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Denne avtalen ("Tilskuddsavtalen") ble inngått den 

mellom  

(1) Staten ved Olje- og energidepartementet ("Staten"); og

(2) Northern Lights JV DA, org. nr. 926 655 779 ("Tilskuddsmottaker")

(hver en "Part", samlet "Partene").

DEL I: ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. TILSKUDDSAVTALENS BAKGRUNN OG FORMÅL

1.1 Overordnede mål 
Bakgrunnen for Tilskuddsavtalen er behovet for å begrense global oppvarming gjennom å 
redusere utslippene av klimagasser, herunder CO2. 

Tilskuddsavtalen skal bidra til å realisere CCS-Prosjektet ved at Staten yter Tilskudd til 
Tilskuddsmottaker for å Etablere og Drive Anleggene, i samsvar med regelverket for 
offentlige tilskudd til miljøtiltak. 

Tilskuddene ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ("ESA") som lovlig statsstøtte ved 
avgjørelse 17. juli 2020 (ESAs referanse: 093/20/COL). 

Det fremgår av Meld. St. 33 (2019-2020) "Langskip – fangst og lagring av CO2" at Statens 
samfunnsmål med CCS-Prosjektet er at demonstrasjon av fullskala CO2-håndtering skal 
bidra til nødvendig utvikling av CO2-håndtering, slik at de langsiktige klimamålene i Norge og 
EU kan nås til lavest mulig kostnad. 

For å nå samfunnsmålet er det definert fire effektmål: 

a) Gi kunnskap som viser at det er mulig og trygt å gjennomføre fullskala CO2-
håndtering;

b) Gi produktivitetsgevinster for kommende prosjekter gjennom lærings- og
skalaeffekter;

c) Gi læring knyttet til regulering og intensivering av CO2-håndteringsaktivitet; og

d) Legge til rette for næringsutvikling.

Det fremgår videre av Meld. St. 33 (2019-2020) at CCS-Prosjektet skal bidra til 
teknologiutvikling og kunnskapsdeling, og legge til rette for kostnadsreduksjon og modning 
av et marked for CO2-håndtering. 

Tilskuddsmottakers formål med deltakelse i CCS-Prosjektet er å utvikle tekniske og 
kommersielt velfungerende løsninger for transport og lagring av CO2, og dermed kunne 
tiltrekke seg betalende tredjepartskunder og legge grunnlag for å utvikle et kommersielt og 
kostnadseffektivt marked for CO2-håndtering. 

1.2 Tilskuddsavtaler 
CCS-Prosjektet realiseres ved følgende avtaler om statlig tilskudd: 

a) tilskuddsavtale(r) mellom Staten og Fangstoperatøren(e) om etablering og drift av
Fangstanlegg for CO2, samt vederlagsfri tilgang til Reservert Kapasitet i Anleggene;
og

9
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b) denne Tilskuddsavtalen om etablering og drift av Anleggene for transport og lagring
av CO2.

Ved inngåelsen av Tilskuddsavtalen er det ikke besluttet om Staten skal inngå 
tilskuddsavtale med én eller to Fangstoperatører. Fortum Oslo Varme AS må treffe endelig 
investeringsbeslutning innen tre måneder etter beslutning om tildeling i andre 
utlysningsrunde av EUs Innovasjonsfond, men ikke senere enn 31. desember 2024. Staten 
skal holde Tilskuddsmottaker orientert i samsvar med punkt 1.5.  

Tilskuddsavtalen er inngått med forbehold som angitt i punkt 57, og trer i kraft først når disse 
er oppfylt eller frafalt. I perioden frem til ikrafttredelse (Startdagen) vil Tilskuddsmottaker eller 
Tilknyttede Selskaper drive prosjektet fremover for å unngå forsinkelser i forhold til 
Ferdigstillelsesfristen og øvrige Milepæler i henhold til Vedlegg C. Kostnader pådratt i denne 
perioden gir rett til Tilskudd i samsvar med punkt 18.1.1. Ved forsinket eller manglende 
oppfyllelse av forbehold gjelder punkt 57.5. 

1.3 Konseptstudie og Forprosjekt 
Tilskuddsmottaker har tidligere gjennomført en konseptstudie og et Forprosjekt for bygging 
og drift av Anleggene. 

Konseptstudiefasen ble fullført i desember 2017 og dokumentert ved Tilskuddsmottakers 
konseptstudierapport. Forprosjektet ble igangsatt i september 2018. En delrapport som 
omfatter alt unntatt brønn og undergrunn ble levert i oktober 2019 (ENS document no. 
PM673-NL-A-PG-00006). Endelig og fullstendig rapport etter boring og analyse av letebrønn, 
ble levert i april 2020 (ENS revision no./Date/Status: 06/2020-03-27/Final). 

Tilskuddsavtalen og Tilskuddsmottakers forpliktelser etter Tilskuddsavtalen bygger på 
Forprosjektet, som er vedlagt Tilskuddsavtalen (Bilag 2 til Vedlegg A). 

1.4 Deling av kostnader og risiko 
Et bærende prinsipp for Tilskuddsavtalen er at kostnader og risiko ved å Etablere og Drive 
Anleggene med Avtalt Kapasitet skal deles mellom Staten og Tilskuddsmottaker. Dette 
reflekteres særlig i bestemmelsene om Tilskudd, hvoretter Staten skal dekke en betydelig 
andel av Tilskuddsmottakers faktiske Etableringskostnader og Driftskostnader.  

Inntektssiden er derimot Tilskuddsmottakers risiko, herunder konsekvenser for inntektene 
som følge av eventuell forsinket Ferdigstillelse, mengde CO2 som vil være tilgjengelig fra 
tredjeparter for kommersiell transport og lagring, og de kommersielle betingelsene som kan 
oppnås i slike avtaler. 

1.5 Samarbeid 
Partene skal lojalt og i god tro samarbeide med hverandre og med andre 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. 

Partene skal uten ugrunnet opphold varsle hverandre om uforutsette problemer og andre 
forhold som kan antas å få betydning for gjennomføringen av CCS-Prosjektet eller CO2 
Helkjede. 

2. AVTALEDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER

2.1 Avtaledokumenter 
Tilskuddsavtalen består av disse avtalevilkårene og følgende vedlegg med bilag: 

Vedlegg A: Arbeidsbeskrivelse ("Scope of Work") 

Bilag 1: Design Basis 

Bilag 2: Forprosjektet 

10



M / / / 11/69 

Bilag 3: Gevinstrealiseringsplan 

Vedlegg B: Tilskudd 

Bilag 1: DG3-budsjett 

Bilag 2: Elektronisk regneark med formler og eksempler til Vedlegg B 

Vedlegg C: Fremdriftsplan 

Vedlegg D: Administrative bestemmelser 

Bilag 1: Organisasjonskart 

Bilag 2: Dokumenthåndtering 

Bilag 3: WBS-struktur(er) 

Bilag 4: Skjema for Statens tilbakemelding (DRF) 

Bilag 5: Skjema for notifikasjon av oppnådde Milepæler i Vedlegg C 

Vedlegg E: Garanti 

Vedlegg F: Ikke i bruk 

Vedlegg G: Ikke i bruk 

Vedlegg H: Hovedprinsipper for drift 

2.2 Prinsipper for drift av CO2 Helkjede Vedlegg H 
Vedlegg H oppstiller overordnede prinsipper for driften av CO2 Helkjede. Prinsippene i 
Vedlegg H er fastsatt under hensyn til Fangstoperatøren(e) og Statens avtalerettslige 
forpliktelser overfor Fangstoperatøren(e). 

Partene er enige om at det etter at Tilskuddsavtalen 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 Tilskuddsavtalen for øvrig, og så langt som mulig baseres 
på enighet mellom Tilskuddsmottaker og Fangstoperatøren(e). Ved uenighet mellom 
Tilskuddsmottaker og Fangstoperatøren(e) skal Statens beslutning baseres på en rettferdig, 
rimelig og balansert vurdering av saken og interessene til henholdsvis Tilskuddsmottaker, 
Fangstoperatøren(e) og Staten. 

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

Med mindre annet fremgår av Tilskuddsavtalen, skal Vedlegg H for øvrig ikke være 
bestemmende for Statens og Tilskuddsmottakers rettigheter og forpliktelser etter 
Tilskuddsavtalen, eller for Tilskuddsmottakers rettigheter og forpliktelser overfor 
Fangstoperatøren(e), herunder virkninger av svikt eller avvik knyttet til levering eller mottak 
av CO2. 

Eventuelle risiko- og kostnadskonsekvenser som følge av en etterfølgende detaljregulering 
og utfylling av Vedlegg H deles som hovedregel mellom Partene i henhold til bestemmelsene 
om Tilskudd, og gir ikke Tilskuddsmottaker rett til å kreve Avtalejustering etter punkt 43 eller 
ytterligere kompensasjon. 

Dersom en etterfølgende detaljregulering og utfylling av Vedlegg H går ut over det som 
følger av prinsippene som forelå da Tilskuddsavtalen ble inngått, og dette påfører 
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Tilskuddsmottaker merkostnader av betydning ut over det som med rimelighet kunne 
forutses, skal Tilskuddsmottaker kompenseres på samme måte som ved instruks fra Staten 
etter punkt 9. 

