og forutsetningene for disse, samt 
Tilskuddsmottakers regnskaper, budsjetter og kalkyler for øvrig (åpen bok-prinsipp) knyttet til 
driften. 

33.3.5 Endret fjernvarmeregulering 

Den særskilte terskelen i punkt 33.3.2 b. (ii) er basert på gjeldende prisregulering for fjernvarme, jf. 
energiloven § 5-5 første ledd. Ved vesentlige endringer i disse rammevilkårene kan Tilskuddsmottaker 
kreve reforhandling i henhold til punkt 37 av punkt 33.3.2 b. (ii) (men ikke 33.3.2 b. (i)), selv om 
endringene kunne vært tatt i betraktning på avtaletidspunktet, forutsatt at de øvrige vilkårene i punkt 
37 er oppfylt. 

34. Avtalebrudd

34.1 Avtalebrudd

Det foreligger avtalebrudd fra Tilskuddsmottaker dersom Tilskuddsmottaker ikke oppfyller en 
forpliktelse etter Avtalen, og dette ikke skyldes Force Majeure eller forhold som Staten har risikoen 
for. 

34.2 Tap av rett til Tilskudd ved avtalebrudd 

Ved avtalebrudd fra Tilskuddsmottaker kan Staten holde tilbake en forholdsmessig del av Tilskuddet 
etter Avtalen som sikkerhet for riktig oppfyllelse. 
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Dersom Tilskuddsmottaker ikke bringer forholdet i orden innen rimelig tid etter skriftlig varsel fra 
Staten, har Staten rett til å foreta en forholdsmessig reduksjon av Tilskuddet. Dette innebærer at 
Tilskuddsmottaker mister retten til en forholdsmessig del av Tilskuddet med endelig virkning. 

Dersom Tilskuddsmottaker bringer forholdet i orden innen fristen fastsatt i Statens skriftlige varsel, 
skal tilbakeholdt Tilskudd utbetales til Tilskuddsmottaker. 

Ved forholdsmessighetsvurderingen skal det særlig legges vekt på avtalebruddets art og alvorlighet, 
og konsekvensene for realiseringen av Avtalens formål og Statens interesser. 

Ved forsinket Ferdigstillelse av Fangstanlegget skal det ved forholdsmessighetsvurderingen også 
legges vekt på årsaken til forsinkelsen, herunder om Tilskuddsmottaker kan lastes for forsinkelsen, og 
om Tilskuddsmottaker har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå eller overvinne 
forsinkelsen. 

 

34.4 Heving ved vesentlig avtalebrudd 

Ved vesentlig avtalebrudd fra Tilskuddsmottaker kan Staten heve Avtalen med umiddelbar virkning. 

Det samme gjelder dersom det er klart at det vil inntre vesentlig avtalebrudd fra Tilskuddsmottakers 
side. 

Forsinket Ferdigstillelse av Fangstanlegget skal bare anses som vesentlig avtalebrudd dersom 
forsinkelsen medfører at Statens formål med Avtalen eller CCS-Prosjektet blir vesentlig forfeilet. 

Tilskuddsmottakers insolvens eller konkurs skal alltid anses som vesentlig avtalebrudd. 

Med unntak av mindre og unnskyldelige avvik skal følgende omstendigheter anses som vesentlig 
avtalebrudd dersom Tilskuddsmottaker ikke bringer forholdet i orden innen en rimelig tilleggsfrist 
fastsatt av Staten i skriftlig varsel om heving: 

(a) Brudd på krav til HMS, etikk og samfunnsansvar i punkt 7.6 og 7.7;

(b) Brudd på revisjonsbestemmelsene i punkt 8.4 og 22.4;

(c) Brudd på plikten til å iverksette en instruks i henhold til punkt 8.5;

(d) Brudd på plikten til å drive Fangstanlegget i henhold til punkt 17.1;

(e) Brudd på plikten til å fange CO2 i henhold til punkt 17.2;
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(f) Alternativ bruk, avsetning eller omsetning av CO2 uten samtykke i henhold til punkt
17.3;

(g) Brudd på plikten til å føre Prosjektregnskap i punkt 22.1;

(h) Brudd på plikten til å føre Avkastningsregnskap i punkt 22.2;

(i) Manglende tilbakebetaling av Tilskudd mottatt i strid med Avtalen, jf. punkt 22.6;

(j) Brudd på forsikringsbestemmelsen i punkt 28;

(k) Brudd på immaterialrettsbestemmelsen i punkt 29;

(l) Brudd på plikten til gevinstrealisering og kunnskapsdeling i punkt 30;

(m) Brudd på samtykkekravet ved overdragelse av Avtalen i punkt 36.1; og

(n) Brudd på samtykkekravet ved overdragelse av kontroll i punkt 36.2.

Avtalebrudd som angitt i punktene (a) til (n) skal likevel ikke gi hevingsrett dersom det etter en 
helhetsvurdering vil være en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon. 

34.5 Virkninger av heving  

Ved heving mister Tilskuddsmottaker retten til Tilskudd fra hevingstidspunktet. 