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 3 til Vedlegg A (Gevinstrealiseringsplan)

e) Vedlegg B til H i den rekkefølgen de er nevnt i punkt 2.1

f) Bilag 2 til Vedlegg A (Forprosjektet)

3. DEFINISJONER
"Akseptansetest" betyr en test av Anleggene forut for Ferdigstillelse, som beskrevet i punkt
15.2;

"Anleggene" betyr de fartøy, anlegg og innretninger som Tilskuddsmottaker skal Etablere og
Drive med Tilskudd fra Staten, og er nærmere beskrevet i punkt 12.2;

"Annual Loading Plan" eller "ALP" betyr et årlig, ikke-bindende lasteprogram som
beskrevet i punkt 21.2;

"Arbeidet" betyr alt arbeid som er nødvendig for å Etablere og Drive Anleggene med Avtalt
Kapasitet i samsvar med Tilskuddsavtalen;

"Arbeidsbeskrivelse" betyr beskrivelsen av Anleggene og Etableringen og Driften av
Anleggene inntatt i Vedlegg A (uten bilag);

"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 39;

"Avslutningskostnader" betyr kostnader til Avslutning av transport og lagring av CO2;

"Avslutningstilskudd" betyr den delen av Tilskuddsberettigede Avslutningskostnader som
skal dekkes av Staten i henhold til punkt 34.2;

"Avslutte" eller "Avslutning" betyr nedstengning, disponering av innretninger, etterdrift og
overvåkning, som beskrevet i punkt 33;

"Avtalejustering" betyr endringer i Partenes rettigheter og forpliktelser i samsvar med punkt
43;

"Avtalt Kapasitet" betyr en årlig kapasitet for Anleggene som beskrevet i punkt 12.2.2;

"Budsjett" betyr Tilskuddsmottakers forventningsrettede estimater for henholdsvis
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader og Tilskuddsberettigede Driftskostnader basert
på Forprosjektet, og er angitt i Vedlegg B punkt 4 og 9;

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

"CO2 Helkjede" betyr hele verdikjeden for det norske fullskala demonstrasjonsprosjektet for
fangst, transport og lagring av CO2;
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"CO2-Lagringsforskriften" betyr Forskrift om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på 
kontinentalsokkelen til lagring av CO₂ og om transport av CO₂ på kontinentalsokkelen av 5. 
desember 2014 nr. 1517 med senere endringer; 

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

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

"Deltaker" betyr deltakerne Equinor Refining Norway AS, A/S Norske Shell og Total E&P 
Norge AS i Northern Lights JV DA og deres rettsetterfølgere; 

"Design Basis" betyr de tekniske funksjonskrav, andre krav og forutsetninger definert av 
Staten for Anleggene og andre deler av CCS-Prosjektet, som beskrevet i punkt 12 og inntatt 
som Bilag 1 til Vedlegg A; 

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

"Driftskostnader" betyr kostnader til drift av fartøy, anlegg og innretninger for transport og 
lagring av CO2; 

"Driftsperiode" betyr en periode på 10 år fra Ferdigstillelse som beskrevet i punkt 15; 

"Driftstilskudd" betyr den delen av Tilskuddsberettigede Driftskostnader som skal dekkes 
av Staten i henhold til punkt 26; 

"Driftsår" betyr et kalenderår mellom Ferdigstillelse og utløpet av Driftsperioden, samt 
eventuelt den del av første og siste kalenderår som ligger innenfor samme tidsramme, 
avhengig av tidspunktet for Ferdigstillelse; 

"Drive" eller "Drift" betyr teknisk og operasjonell drift, tilsyn, overvåkning, vedlikehold og 
reparasjoner/utbedringer av Anleggene og Lageret som nærmere beskrevet i punkt 20; 

"Ekstraordinære Kostnader" betyr slike ekstraordinære og uforutsette kostnader som 
beskrevet i punkt 28.1; 

"Ekstraordinære Værforhold" betyr slike ekstraordinære vær- og sjøforhold som beskrevet 
i punkt 23.2; 

"Etablere" eller "Etablering" betyr prosjektering, anskaffelser og bygging av Anleggene og 
Lageret som nærmere beskrevet i punkt 12 og 15; 

"Etableringskostnader" betyr kostnader til etablering av fartøy, anlegg og innretninger for 
transport og lagring av CO2; 

"Etableringsperiode" betyr perioden fra Startdagen til Ferdigstillelse; 

"Fangstanlegg" betyr Fangstoperatøren(e)s anlegg og innretninger for fangst, 
flytendegjøring, mellomlagring, og lasting av CO2 til fartøy; 

"Fangstoperatøren(e)" betyr Norcem AS, og Fortum Oslo Varme AS dersom Staten inngår 
tilskuddsavtale med Fortum Oslo Varme AS, jf. punkt 1.2; 

"Ferdigstillelse" betyr ferdigstillelse av Grunninvesteringen i samsvar med 
Tilskuddsavtalen, som beskrevet i punkt 15; 

"Ferdigstillelsesbekreftelse" betyr den bekreftelsen som skal utstedes av Staten etter en 
vellykket Akseptansetest i samsvar med Tilskuddsavtalen, og er nærmere beskrevet i punkt 
15.3; 

"Ferdigstillelsesfristen" betyr den frist som er fastsatt i Vedlegg C punkt 2.2 (GM-04) for 
Ferdigstillelse; 
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"Force Majeure" betyr en hendelse utenfor Tilskuddsmottakers kontroll som han ikke med 
rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på tidspunktet for inngåelsen av 
Tilskuddsavtalen eller å unngå eller overvinne følgene av; 

"Forprosjektet" betyr Tilskuddsmottakers forprosjekt (FEED) som beskrevet i punkt 1.3 og 
inntatt som Bilag 2 til Vedlegg A; 

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

"Grensesnitt" betyr grensesnitt og avhengigheter mellom Arbeid som skal utføres av 
Tilskuddsmottaker og arbeid som skal utføres av Fangstoperatøren(e) under de(n) 
respektive tilskuddsavtalen(e); 

"Grunninvestering" betyr de delene av Anleggene som er beskrevet i punkt 12.2 som gir 
rett til Grunninvesteringstilskudd; 

"Grunninvesteringstilskudd" betyr den delen av Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader til Grunninvesteringen som skal dekkes av Staten i henhold til punkt 
16.1; 

"HMS" betyr helse, miljø og sikkerhet som beskrevet i punkt 7.6; 

"Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader" betyr kostnader som ikke gir rett til Tilskudd etter 
Tilskuddsavtalen; 

"Innkjøringsperiode" betyr den første 6-månedersperioden av Driftsperioden som 
beskrevet i punkt 15.4; 

"Lager" betyr det geologiske lagringskomplekset som omfattes av tillatelsen EL001 (med 
eventuelle senere utvidelser eller tilleggsareal utenfor det opprinnelige området) som 
beskrevet i Tilskuddsmottakers plan for utbygging og drift (PUD); 

"Maksimalavkastning Nivå 1" betyr en akkumulert avkastning som beskrevet i punkt 40 og 
angitt i Vedlegg B punkt 17; 

"Maksimalavkastning Nivå 2" betyr en akkumulert avkastning som beskrevet i punkt 40 og 
angitt i Vedlegg B punkt 17;  

"Maksimalbudsjett Driftskostnader" betyr Tilskuddsmottakers P85 kostnadsestimat for 
Drift av Anleggene med Avtalt Kapasitet i hele Driftsperioden, som beskrevet i punkt 27 og 
angitt i Vedlegg B punkt 10.1; 

"Maksimalbudsjett Grunninvestering" betyr Tilskuddsmottakers P85 kostnadsestimat for 
Grunninvesteringen som beskrevet i punkt 17.1 og angitt i Vedlegg B punkt 5.1; 

"Maksimalbudsjett Tilleggsinvestering" betyr Tilskuddsmottakers P85 kostnadsestimat for 
Tilleggsinvesteringen som beskrevet i punkt 17.2 og angitt i Vedlegg B punkt 5.2; 

"Maksimalt Driftstilskudd" betyr maksimalt akkumulert Driftstilskudd i løpet av 
Driftsperioden som beskrevet i 27 og angitt i Vedlegg B punkt 10.1; 

"Maksimalt Grunninvesteringstilskudd" betyr maksimalt tilskudd fra Staten til 
Grunninvesteringen som beskrevet i punkt 17.1 og angitt i Vedlegg B punkt 5.1; 

"Maksimalt Tilleggsinvesteringstilskudd" betyr maksimalt tilskudd fra Staten til 
Tilleggsinvesteringen som beskrevet i punkt 17.2 og angitt i Vedlegg B punkt 5.2; 

"MDR" betyr Tilskuddsmottakers "master document register" som beskrevet i punkt 8.4.1; 

"Mekanisk Ferdigstillelse" betyr mekanisk ferdigstillelse av Anleggene, som beskrevet i 
punkt 15.1; 

14



M / / / 15/69 

"Milepæl" betyr frister angitt som milepæler i Vedlegg C punkt 2, herunder 
Ferdigstillelsesfristen; 

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

"Overskuddskapasitet" betyr ubenyttet kapasitet som nærmere beskrevet i punkt 25.1; 

"Part" betyr Staten eller Tilskuddsmottaker; 

"Planlagt Vedlikehold" betyr planlagt, nødvendig vedlikehold av Anleggene, herunder 
tørrdokking av fartøyer for opprettholdelse av klassing, som beskrevet i punkt 21.3; 

"Prosjektregnskap" betyr et separat prosjektregnskap som beskrevet i punkt 38; 

"Reasonable and Prudent Operator" betyr et selskap eller partnerskap som opptrer lojalt 
og i god tro med den hensikt å utføre sine kontraktsforpliktelser, og som under utførelsen av 
kontraktsforpliktelsene og ved sin generelle opptreden utøver den grad av ekspertise og 
aktsomhet, varsomhet og fremsynthet som med rimelighet og normalt utvises av en dyktig 
og erfaren operatør av liknende anlegg, fartøy eller terminaler, og som overholder gjeldende 
lovgivning og internasjonale standarder for samme type virksomhet under samme eller 
liknende forhold; 

"Representanter" betyr representanter for Partene i samsvar med punkt 4.1; 

"Reservert Kapasitet" betyr reservert kapasitet for hver Fangstoperatør i henhold til punkt 
21.1; 

"Specific Loading Schedule" eller "SLS" betyr et 90-Dagers lasteprogram, hvorav de 30 
første Dagene er bindende, som beskrevet i punkt 21.2; 

"Startdagen" betyr den dato hvor alle forbehold i Tilskuddsavtalen punkt 57 er skriftlig 
bekreftet innfridd eller frafalt; 

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

"Systemutprøving" betyr systemutprøving av Anleggene, som beskrevet i punkt 15.1; 

"Tilknyttet Selskap" betyr en Deltaker og ethvert selskap som kontrollerer, er kontrollert av 
eller er underlagt felles kontroll med enten Tilskuddsmottaker eller en Deltaker; 

"Tilleggsinvestering" betyr de delene av Anleggene ut over Grunninvesteringen som er 
beskrevet i punkt 12.2 som gir rett til Tilleggsinvesteringstilskudd; 

"Tilleggsinvesteringstilskudd" betyr den delen av Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader til Tilleggsinvesteringen som skal dekkes av Staten i henhold til punkt 
16.2; 

"Tilskudd" betyr alle tilskudd fra Staten i henhold til Tilskuddsavtalen: 
Grunninvesteringstilskudd, Tilleggsinvesteringstilskudd, Driftstilskudd (herunder til 
Ekstraordinære Kostnader) og Avslutningstilskudd; 

"Tilskuddsavtale" betyr denne Tilskuddsavtalen, inkludert alle vedlegg og bilag; 

"Tilskuddsberettigede Avslutningskostnader" betyr Avslutningskostnader som gir rett til 
Avslutningstilskudd i henhold til punkt 34; 

"Tilskuddsberettigede Driftskostnader" betyr Driftskostnader som gir rett til Driftstilskudd i 
henhold til punkt 29; 

"Tilskuddsberettigede Etableringskostnader" betyr Etableringskostnader som gir rett til 
Grunninvesteringstilskudd og Tilleggsinvesteringstilskudd i henhold til punkt 18; 

"Tilskuddsberettigede Kostnader" betyr kostnader som gir rett til Tilskudd; 
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"Tilskuddsmottaker" betyr selskapet Northern Lights JV DA; 

"Tilskuddsmottakers Driftskostnadsandel" betyr den delen av Tilskuddsberettigede 
Driftskostnader som skal dekkes av Tilskuddsmottaker i henhold til punkt 26; 

"Tilskuddsmottakers Grunninvesteringsandel" betyr den delen av Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader til Grunninvesteringen som skal dekkes av Tilskuddsmottaker i 
henhold til punkt 16.1; 

"Tilskuddsmottakers Tilleggsinvesteringsandel" betyr den delen av Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader til Tilleggsinvesteringen som skal dekkes av Tilskuddsmottaker i 
henhold til punkt 16.2; 

"Tilskuddsperiode" betyr Etableringsperioden og Driftsperioden; 

"Utskipingspunktet" betyr punkt for levering av CO2 fra Fangstoperatøren(e) til 
Tilskuddsmottaker som beskrevet i punkt 22.3, som skal være tilkoblingsflensene for 
lastearm-/slynge på fartøyets 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 Representasjon hos Partene 
Representanter for Partene ved inngåelsen av Tilskuddsavtalen er: 

a) Staten

Navn: Alexander Engh

Stilling: Seniorrådgiver, Olje- og energidepartementet

Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

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

Telefon: +47 451 99 809 

b) Tilskuddsmottaker

Navn: Børre Jacobsen

Stilling: Daglig leder, Northern Lights JV DA

Postadresse: Northern Lights JV DA, Finnestadveien 44, 4029 Stavanger

E-postadresse: borre.jacobsen@norlights.com

Telefon: +47 416 57 787 

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 han 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 andre Parts Representant, dennes stedfortreder 
eller en som er delegert særskilte oppgaver, skal det tas opp skriftlig med den andre Parts 
Representant. En Part skal sørge for utskifting av eget personell som opptrer på en 
klanderverdig måte eller som viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. 
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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, underleverandører eller tredjepartskunder, til å 
representere Staten i anledning Tilskuddsavtalen som nærmere angitt i fullmakten. 

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

Staten skal informere Tilskuddsmottaker skriftlig om fullmakter. Det samme gjelder ved 
senere endringer i eller tilbaketrekning av fullmakter.  

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

4.3 Rettslig kompetanse 

4.3.1 Rett til å opptre på vegne av en Part 
Partenes Representanter i henhold til punkt 4.1 skal ha kompetanse til å opptre på vegne av 
den respektive Parten i alle saker som gjelder Tilskuddsavtalen. 

Juridiske og fysiske personer som har fått fullmakt i henhold til punkt 4.1 eller 4.2 skal ha 
kompetanse til å opptre på vegne av Parten i samsvar med den aktuelle fullmakten i saker 
som gjelder Tilskuddsavtalen. 

Instruksjoner som beskrevet i punkt 9 kan bare gis av Statens Representant i henhold til 
punkt 4.1. 

4.3.2 Overskridelse eller tilbakekall av fullmakt 
En Part kan ikke bygge rett på annet grunnlag enn de fullmaktene som er beskrevet i dette 
punkt 4, eller på fullmakter som er skriftlig tilbakekalt. En Part kan heller ikke bygge rett på 
utsagn, handlinger eller unnlatelser som innebærer overskridelse av de fullmakter som er gitt 
i henhold til dette punkt 4, med mindre Parten var i aktsom god tro.  

5. VARSLER OG KRAV

5.1 Mellom Partene 
Varsler og krav under Tilskuddsavtalen skal sendes skriftlig til den andre Part for å kunne 
gjøres gjeldende. Som "skriftlig" regnes brev sendt per post eller e-post til den annen Parts 
Representant til postadresse eller e-postadresse som angitt i punkt 4.1, eller som senere 
endret etter skriftlig varsel.  

En Part som mottar et varsel eller krav fra den annen Part, skal skriftlig bekrefte mottak. Slik 
bekreftelse kan alltid gis per e-post. 

5.2 Til Representanter eller fullmektiger for Staten 
I den grad særskilt fullmakt fastsetter at Gassnova og/eller andre skal representere Staten i 
anledning varsler eller krav, skal slike varsler og krav sendes 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. 

Krav om Avtalejustering etter punkt 43 skal alltid sendes til Statens Representant i henhold 
til punkt 4.1. Det samme gjelder varsel om Ekstraordinære Kostnader i henhold til punkt 
28.1. 
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5.3 Unnlatelse av å utøve rettigheter 
En Parts unnlatelse av å utøve sine rettigheter etter Tilskuddsavtalen skal ikke anses som et 
avkall på å gjøre rettigheten gjeldende. 

5.4 Supplerende bestemmelser i Vedlegg D 
Bestemmelsene i dette punkt 5 suppleres av bestemmelsene i Vedlegg D punkt 13.1 og dets 
Bilag 2 om bruk av digitalt samhandlingsrom. 

DEL II: GENERELLE PRINSIPPER, RAMMEBETINGELSER OG HOVEDFORPLIKTELSER 

6. PARTENES HOVEDFORPLIKTELSER

6.1 Overordnet ansvars- og risikofordeling 
Tilskuddsavtalens forpliktelser og ansvars- og risikofordelingen mellom Partene er basert på 
følgende hovedprinsipper: 

a) Tilskuddsmottaker skal prosjektere, bygge, drive og eie (Etablere og Drive)
Anleggene med Avtalt Kapasitet som nærmere fastlagt i Tilskuddsavtalen;

b) Kostnader og risiko ved Etablering og Drift av Anleggene skal deles mellom Staten
og Tilskuddsmottaker ved at Staten yter Tilskudd basert på Tilskuddsmottakers
faktiske kostnader;

c) Tilskuddsmottaker skal i Driftsperioden vederlagsfritt motta, transportere og lagre
CO2 fra Fangstoperatøren(e) opp til Reservert Kapasitet; og

d) Tilskuddsmottaker skal disponere Overskuddskapasitet og oppebære inntektene ved
utnyttelsen av denne til transport og lagring av CO2 fra tredjepart(er).

Kostnadsdelingen beskrevet i punkt b) er Tilskuddsavtalens primære kostnads- og 
risikofordelingsmekanisme, og innebærer at både økte og reduserte kostnader deles mellom 
Partene i henhold til punkt 16 og 26.  

6.2 Tilskuddsmottakers hovedforpliktelser 
Tilskuddsmottaker skal utføre Arbeidet og Etablere og Drive Anleggene i samsvar med 
Tilskuddsavtalen. Med mindre det følger uttrykkelig av Tilskuddsavtalen at Staten helt eller 
delvis har påtatt seg ansvar eller risiko, herunder å yte Tilskudd, skal Anleggene Etableres 
og Drives for Tilskuddsmottakers regning og risiko. 

Tilskuddsmottakers forpliktelser, risiko og ansvar etter Tilskuddsavtalen påvirkes ikke av at 
deler av Arbeidet utføres av Deltakere, Tilknyttede Selskaper, leverandører eller andre 
tredjeparter. 

6.3 Statens hovedforpliktelser 

6.3.1 Statens forpliktelse til å yte Tilskudd 
Staten skal yte Tilskudd i samsvar med Tilskuddsavtalen. Dette innebærer at Staten påtar 
seg å dekke avtalte andeler av Tilskuddsmottakers faktiske kostnader til å Etablere, Drive og 
Avslutte driften av Anleggene i samsvar med Tilskuddsavtalen. 

Tilskuddsavtalen regulerer fire typer Tilskudd: 

a) Grunninvesteringstilskudd til Grunninvestering i Etableringsperioden, jf. punkt 16.1;

b) Tilleggsinvesteringstilskudd til Tilleggsinvestering i Etableringsperioden og/eller
Driftsperioden, jf. punkt 16.2;
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c) Driftstilskudd i Driftsperioden, jf. punkt 26; og

d) Avslutningstilskudd etter Avslutning, jf. punkt 34.2.

I tillegg påtar Staten seg å dekke deler av kostnadene knyttet til eventuelt utslipp av CO2 
som i løpet av Driftsperioden er mottatt av Tilskuddsmottaker fra Fangstoperatøren(e), jf. 
punkt 47. 

6.3.2 Uttømmende regulering av Statens forpliktelser 
Tilskuddsavtalen regulerer uttømmende Statens forpliktelser, risiko og ansvar knyttet til 
Etablering, Drift og Avslutning av Anleggene. 

Staten skal ikke under noen omstendighet ha forpliktelser, risiko eller ansvar knyttet til 
Tilskuddsavtalen, Arbeidet eller Anleggene ut over det som følger uttrykkelig av 
Tilskuddsavtalen. 