Staten skal i tilfelle heving yte Tilskudd i samsvar med Avtalen, herunder til pådratte men ennå ikke 
fakturerte kostnader, frem til hevingstidspunktet. Heving er uten betydning for Statens adgang til å 
redusere Tilskuddet i henhold til punkt 34.2 frem til hevingstidspunktet. 

Tilskuddsmottaker forblir eier av Fangstanlegget i den tilstand det måtte befinne seg i på 
hevingstidspunktet, og må selv dekke eventuelle avviklings- og fjerningskostnader. 

34.6 Forsettlig eller grovt uaktsomt avtalebrudd 

Ved forsettlig eller grovt uaktsom avtalebrudd fra Tilskuddsmottaker, kan Staten redusere Tilskuddet 
med mer enn beløpsgrensene i punkt 34.3 og også kreve tilbakebetalt allerede utbetalt Tilskudd. 

Ved vurderingen av størrelsen på reduksjon i Tilskuddet eller tilbakebetaling av allerede utbetalt 
Tilskudd, skal Staten særlig legge vekt på arten og alvorligheten av avtalebruddet, betydningen av 
avtalebruddet blant annet for realiseringen av Avtalens formål, og hva som er en rimelig reduksjon 
alle omstendigheter tatt i betraktning. 

34.7 Uttømmende regulering av avtalebrudd 

Det som er fastlagt i Avtalen er Statens eneste beføyelser mot Tilskuddsmottakers avtalebrudd. Dette 
gjelder også ved heving. 
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DEL X – ØVRIGE BESTEMMELSER 

35. Informasjonshåndtering

35.1 Offentlighet

Avtalen skal offentliggjøres av Partene i fellesskap ved inngåelse av Avtalen og skal i sin helhet være 
offentlig med mindre annet avtales skriftlig og unntak fra offentlighet har hjemmel i offentleglova 
(LOV-2006-05-19-16). 

Tilskuddsmottakers rapporter i henhold til punkt 30.3 og øvrige rapporteringer etter Vedlegg D, 
herunder rapportering av fremdrift, budsjettering og driftsdata, skal også være offentlig med mindre 
annet følger av Avtalen eller avtales skriftlig og unntak fra offentlighet har hjemmel i offentleglova 
(LOV-2006-05-19-16). 

Informasjon som etter Tilskuddsmottakers vurdering er Forretningshemmeligheter skal identifiseres 
særskilt i forbindelse med overlevering til Staten. 

35.2 Deling av informasjon 

Tilskuddsmottaker skal ha adgang til å dele informasjon mottatt fra Staten med egne leverandører i 
den utstrekning slik informasjonsdeling er nødvendig for utførelse av leverandørens arbeid i 
tilknytning til Avtalen. Denne adgangen er betinget av at leverandøren undertegner skriftlig avtale 
om taushetsplikt overfor Tilskuddsmottaker som er minst like betryggende som Tilskuddsmottakers 
taushetsplikt overfor Staten. 

Staten skal ha adgang til å dele informasjon mottatt fra Tilskuddsmottaker med Gassnova eller andre 
representanter på Statens side i henhold til punkt 4.2, andre offentlige organer, og tredjemenn 
engasjert av Staten i samsvar med Avtalen. Denne adgangen er betinget av at nevnte personer og 
organer etter lov eller avtale er underlagt taushetsplikt som er minst like betryggende som Statens 
taushetsplikt overfor Tilskuddsmottaker. 

35.3 Taushetsplikt 

Med de unntak som følger av punkt 35.1 og 35.2, skal all informasjon som Partene utveksler være 
konfidensiell og ikke overføres til tredjemann uten den andre Parts skriftlige samtykke, med mindre 
slik informasjon: 

(a) allerede var kjent for vedkommende Part på det tidspunkt informasjonen ble mottatt;

(b) er eller blir offentlig tilgjengelig uten at dette skyldes en Parts kontraktsbrudd,
herunder informasjon som er offentlig etter offentleglova (LOV-2006-05-19-16);

(c) mottas av tredjemann på rettmessig måte uten plikt til hemmeligholdelse overfor den
andre Part;

(d) er pålagt å deles med et offentlig myndighetsorgan i kraft av lov eller forskrift; eller

(e) pålegges å deles med tredjemann av en domstol eller et annet offentlig
myndighetsorgan.

Staten skal under enhver omstendighet ikke ha taushetsplikt om forhold eller overfor parter, som 
Staten er forpliktet til å gi innsyn i eller overfor, i henhold til offentleglova (LOV-2006-05-19-16), 
forvaltningsloven (LOV-1967-02-10) eller andre rettsregler. 
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Taushetsplikten etter dette punkt 35.3 opphører 5 år etter at informasjonen ble mottatt. 

Dersom Tilskuddsmottaker er forpliktet overfor leverandører til å bevare taushetsplikt lenger enn 5 
år, gjelder en slik lengre frist også for Staten forutsatt at dette er tydelig angitt i tilknytning til den 
aktuelle informasjonen ved overgivelse av slik informasjon til Staten. 