De foregående avsnittene regulerer Statens forpliktelser etter Tilskuddsavtalen, og er uten 
betydning for Statens forpliktelser og ansvar etter alminnelige regler, herunder Statens 
ansvar for utslipp av CO2 etter ansvarsoverføring i samsvar med CO2-Lagringsforskriften. 

7. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING

7.1 Organisering 
Tilskuddsmottaker har ansvaret for å gjennomføre, organisere, koordinere og følge opp alt 
Arbeid i samsvar med Tilskuddsavtalen. 

Det vil ikke bli etablert felles styringsorganer med beslutningsmyndighet under 
Tilskuddsavtalen.  

Tilskuddsmottaker skal sørge for sikker og kostnadseffektiv organisering av Arbeidet i 
samsvar med Tilskuddsavtalen.  

Nærmere regler om organisering er gitt i Vedlegg D punkt 5. 

Staten skal følge opp Arbeidet og har rett til informasjon og innsyn som beskrevet i 
Tilskuddsavtalen. 

7.2 Prosjektorganisasjon 
Tilskuddsmottaker skal ha en prosjektorganisasjon med nødvendig kompetanse, mandat og 
ressurser til å sikre at Arbeidet utføres i samsvar med Tilskuddsavtalen, og som tilfredsstiller 
kravene som blant annet er oppstilt i Vedlegg D punkt 5 og 11, herunder til organisering, 
bemanning og overholdelse av det til enhver tid gjeldende regelverk.  

Det foregående er ikke til hinder for at Tilskuddsmottaker i samsvar med krav i eller i 
medhold av CO2-Lagringsforskriften baserer seg på bruk av organisasjoner eller personell 
fra Tilknyttede Selskaper eller leverandører på grunnlag av tjeneste-, innleie- eller 
leveranseavtaler.  

Kravene i første avsnitt gjelder tilsvarende for organisasjonen hos Tilskuddsmottakers 
leverandører, og for organisasjonen til Tilknyttede Selskaper og deres leverandører i den 
utstrekning Tilskuddsmottaker i henhold til andre avsnitt baserer gjennomføringen av 
Tilskuddsavtalen på slike. 

7.3 Prosjektstyring 
Tilskuddsmottaker skal sørge for prosjektstyring i samsvar med kravene i Vedlegg D punkt 7, 
herunder oppfylle krav til prosjektstyringssystem, planlegging, fremdriftsrapportering, 
kostnadsrapportering og fakturering, og tilhørende måling og kontroll. 
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7.4 Kvalitetsledelse 
Tilskuddsmottaker skal sørge for kvalitetsledelse i samsvar med kravene i Vedlegg D punkt 
8. Det skal blant annet etableres et kvalitetsledelsessystem, en kvalitetsplan, en
inspeksjons- og testplan, og et system for kvalitetsrevisjoner og -verifikasjoner.

Staten skal varsles i rimelig tid før gjennomføring av kvalitetsrevisjoner/-verifikasjoner, og har 
rett til å delta som observatør. 

7.5 Risikostyring 
Tilskuddsmottaker skal sørge for risikostyring i samsvar med kravene i Vedlegg D punkt 9. 
Tilskuddsmottaker skal blant annet benytte et risikostyringssystem, som skal sikre 
systematisk identifikasjon og håndtering av risiko. 

7.6 HMS-ledelse 
Tilskuddsmottaker skal sørge for at Arbeidet planlegges, organiseres, koordineres og utføres 
i samsvar med krav oppstilt i eller i medhold av norske myndigheters til enhver tid gjeldende 
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning (HMS-lovgivning), herunder forskrift om systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (FOR-1996-12-06-1127), og forskrift om 
sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og injeksjon av CO2 (FOR-2020-02-25-186). 

Tilskuddsmottaker skal for øvrig ha og følge systemer for ivaretakelse av HMS som 
tilfredsstiller kravene i Vedlegg D punkt 10. 

7.7 Etikk og samfunnsansvar 
Tilskuddsmottaker skal overholde til enhver tid gjeldende 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 til enhver tid gjeldende FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal 
arbeidslovgivning på produksjonsstedet. 

Tilskuddsmottaker skal videreføre og bidra til å etterleve disse kravene også hos 
leverandører og deres underleverandører. 

Nærmere regler er gitt i Vedlegg D punkt 11. 

Tilskuddsmottaker skal varsle Staten uten ugrunnet opphold etter å ha blitt klar over forhold i 
strid med kravene i dette punkt 7.7 og Vedlegg D punkt 11. 

8. RAPPORTERING, INNSYN OG PROSJEKTOPPFØLGING

8.1 Rapportering 
Tilskuddsmottaker skal gjennom Etableringsperioden og Driftsperioden utarbeide oppdaterte 
statusrapporter og fremlegge slike for Staten. Nærmere bestemmelser om slik rapportering 
og krav til rapportenes innhold er gitt i Vedlegg D punkt 12.1 og 12.2. 

Tilskuddsmottaker skal også ut over rapporteringen i henhold til ovenstående holde Staten 
løpende orientert om forhold som antas å ha betydning for Statens ansvar og forpliktelser 
etter Tilskuddsavtalen. 

8.2 Varsling 
Tilskuddsmottaker skal gi Staten særskilt varsel ved 

a) forhold av betydning for andre deler av CCS-Prosjektet, jf. punkt 1.5;

b) kvalitetsrevisjoner og -verifikasjoner, jf. punkt 7.4;

c) forhold i strid med kravene til etikk og samfunnsansvar, jf. punkt 7.7;

d) manglende implementering av Statens kommentarer, jf. punkt 8.4.3;
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e) revisjoner, verifikasjoner og oppfølging av leverandører, jf. punkt 8.5.2:

f) endringer i forhold til innholdet i Forprosjektet som kan antas å ha betydning for
Grensesnitt eller andre deler av CCS-Prosjektet, jf. punkt 12.3;

g) endringer i overordnet kontraktstrategi, jf. punkt 13.1;

h) manglende gjennomslag for Tilskuddsmottaker knyttet til vilkår i
leverandørkontrakter, jf. punkt 13.2.2;

i) endringer i leverandørkontrakter som kan antas å ha betydning for Grensesnitt eller
andre deler av CCS-Prosjektet, jf. punkt 13.3.1;

j) potensielle forlik mellom Tilskuddsmottaker og leverandører, jf. punkt 13.3.3;

k) forsinkelser, jf. punkt 14.4;

l) Akseptansetest, jf. punkt 15.2;

m) overskridelse av Budsjettet, jf. punkt 16.3;

n) overskridelse av Maksimalbudsjett Grunninvestering, jf. punkt 17.1;

o) beslutning om gjennomføring av hele eller deler av Tilleggsinvesteringen, jf. punkt
19.6;

p) levering av CO2 som ikke er i samsvar med spesifikasjonene i Design Basis punkt
3.2.2, jf. punkt 24.2;

q) overskridelse av Maksimalbudsjett Driftskostnader, jf. punkt 27.1;

r) overskridelse av det årlige driftsbudsjettet, jf. punkt 27.2;

s) Ekstraordinære Kostnader, jf. punkt 28.1;

t) planer, beslutninger og gjennomføring av kapasitetsutvidelser ut over Avtalt
Kapasitet og etablering av nye eller andre anlegg og innretninger enn Anleggene, jf.
punkt 31.1;

u) videre drift etter utløpet av Driftsperioden, jf. punkt 32.6;

v) Avslutning, jf. punkt 33;

w) Force Majeure, jf. punkt 42.2;

x) krav om Avtalejustering, jf. punkt 43.3;

y) utslipp av CO2, jf. punkt 47.1; og

z) oppsigelse eller bortfall av forsikring, jf. punkt 48.3.

Staten skal varsle Tilskuddsmottaker om forsinkelser eller andre forhold hos 
Fangstoperatøren(e) som Staten blir kjent med og som kan antas å påvirke Arbeidet, 
fremdrift eller andre forhold av betydning for Tilskuddsmottakers forpliktelser i henhold til 
Tilskuddsavtalen.  

Med mindre annet fremgår av de respektive bestemmelsene, skal varsel sendes uten 
ugrunnet opphold. 

Nærmere regler er gitt i Vedlegg D punkt 13.2. 
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8.3 Møter 
Tilskuddsmottaker skal i Etableringsperioden og Driftsperioden arrangere og delta i 
regelmessige statusmøter, møter om Grensesnitt og andre møter, som nærmere fastsatt i 
Vedlegg D punkt 14. 

8.4 Dokumenter og annet prosjekteringsmateriale 

8.4.1 Master document register (MDR) 
Tilskuddsmottaker skal utarbeide, oppdatere og gi Staten tilgang til et "master document 
register" (MDR) som nærmere fastsatt i Vedlegg D punkt 15 og dets Bilag 2. 

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

Dokumenter som i sin helhet er uten betydning for Arbeidet, Anleggene, Tilskudd og 
fordeling av kostnader i henhold til punkt 18.1.3, er likevel unntatt fra Statens innsyns- og 
informasjonsrett etter dette punkt 8.4.  

Ved uenighet eller tvil om Statens innsynsrett, kan Staten kreve spørsmålet forelagt for en 
uavhengig tredjepart oppnevnt etter avtale mellom Partene.  

De foregående avsnittene gjelder tilsvarende i Driftsperioden (punkt 29.5) og i forbindelse 
med Avslutning (punkt 34.2). 

Dette punkt 8.4.2 innebærer ingen begrensning av Statens rett til innsyn og informasjon i 
henhold til punkt 41. 

8.4.3 Kommentarer 
Staten har rett til å kommentere og gi innspill til dokumenter angitt i MDR, annet 
prosjekteringsmateriale og andre forhold. Kommentarer og innspill skal så langt som mulig 
fremsettes innenfor de frister som fremgår av MDR for endelig fastsettelse av dokumentenes 
innhold.  

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 ikke under noen omstendighet frita 
eller redusere Tilskuddsmottakers forpliktelser, risiko eller ansvar etter Tilskuddsavtalen. 

Kommentarer og innspill fra Staten skal ikke anses som instrukser i henhold til punkt 9, og 
gir ikke Tilskuddsmottaker krav på Avtalejustering i henhold til punkt 43. 

8.5 Revisjon og oppfølging 

8.5.1 Statens rett til å kreve utført revisjoner 
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.  

Slike revisjoner skal gjennomføres med rimelig varsel og på en måte som i minst mulig grad 
forstyrrer Arbeidet. Når det er hensiktsmessig, skal Statens revisjoner samordnes med 
revisjoner som Deltakerne gjennomfører. 

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

8.5.2 Varsling 
Tilskuddsmottaker skal få rimelig forhåndsvarsel. Varselet skal angi revisjonens formål, 
omfang og planlagte varighet. 

Staten skal varsles særskilt om og ha rett til å delta i revisjoner, verifikasjoner og andre 
kvalitetssikringsprosesser som Tilskuddsmottaker gjennomfører av sine leverandører. 

8.5.3 Tilskuddsmottakers forpliktelser 
Tilskuddsmottaker skal medvirke slik at revisjonen kan gjennomføres på en effektiv og faglig 
forsvarlig måte. 

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. 

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

8.5.4 Ingen instruks 
Krav om gjennomføring av revisjoner og tiltak for å rette opp avvik etter dette punkt 8.5 skal 
ikke anses som instrukser i henhold til punkt 9, og gir ikke Tilskuddsmottaker krav på 
Avtalejustering i henhold til punkt 43. 

8.6 Adgang til Anleggene 
Tilskuddsmottaker skal så langt som mulig gi Representantene, herunder eventuelle 
stedfortredere, adgang til Anleggene og andre steder hvor Arbeidet utføres. Det samme 
gjelder personer særskilt bemyndiget av Staten, forutsatt at dette er varslet i rimelig tid.  

Slik adgang skal gjennomføres med rimelig varsel og på en måte som i minst mulig grad 
forstyrrer Arbeidet. Adgang og besøk må også tilfredsstille HMS-krav og andre rimelige 
pålegg utstedt av den som kontrollerer eller er ansvarlig for Anleggene eller det stedet hvor 
Arbeid utføres. 

Tilgang til Anleggene i forbindelse med gevinstrealisering og kunnskapsdeling er regulert i 
punkt 36.2. 

9. INSTRUKSJON

9.1 Statens instruksjonsadgang 
Staten kan ved instruks pålegge Tilskuddsmottaker å gjennomføre særskilte tiltak eller 
prosedyrer knyttet til Etablering og Drift av Anleggene, herunder av hensyn til Grensesnitt 
eller andre deler av CCS-Prosjektet. 

Instrukser etter dette punkt 9 kan angå alle sider ved Arbeidet og Milepælene, men kan ikke 

a) gå utenfor de tekniske rammene for eller være av en annen art enn Arbeidet;

b) enkeltvis eller samlet sett gå ut over det Partene med rimelighet kunne regne med
da Tilskuddsavtalen ble inngått;

c) forhindre Tilskuddsmottaker fra å inngå eller oppfylle kommersielle tredjepartsavtaler
om transport og lagring av CO2;

d) øke Tilskuddsmottakers risiko for ikke å være i stand til å oppfylle sine forpliktelser
etter Tilskuddsavtalen; eller
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e) hvis gjennomført, utgjøre brudd på HMS-krav, bli ansett for farlig eller uetisk, eller på
annen måte være i strid med relevante "compliance"-bestemmelser eller regelverk.

Endringer ut over det som følger av dette punkt 9.1 krever enighet mellom Partene. 

9.2 Prosedyre og estimat 
Dersom Staten vurderer å gi en instruks etter dette punkt 9, skal Tilskuddsmottaker varsles 
og gis anledning til å uttale seg. Staten kan be om at Tilskuddsmottaker vurderer tekniske 
spørsmål og utarbeider et estimat over tids- og kostnadskonsekvenser. 

Dersom Tilskuddsmottaker er uenig i den varslede instruksen, eller har forslag til andre 
løsninger, skal Partene i fellesskap søke å finne en optimal løsning. Denne 
samarbeidsplikten innebærer likevel ingen begrensning av Statens instruksjonsadgang etter 
punkt 9.1. 

Etter mottak av instruks i samsvar med dette punkt 9 skal Tilskuddsmottaker utarbeide et 
estimat over tids- og kostnadskonsekvenser forårsaket av instruksen. Estimatet skal 
oversendes Staten uten ugrunnet opphold fra mottak av instruksen. 

9.3 Personell kompetanse og formkrav 
Instruksen er kun gyldig og bindende for Tilskuddsmottaker dersom den er utstedt skriftlig av 
Statens Representant i henhold til punkt 4.1. 

9.4 Virkninger av instruks 
Ved mottak av instruks som ligger innenfor Statens instruksjonsadgang i henhold til dette 
punkt 9, skal Tilskuddsmottaker uten ugrunnet opphold iverksette instruksen. Dette gjelder 
også når instruksens virkninger ikke er fastsatt eller det er uenighet mellom Partene om 
disse. 

Eventuelle tids- og kostnadskonsekvenser av en instruks i samsvar med dette punkt 9 
reguleres uttømmende i punkt 43.  

Instruks fra Staten medfører for øvrig ingen endring i Tilskuddsmottakers forpliktelser, risiko 
og ansvar knyttet til prosjektering og gjennomføring i henhold til Tilskuddsavtalen. 

9.5 Fravær av instruks 
Kommentarer, forslag eller innspill fra Staten skal aldri anses som en instruks. 
Tilskuddsmottaker er derfor ikke forpliktet til å implementere disse, med mindre de omfattes 
av Tilskuddsmottakers forpliktelser etter Tilskuddsavtalen. Fravær av instruks fritar uansett 
ikke Tilskuddsmottaker fra å utføre Arbeidet i samsvar med Tilskuddsavtalen. 

10. REGELVERK, TILLATELSER OG PÅLEGG

10.1 Tilskuddsmottakers forpliktelser 
Tilskuddsmottaker skal til enhver tid i Tilskuddsperioden sørge for å 

a) overholde og opptre i samsvar med gjeldende regelverk, herunder kravene i CO2-
Lagringforskriften;

b) innhente, opprettholde og overholde alle tillatelser, både offentlig- og privatrettslige,
som er påkrevd for å Etablere og Drive Anleggene; og

c) oppfylle og overholde alle offentligrettslige pålegg, påbud og forbud forbundet med
Arbeidet og Etablering og Drift av Anleggene.

Tilskuddsmottaker skal søke om og følge opp nødvendige tillatelser til Arbeidet og 
Anleggene, slik at disse foreligger i tide. 
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10.2 Manglende og forsinkede tillatelser 
Manglende eller forsinkede tillatelser gir bare Tilskuddsmottaker krav på justering av 
Ferdigstillelsesfristen i henhold til punkt 43.2.1 dersom dette skyldes forhold utenfor 
Tilskuddsmottakers kontroll som han ikke med rimelighet kunne forutse eller overvinne 
følgene av. 

Kostnadskonsekvenser av manglende eller forsinkede tillatelser, herunder 
kostnadskonsekvenser av forsinket Ferdigstillelse, reguleres av punktene 16 og 26, og gir 
ikke Tilskuddsmottaker krav på ytterligere Tilskudd eller andre endringer i Tilskuddsavtalen. 

10.3 Endringer i offentligrettslige regler og tidligere gitte tillatelser 
Dersom offentligrettslige regler endres etter at Tilskuddsavtalen er inngått, og endringen har 
konsekvenser for Arbeidet eller Anleggene som ligger utenfor det Tilskuddsmottaker med 
rimelighet kunne ta i betraktning da Tilskuddsavtalen ble inngått, kan Tilskuddsmottaker 
kreve Ferdigstillelsesfristen justert i samsvar med punkt 43.2.1. På samme måte behandles 
klare endringer i offentlige myndigheters praktisering av offentligrettslige regler. 

Det samme gjelder for endring, omgjøring eller tilbaketrekning av offentligrettslige tillatelser 
knyttet til Arbeidet eller Anleggene etter at Tilskuddsavtalen er inngått, forutsatt at dette 
skyldes forhold utenfor Tilskuddsmottakers kontroll som han ikke med rimelighet kunne 
forutse eller overvinne følgene av. 

Kostnadskonsekvenser av at offentligrettslige regler eller tillatelser endres eller omgjøres 
etter at Tilskuddsavtalen er inngått, reguleres av punktene 16 og 26, og gir ikke 
Tilskuddsmottaker krav på ytterligere Tilskudd eller andre endringer i Tilskuddsavtalen. 

10.4 Regelverket om offentlige anskaffelser 
Tilskuddsmottaker skal følge til enhver tid gjeldende lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser ved tildeling av leverandørkontrakter så langt regelverket kommer til anvendelse 
på anskaffelser under Tilskuddsavtalen. 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 visse bygge- og anleggskontrakter, og tilknyttede tjenestekontrakter, hvor det 
offentlige yter et direkte tilskudd på mer enn 50 % av kostnadene. 

For øvrig skal Tilskuddsmottaker, så langt det er mulig, tildele alle kontrakter etter 
konkurranse og i samsvar med god industripraksis. 

11. SKATTER OG AVGIFTER

11.1 Tilskudd uten merverdiavgift 
Tilskuddsberettigede Kostnader og Tilskudd fra Staten i henhold til Tilskuddsavtalen skal 
beregnes eksklusiv merverdiavgift, jf. bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet datert 
25. juni 2020 (Skattedirektoratets referanse: 2020/5291116).

11.2 Innbetaling av skatter og avgifter 
Tilskuddsmottaker er ansvarlig for å innbetale merverdiavgift og andre skatter og avgifter 
forbundet med Tilskuddsavtalen, Arbeidet og Anleggene. Slike krav skal betales rettidig av 
Tilskuddsmottaker i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk.  

Avsnittet over gjelder tilsvarende for Deltakerne i den utstrekning disse på grunn av 
Tilskuddsmottakers selskapsform er pliktsubjekter for skatter og avgifter forbundet med 
Tilskuddsavtalen, Arbeidet og Anleggene. 