35.4 Media 

I Etableringsperioden skal Tilskuddsmottaker orientere Staten før publisering av pressemeldinger eller 
annen offentlig kommunikasjon om Avtalen, Arbeidet eller CCS-Prosjektet. For Driftsperioden skal 
Partene bli enige om en hensiktsmessig ordning før Ferdigstillelse. 

36. Overdragelse og pantsettelse

36.1 Overdragelse og pantsettelse av Avtalen

Staten kan overdra sine rettigheter og plikter under Avtalen til et selskap, foretak, eller annen 
organisasjon som er heleid av Staten eller hvor Staten har kontrollerende innflytelse. Staten skal ved 
slik overdragelse være solidarisk ansvarlig for sine plikter under Avtalen. 

Tilskuddsmottaker kan ikke overdra Avtalen, eller deler av denne, uten Statens skriftlige 
forhåndssamtykke og kan ikke under noen omstendighet pantsette Avtalen eller krav som bygger på 
Avtalen. Samtykke til overdragelse av Avtalen skal ikke nektes uten rimelig grunn. 

Salg av Produksjonsanlegget skal likestilles med overdragelse av Avtalen. 

36.2 Overdragelse av kontroll 

Enhver direkte eller indirekte overdragelse av minst 50 % av aksjene eller eierinteressene i 
Tilskuddsmottaker anses som overdragelse av Avtalen, herunder ved aksjetransaksjon, fusjon, fisjon, 
kombinasjonsavtale, emisjon eller på annen måte. Som overdragelse regnes også avhendelse av det 
mindre antall aksjer eller eierinteresser som gir bestemmende innflytelse i Tilskuddsmottaker. 

Begrensningene i dette punkt 36.2 skal bare gjelde frem til 12 måneder etter Ferdigstillelse av 
Fangstanlegget, slik at overdragelse av aksjer eller eierinteresser i Tilskuddsmottaker etter dette 
tidspunktet ikke krever samtykke fra Staten. 

Denne tidsbegrensningen for kravet til samtykke til overdragelser av aksjer eller eierinteresser i 
Tilskuddsmottaker er uten betydning for kravet til samtykke fra Staten til disposisjoner som nevnt i 
punkt 36.1. 

37. Reforhandling
Dersom det inntrer omstendigheter som partene ikke med rimelighet kunne ha tatt i betraktning på 
avtaleinngåelsestidspunktet, eller senere unngå eller overvinne følgene av, og som medfører en 
vesentlig ubalanse i Partenes forpliktelser og rettigheter etter Avtalen, eller at det blir urimelig 
byrdefullt for en Part å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen, kan hver av Partene kreve at Avtalen 
reforhandles. 

Dersom reforhandlingene ikke fører til enighet mellom Partene innen seks måneder, kan hver av 
Partene kreve utenrettslig mekling etter tvisteloven (LOV-2005-06-17-90) kapittel 7. 

38. Endringer og tillegg til Avtalen
Endringer av og tillegg til Avtalen skal avtales skriftlig. 
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39. Lovvalg og tvisteløsning
Avtalen skal være underlagt og fortolkes i samsvar med norsk rett. 

Tvister som oppstår i forbindelse med eller som et resultat av Avtalen skal først søkes løst i 
minnelighet ved forhandlinger mellom Partenes Representanter. 

Dersom Partenes Representanter ikke lykkes å komme til enighet innen rimelig tid, skal 
forhandlingene løftes i Partenes respektive organisasjoner, om nødvendig til ansvarlig statsråd hos 
Staten og styreleder hos Tilskuddsmottaker. Tilskuddsmottaker har likevel ikke krav på at 
forhandlingene, om løsning ikke nås på annen måte, løftes til ansvarlig statsråd før søksmål anlegges. 

Tvister i anledning Avtalen som Partene ikke lykkes å komme til enighet om i samsvar med denne 
bestemmelsen, skal avgjøres ved de ordinære domstoler med mindre Partene avtaler noe annet. 

Verneting skal være Oslo tingrett. 

DEL XI – IKRAFTTREDELSE  

40. Ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft når den er signert av begge Parter. 

Garanti i henhold til punkt 23 skal være stilt ved signering, og er en forutsetning for Avtalens 
ikrafttredelse.  

*** 

Denne Avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav hver av Partene beholder ett eksemplar. 

*** 

[Signaturside følger] 
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Signaturside til avtale om tilskudd til fangst av CO2 mellom staten ved Olje- og energidepartementet 
og Hafslund Oslo Celsio AS 

For Staten ved Olje- og energidepartementet 

Signatur: _______________________ 

Navn: Terje Aasland 

Tittel: Olje- og energiminister 

For Hafslund Oslo Celsio AS 

Signatur: _______________________ 

Navn: Knut Inderhaug 

Tittel: Administrerende direktør 

Signatur: _______________________ 

Navn: Jannicke Gerner Bjerkås 

Tittel: Direktør CCS 
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