11.3 Endringer i skatter og avgifter 
Endringer i skatter eller avgifter gir ikke Tilskuddsmottaker krav på ytterligere Tilskudd ut 
over det som følger av punktene 16 og 26, eller andre endringer i Tilskuddsavtalen. 
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DEL III: ETABLERING AV ANLEGGENE MED TILSKUDD 

12. PROSJEKTERING OG BYGGING

12.1 Tilskuddsmottakers forpliktelser 
Tilskuddsmottaker skal anskaffe fartøy og etablere anlegg og innretninger som nærmere 
beskrevet i punkt 12.2 (Anleggene) for transport og lagring av CO2 i samsvar med 
Tilskuddsavtalen.  

Nærmere bestemmelser om Arbeidet og Anleggene fremgår av følgende dokumenter: 

a) Design Basis angir overordnede krav til Anleggene. Design Basis er bindende for
Tilskuddsmottaker og kan bare endres i henhold til punkt 12.4 eller ved instruks fra
Staten i henhold til punkt 9;

b) Arbeidsbeskrivelsen inneholder en beskrivelse av Anleggene og Etableringen og
Driften av disse. Arbeidsbeskrivelsen er bindende for Tilskuddsmottaker og kan bare
endres ved instruks fra Staten i henhold til punkt 9;

c) Forprosjektet inneholder en mer utførlig beskrivelse av planlagt utførelse av
Anleggene. Innenfor rammene av Design Basis og Arbeidsbeskrivelsen kan
Tilskuddsmottaker gjøre endringer i forhold til innholdet i Forprosjektet i henhold til
punkt 12.3.

Verken feil, mangler, videreutvikling, vekst eller endringer i forhold til innholdet i 
Forprosjektet gir grunnlag for Avtalejustering i henhold til punkt 43 eller andre endringer i 
Tilskuddsavtalen. 

Tilskuddsmottaker har totalansvar for prosjektering, innkjøp og bygging av Anleggene, og 
skal utføre eller besørge utført alt Arbeid som er nødvendig for å Etablere og Drive 
Anleggene i samsvar med Tilskuddsavtalen. 

Tilskuddsmottakers forpliktelser, risiko og ansvar etter Tilskuddsavtalen påvirkes ikke av at 
deler av Arbeidet utføres av leverandører, Deltakere, Tilknyttede Selskaper eller andre 
tredjeparter. 

Tilskuddsmottaker skal lojalt og i god tro håndheve alle rettigheter og beføyelser overfor 
leverandører og andre tredjeparter, herunder for å ivareta Statens interesser i samsvar med 
Tilskuddsavtalen. 

12.2 Anlegg og Arbeid som omfattes av Tilskuddsavtalen 

12.2.1 Overordnet om Grunninvesteringen og Tilleggsinvesteringen 
Tilskuddsavtalen omfatter fartøy, innretninger og anlegg (Anleggene), bestående av en 
Grunninvestering og en Tilleggsinvestering. Med de unntak og presiseringer som er fremgår 
under punkt 12.2.3 og 12.2.4, skal Anleggene til sammen gi Avtalt Kapasitet som nærmere 
beskrevet i punkt 12.2.2.  

Grunninvesteringen består av følgende hoveddeler: 

a) to fartøy;

b) landanlegg;

c) rørledning; og

d) komplettering av brønn og undervannsanlegg for øvrig.

Tilleggsinvesteringen består av følgende hoveddeler: 

a) et fartøy nr. 3; og
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b) en brønn nr. 2.

Staten skal yte Grunninvesteringstilskudd og Tilleggsinvesteringstilskudd i samsvar med 
Tilskuddsavtalen basert på Tilskuddsmottakers nødvendige kostnader for å Etablere 
Anleggene med Avtalt Kapasitet, med de unntak og presiseringer som fremgår nedenfor. 

Tilskudd til kostnader til boring av brønn nr. 1 og fabrikasjon og nedsetting av bunnramme 
utført før Startdagen, reguleres av en egen avtale datert 29. april 2019 og omfattes derfor 
ikke av Tilskuddsavtalen. 

12.2.2 Avtalt Kapasitet 
Anleggene skal ha Avtalt Kapasitet, som betyr en årlig kapasitet på 1,5 millioner tonn CO2. 

Avtalt Kapasitet skal baseres på den teoretisk maksimale kapasitet over tid under ideelle 
forhold (på engelsk ofte benevnt "design capacity" eller "nameplate capacity").  

Det skal ikke tas hensyn til hvor stor del av kapasiteten som kan utnyttes, herunder nedetid 
på grunn av vedlikehold eller andre forhold, eller variasjoner i levering av CO2 fra 
Fangstoperatøren(e). Det skal heller ikke legges inn marginer i anleggsdeler eller utstyr ut 
over det som etter god industripraksis er forsvarlig og nødvendig for å oppnå Avtalt 
Kapasitet. 

12.2.3 Nærmere om Grunninvesteringen 
Med unntak av rørledningen og fartøy nr. 1 og 2, er Grunninvesteringens hoveddeler, slik de 
er beskrevet i Vedlegg A punkt 3.3, forutsatt i Design Basis å gi en årlig kapasitet lik Avtalt 
Kapasitet.  

Rørledningen forventes å ha en høyere kapasitet på om lag fem millioner tonn CO2 per år. 
Kostnadene til denne skal likevel i sin helhet inngå i Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader i henhold til punkt 16.1. 

Fartøy nr. 1 og 2 forventes samlet å ha en total årlig kapasitet som er lavere enn Avtalt 
Kapasitet. 

12.2.4 Nærmere om Tilleggsinvesteringen 
Tilskuddsmottaker kan på kommersielt grunnlag beslutte en eventuell anskaffelse av fartøy 
nr. 3. Kostnadene til fartøy nr. 3 skal i sin helhet inngå i Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader i henhold til punkt 16.2 selv om total årlig kapasitet med tre fartøy 
skulle vise seg å bli høyere enn Avtalt Kapasitet. 

Tilskuddsmottaker kan også beslutte boring av en eventuell brønn nr. 2. Minst ett av 
følgende vilkår må være oppfylt for at Staten skal være forpliktet til å yte 
Tilleggsinvesteringstilskudd for denne brønnen: 

a) vedvarende injeksjonskapasitet over en representativ driftsperiode er lavere enn
Avtalt Kapasitet på grunn av operasjonelle behov (brønnintervensjon) eller
reservoaregenskaper;

b) raskere CO2-migrasjon nordover (mot Troll-feltet) enn forutsatt i
simuleringsmodellene som er kalibrert med observasjonsdata fra overvåkning, og
dette medfører at en ny brønn lenger sør er nødvendig for å opprettholde Avtalt
Kapasitet;

c) lekkasje eller tidlig indikasjoner på lekkasje på grunn av integritetsproblemer i
brønnen eller lagringskomplekset slik at CO2 migrerer til grunnere strukturer over
Lageret;

d) økning i reservoartrykket som indikerer at injeksjonskapasiteten blir lavere enn Avtalt
Kapasitet;
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e) total lagringskapasitet i Lageret (P90) ved bruk av kun brønn 31-5/7, etter en
forsvarlig vurdering, forventes å bli lavere enn det som er nødvendig for å utnytte
Avtalt Kapasitet i 25 år.

Kostnadene til brønn nr. 2 skal i henhold til vilkårene i punkt 18.1.4 fordeles på 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader og Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader basert 
på den totale kapasiteten Tilskuddsmottaker kan utnytte med både brønn nr. 1 og brønn nr. 
2.  

Nærmere bestemmelser om Tilleggsinvesteringen fremgår av Vedlegg A punkt 3.3.10. 

12.3 Detaljprosjektering og endringer i forhold til Forprosjektet 
Tilskuddsmottaker skal utvikle prosjekteringsunderlaget fra Forprosjektet i samsvar med 
Arbeidsbeskrivelsen og Design Basis. 

Dersom det er hensiktsmessig, for eksempel av tekniske grunner eller for å oppnå 
kostnadsreduksjoner eller forbedringer, kan Tilskuddsmottaker innenfor rammene av Design 
Basis og Arbeidsbeskrivelsen gjøre endringer i forhold til innholdet i Forprosjektet. 

Staten skal holdes orientert om slike endringer i forhold til innholdet i Forprosjektet. 
Endringer som kan antas å ha betydning for Grensesnitt eller andre deler av CCS-Prosjektet 
i Etableringsperioden 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 kreve at Tilskuddsmottaker gjennomfører i henhold til Forprosjektet. 
Et slikt pålegg utgjør ikke en instruks i henhold til punkt 9, og gir ikke grunnlag for 
Avtalejustering i henhold til punkt 43. 

12.4 Endringer i Design Basis  

12.4.1 Endringer som initieres av Staten 
Tilskuddsmottaker kan ikke kreve Avtalejustering i henhold til punkt 43 eller ytterligere 
Tilskudd ved endringer i Design Basis som ikke påfører Tilskuddsmottaker merkostnader av 
betydning ut over det som med rimelighet kunne forutses ved inngåelsen av 
Tilskuddsavtalen.  

Dette gjelder uavhengig av om endringen skjer ved instruksjon i henhold til punkt 9 eller i 
henhold til dette punkt 12.4. For ordens skyld presiseres at slike merkostnader er 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader. 

12.4.2 Endringer som initieres av Tilskuddsmottaker 
Tilskuddsmottaker kan be om at Staten samtykker til endringer i Design Basis. Staten skal 
ikke nekte slikt samtykke uten rimelig grunn. Ulempe eller merkostnader av betydning for 
andre deler av CCS-Prosjektet, herunder merkostnader som Staten i henhold til 
tilskuddsavtale(r) med Fangstoperatøren(e) er forpliktet til å dekke, skal alltid anses som 
rimelig grunn.  

Forutsatt at Staten gir samtykke som nevnt ovenfor, skal merkostnader som skyldes 
endringer i Design Basis som ikke påfører Staten merkostnader av betydning ut over det 
som med rimelighet kunne forutses ved inngåelsen av Tilskuddsavtalen, omfattes av 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader.  

For øvrig skal Tilskuddsmottaker dekke alle merkostnader som følge av endringer i Design 
Basis som initieres av Tilskuddsmottaker.  

12.5 Andre anlegg, innretninger og kapasitetsutvidelser 
Andre anlegg og innretninger enn de som er beskrevet i punkt 12.2 og i Arbeidsbeskrivelsen, 
og tiltak og kostnader ut over det som er nødvendig for å oppnå Avtalt Kapasitet i 
Anleggene, omfattes ikke av Tilskuddsavtalen. Dette innebærer at slike kostnader må 
dekkes av Tilskuddsmottaker. 
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Tilskuddsavtalen medfører imidlertid ingen begrensning av Tilskuddsmottakers adgang til å 
bygge flere eller andre anlegg, utvide kapasiteten i deler av Anleggene, foreta 
optimaliseringer eller iverksette andre tiltak som er hensiktsmessige for å kunne motta og 
lagre CO2 fra tredjeparter, forutsatt at dette ikke 

a) leder til forsinket Ferdigstillelse eller på annen måte forhindrer oppfyllelsen av
Tilskuddsmottakers forpliktelser etter Tilskuddsavtalen;

b) medfører økte kostnader eller økt risiko for Staten i henhold til Tilskuddsavtalen; og

c) medfører økte kostnader eller økt risiko for Staten knyttet til mottak og lagring av
CO2 i henhold til tilskuddsavtale(r) inngått med Fangstoperatøren(e).

Nærmere regler om kapasitetsutvidelser i Etableringsperioden og Driftsperioden fremgår av 
punkt 31. 

13. LEVERANDØRKONTRAKTER

13.1 Kontraktstrategi 
Anskaffelser skal gjennomføres i samsvar med Tilskuddsmottakers kontraktstrategi, som 
fremgår av bestemmelsene i Vedlegg D punkt 6. 

Tilskuddsmottakers overordnede kontraktstrategi fremgår av Forprosjektet. Staten skal 
varsles i rimelig tid før endringer i den overordnede kontraktstrategien implementeres. 

13.2 Vilkår i leverandørkontrakter 

13.2.1 Markedsmessig risiko- og ansvarsregulering 
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 

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 Immaterielle rettigheter mv. 
Alle leverandørkontrakter bør så langt som mulig inneholde følgende vilkår: 

a) Leverandøren skal gjøre teknologi som utvikles i forbindelse med leveransen etter
den aktuelle kontrakten tilgjengelig i hele EØS-området på markedsmessige og
kommersielle vilkår;
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b) Leverandøren skal legge til rette for at Tilskuddsmottaker kan oppfylle sine
forpliktelser knyttet til gevinstrealisering og kunnskapsdeling i henhold til punkt 36,
herunder dele informasjon med Tilskuddsmottaker;

c) Leverandøren skal holde Staten skadesløs i tilfelle inngrep i patentrettigheter eller
andre immaterielle rettigheter i forbindelse med Arbeidet eller Tilskuddsmottakers
bruk av Anleggene;

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

e) Leverandøren skal ha et prosjektstyringssystem i samsvar med kravene i Vedlegg D
punkt 7.1;

f) Tilskuddsmottaker skal ha rett til å gi Staten samme innsyn/informasjon knyttet til
kontrakten som Tilskuddsmottaker har;

g) Krav til etikk og samfunnsansvar som viderefører Tilskuddsavtalens krav;

h) Tilskuddsmottaker skal ha rett til å utføre revisjoner, verifikasjoner og
gjennomganger av leverandørens arbeid; og

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

Dersom det ikke er mulig for Tilskuddsmottaker å få gjennomslag for disse vilkårene i 
forhandlinger med leverandører, skal Tilskuddsmottaker informere Staten i rimelig tid før den 
aktuelle leverandøravtalen inngås. 

Kravene i bokstavene a), b), c), d) og e) ovenfor gjelder bare i den grad de er relevante ut fra 
anskaffelsens innhold. 

13.2.3 Videreføring av forpliktelser 
Ved bruk av Tilknyttede Selskaper, leverandører eller andre tredjeparter er det 
Tilskuddsmottakers ansvar at forpliktelser reflekteres i slike kontrakter hvis og i den grad 
dette er nødvendig for at Tilskuddsmottakers skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor 
Staten etter Tilskuddsavtalen.  

13.3 Informasjon, innsyn og tvister 

13.3.1 Informasjon om sentrale leverandørkontrakter 
Tilskuddsmottaker skal holde Staten orientert om forhandling og inngåelse av, og 
hovedinnholdet i, alle leverandørkontrakter med en forventet kontraktsverdi på mer enn 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 Etableringsperioden eller Driftsperioden, herunder for Ferdigstillelsen, skal varsles særskilt 
før de implementeres. 

Nærmere bestemmelser er gitt i Vedlegg D, særlig punkt 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 
8.3, 8.4, 10.4, 11.2, 12.1 og 16.3. 

13.3.2 Innsyn i leverandørkontrakter 
Tilskuddsmottaker skal på forespørsel gi Staten fullt innsyn i alle leverandørkontrakter 
uavhengig av kontraktsverdi, herunder alle tilleggs- eller endringsavtaler, endringsordrer, 
endringsordreforespørsler, omtvistede endringsordrer, møtereferater og annen 
korrespondanse. 
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Det ovenstående gjelder tilsvarende for avtaler mellom Tilskuddsmottaker og en Deltaker 
eller et Tilknyttet Selskap om utførelse av oppgaver i tilknytning til Tilskuddsavtalen. 

13.3.3 Tvister knyttet til leverandørkontrakter 
Tilskuddsmottaker skal holde Staten orientert om uenigheter og rettstvister i tilknytning til 
leverandørkontrakter med en tvistesum på mer enn NOK 25 millioner. Tilsvarende gjelder 
eventuelle andre tvister som kan ha betydning for Etablering eller Drift av Anleggene, eller 
for omfanget av Grunninvesteringstilskudd, Tilleggsinvesteringstilskudd eller Driftstilskudd. 

Ved rettstvister har Staten 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. Bestemmelsene i 
punkt 9 gjelder tilsvarende så langt de passer. 

14. FREMDRIFTSPLANER, FRISTER OG FORSINKELSE

14.1 Milepæler 
Tilskuddsmottaker skal Etablere Anleggene i samsvar med Milepæler angitt i Vedlegg C 
punkt 2. Milepælene skal ligge fast gjennom Etableringsperioden og kan bare endres ved 
instruks fra Staten i henhold til punkt 9, Avtalejustering i henhold til punkt 43.2.1, eller avtale 
mellom Partene. 

Ferdigstillelsesfristen tilsvarer datoen for planlagt ferdigstillelse av Fangstanlegget til Norcem 
AS (31. august 2024). 

Virkningen av forsinket ferdigstillelse av Fangstanlegg er regulert i punkt 14.5. 

14.2 Tilskuddsmottakers fremdriftsplan 
Tilskuddsmottaker skal utarbeide og løpende oppdatere 

a) Overordnet Plan;

b) Detaljplan; og

c) Arbeidsplan.

Nærmere bestemmelser om Tilskuddsmottakers fremdriftsplan fremgår av Vedlegg C punkt 
2.2 og Vedlegg D punkt 7.2. 

Tilskuddsmottaker skal gjennomføre baseline-revisjon og utarbeide baseline-rapport hvert 
halvår i samsvar med Vedlegg C punkt 2.2 og Vedlegg D punkt 7.4. 

14.3 Fremdriftsrapportering 
Tilskuddsmottaker skal månedlig rapportere fremdrift i samsvar med Vedlegg D punkt 7.2, 
7.4 og 12.1. 

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 
Anleggene forventes ferdigstilt med de tiltak Tilskuddsmottaker iverksetter. 

Tilskuddsmottaker skal i samråd med Staten iverksette hensiktsmessige tiltak for å avhjelpe 
forsinkelsen så langt det er et rimelig forhold mellom tiltakenes forventede kostnad og 
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forventet effekt på forsinkelsen, samt virkningene av en forsinkelse for Fangstoperatøren(e). 
Kostnadene til slike tiltak reguleres av punkt 16 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. 

14.5 Særlig om forsinkelse på grunn av forsinket Fangstanlegg 
Forsinket Ferdigstillelse som Tilskuddsmottaker kan godtgjøre at utelukkende skyldes 
forsinket ferdigstillelse av Fangstanlegg og som medfører at Tilskuddsmottaker ikke mottar 
CO2 som er nødvendig for å gjennomføre Akseptansetest innen Ferdigstillelsesfristen, gir 
rett til Avtalejustering i henhold til punkt 43. 

Staten skal uten ugrunnet opphold sende særskilt varsel til Tilskuddsmottaker dersom Staten 
blir kjent med forhold som gir grunn til å anta at det vil oppstå forsinket ferdigstillelse hos 
Fangstoperatøren(e). 

15. FERDIGSTILLELSE, OPPSTART OG INNKJØRING

15.1 Mekanisk Ferdigstillelse og Systemutprøving 
Tilskuddsmottaker skal sørge for Mekanisk Ferdigstillelse og Systemutprøving i samsvar 
med Vedlegg A punkt 9.1 og 9.2.  

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

15.2 Akseptansetest 

15.2.1 Generelt 
Etter oppnådd Mekanisk Ferdigstillelse og gjennomført Systemutprøving av Anleggene skal 
Tilskuddsmottaker gjennomføre en Akseptansetest i henhold til Vedlegg C punkt 2.2 (GM-
04). Gjennomføring og dokumentasjon av en vellykket Akseptansetest er en forutsetning for 
Ferdigstillelse. 

Akseptansetesten skal omfatte alle systemer, anlegg og innretninger som er nødvendige for 
å hente, laste, transportere, losse, mellomlagre og injisere flytende CO2 i Lageret i samsvar 
med Tilskuddsavtalen. 

Akseptansetesten vil gjennomføres i flere trinn, hvor de viktigste er gjennomføring av 
lasteoperasjon hos Norcem AS i Brevik, seiling fra Norcem AS til Tilskuddsmottakers 
landanlegg i Øygarden, gjennomføring av losseoperasjon inkludert overføring av losset CO2 
til landanlegg, fylling av CO2 i rørledning og injeksjon av CO2 i Lageret. 

Program for Akseptansetesten skal utarbeides av Tilskuddsmottaker. Staten skal motta 
digital kopi av programmet når det er ferdigstilt. Staten skal også varsles i rimelig tid før 
oppstart av Akseptansetesten, og skal gis anledning til å være til stede og observere testen. 

15.2.2 Forberedende operasjoner og forutsetninger 
Det er en forutsetning for gjennomføring av Akseptansetesten at Norcem AS på forhånd har 
stilt til rådighet flytende CO2 med et slikt kvantum og leveringsrate som er nødvendig for 
nedkjøling, fylling og trykksetting av landanlegget, rørledningen og injeksjonsbrønnen. Det er 
forventet at et kvantum på mellom 10.000 og 15.000 tonn flytende CO2 fordelt på 2 til 3 
laster vil være tilstrekkelig. 

I tillegg skal Norcem AS skal i forbindelse med sin akseptansetest (IM-08 som fastsatt i 
Vedlegg C punkt 2.3) stille til rådighet 6.500 tonn flytende CO2 med en slik leveringsrate som 
er nødvendig for at Tilskuddsmottaker skal kunne injisere en tilsvarende mengde i Lageret. 
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Dersom Norcem AS ikke har tilgjengelig CO2 når Tilskuddsmottaker i henhold til Vedlegg C 
punkt 2.2 (GM-04) skal gjennomføre Akseptansetesten, kan Tilskuddsmottaker benytte 
eventuell tilgjengelig CO2 ved oppstart av avtaler med tredjeparter om kommersiell transport 
og lagring av CO2. Dersom CO2 ikke er tilgjengelig, skal Akseptansetesten utsettes. 

Forsinkelser som skyldes Norcem AS er regulert i punkt 14.5. 

15.2.3 Gjennomføring av Akseptansetesten 
Følgende vilkår må være oppfylt for at Akseptansetesten skal anses som utført i samsvar 
med Tilskuddsavtalen: 

a) Tilskuddsmottaker har hentet, transportert og midlertidig lagret på landanlegget
6.500 tonn flytende CO2;

b) Tilskuddsmottaker har injisert minst 6.500 tonn flytende CO2 i Lageret;

c) Tilskuddsmottaker har skriftlig bekreftet og dokumentert i form av en testrapport fra
den oppnevnte uavhengige tredjepart at Anleggene er ferdigstilt i samsvar med
Tilskuddsavtalen; og

d) En kompetent og uavhengig tredjepart engasjert av Tilskuddsmottaker har verifisert
og bekreftet resultatene av Akseptansetesten.

Dersom Anleggene ved Akseptansetesten ikke tilfredsstiller minstekravene oppstilt i dette 
punkt 15.2.3, skal Tilskuddsmottaker innen 14 Dager utarbeide en plan for utbedring av 
feil/mangler og gjennomføring av en ny Akseptansetest. 

Bestemmelsene i dette punkt 15.2.3 gjelder tilsvarende for fornyede Akseptansetester. 

15.3  Ferdigstillelsesbekreftelse 

15.3.1 Vilkår 
Ferdigstillelse etter Tilskuddsavtalen inntreffer når Staten utsteder Ferdigstillelsesbekreftelse 
i henhold til dette punkt 15.3.1. Staten skal utstede Ferdigstillelsesbekreftelse når: 

a) Ferdigstillelsesfristen i Vedlegg C punkt 2.2 (GM-04) er nådd;

b) Tilskuddsmottaker har gjennomført og dokumentert en vellykket Akseptansetest i
samsvar med Tilskuddsavtalen; og

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

15.3.2 Virkninger 
Utstedelse av Ferdigstillelsesbekreftelse har følgende virkninger: 

a) Etableringsperioden opphører og Arbeidet går over i Driftsperioden;

b) Senere pådratte kostnader til Grunninvesteringen kvalifiserer ikke som
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader og gir ikke rett til
Grunninvesteringstilskudd, unntatt kostnader pådratt etter Ferdigstillelse, jf. punkt
18.1.1; og

c) Tilskuddsmottaker får rett til Driftstilskudd i samsvar med Tilskuddsavtalen.

15.4 Oppstart og Innkjøring 

15.4.1 Innkjøringsperiode 
Innkjøringsperioden er seks måneder regnet fra Ferdigstillelsesfristen. 
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Dersom Norcem AS er forsinket med ferdigstillelsen av sitt Fangstanlegg, skal 
Innkjøringsperioden forlenges slik at den utgjør seks måneder regnet fra tidspunktet for 
ferdigstillelse av dette Fangstanlegget. 

Tilskuddsmottaker skal i Innkjøringsperioden sørge for at Anleggene blir igangsatt, innkjørt 
og drevet i samsvar med Vedlegg A. 

Tilskuddsavtalens bestemmelser for Driftsperioden gjelder tilsvarende for 
Innkjøringsperioden, med de særregler og unntak som fremgår av punkt 15.4.2. 

15.4.2 Særregler i Innkjøringsperioden 
I Innkjøringsperioden gjelder følgende særregler: 

a) SLS fastlagt i samsvar med punkt 21.2 og Vedlegg H skal ikke være bindende for
Fangstoperatøren(e)s rett til å levere CO2;

b) Tilskuddsmottaker skal gjøre en rimelig innsats for å hente mest mulig av den CO2
som Fangstoperatøren(e) stiller til rådighet, selv om dette ikke kan skje i samsvar
med gjeldende SLS; og

c) Tilskuddet til Tilskuddsmottaker skal ikke reduseres som fastsatt til punkt 49.2 ved
manglende eller forsinket mottak av CO2 i henhold til gjeldende SLS.

15.5 Særlig om Tilleggsinvesteringen 
Bestemmelsene i dette punkt 15, unntatt punkt 15.4, gjelder tilsvarende for 
Tilleggsinvesteringen så langt de passer. 

16. TILSKUDD TIL GRUNNINVESTERING OG TILLEGGSINVESTERING

16.1 Grunninvesteringstilskudd til Grunninvesteringen 
Staten skal yte Grunninvesteringstilskudd basert på Tilskuddsmottakers 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader til Etablering av de delene av Anleggene som 
utgjør Grunninvesteringen: 

a) Staten skal dekke 80 % som Grunninvesteringstilskudd, oppad begrenset til
Maksimalt Grunninvesteringstilskudd; og

b) Tilskuddsmottaker skal dekke 20 % som Tilskuddsmottakers
Grunninvesteringsandel.

Kostnader som ikke kvalifiserer som Tilskuddsberettigede Etableringskostnader må dekkes 
av Tilskuddsmottaker. 

Kostnader ut over Maksimalbudsjett Grunninvestering reguleres av punkt 17.1. 

16.2 Tilleggsinvesteringstilskudd til Tilleggsinvesteringen 
Staten skal yte Tilleggsinvesteringstilskudd basert på Tilskuddsmottakers 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader til Etablering av de delene av Anleggene som 
utgjør Tilleggsinvesteringen: 

a) Staten skal dekke 50 % som Tilleggsinvesteringstilskudd, oppad begrenset til
Maksimalt Tilleggsinvesteringstilskudd; og

b) Tilskuddsmottaker skal dekke 50 % som Tilskuddsmottakers
Tilleggsinvesteringsandel.

Kostnader som ikke kvalifiserer som Tilskuddsberettigede Etableringskostnader og 
kostnader ut over Maksimalbudsjett Tilleggsinvestering skal dekkes av Tilskuddsmottaker. 
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16.3 Kostnadsrapportering 
Tilskuddsmottaker skal månedlig rapportere påløpte kostnader i forhold til Budsjett i samsvar 
med Vedlegg D, særlig punkt 7.3 og 12.1. 

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

17. MAKSIMALT TILSKUDD TIL GRUNN- OG TILLEGGSINVESTERING

17.1 Maksimalt Grunninvesteringstilskudd 
Grunninvesteringstilskudd fra Staten er begrenset til Maksimalt Grunninvesteringstilskudd, 
som tilsvarer 80 % av Maksimalbudsjett Grunninvestering som fastsatt i Vedlegg B punkt 
5.1. 

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

Dersom Tilskuddsberettigede Etableringskostnader til Grunninvesteringen overskrider 
Maksimalbudsjett Grunninvestering, eller det er klart at de vil komme til å gjøre det, er ingen 
av Partene forpliktet til å fullføre Anleggene eller bidra med ytterligere finansiering. Partene 
skal i en slik situasjon i fellesskap søke å finne en omforent løsning for prosjektet. 

Tilskuddsmottaker har rett til å fullføre Anleggene dersom Tilskuddsmottaker selv dekker alle 
kostnader som overstiger Maksimalbudsjett Grunninvestering. Staten er i så fall forpliktet til å 
yte Grunninvesteringstilskudd (oppad begrenset til 80 % av Maksimalbudsjett 
Grunninvestering), Tilleggsinvesteringstilskudd, Driftstilskudd og Avslutningstilskudd i 
samsvar med Tilskuddsavtalen. 

Tilsvarende er Tilskuddsmottaker forpliktet til å fullføre Anleggene og oppfylle øvrige 
forpliktelser i henhold til Tilskuddsavtalen, herunder bidra med Tilskuddsmottakers 
Grunninvesteringsandel (oppad begrenset til 20 % av Maksimalbudsjett Grunninvestering), 
dersom Staten påtar seg å dekke alle kostnader som overstiger Maksimalbudsjett 
Grunninvestering og yte Tilleggsinvesteringstilskudd, Driftstilskudd og Avslutningstilskudd i 
samsvar med Tilskuddsavtalen. 

Dersom ingen av Partene er villige til å dekke kostnader som overstiger Maksimalbudsjett 
Grunninvestering, skal prosjektet avsluttes. Tilskuddsberettigede Etableringskostnader som 
er påløpt på avslutningstidspunktet, samt rimelige og nødvendige avviklingskostnader, 
bæres av hver Part i samsvar med bestemmelsene om Grunninvesteringstilskudd i punkt 
16.1 og Avslutningstilskudd i punkt 34.2. 

For øvrig har ingen av Partene krav mot hverandre, og kan ikke kreve erstatning for tap av 
noen art som følge av at prosjektet ikke blir realisert. 

17.2 Maksimalt Tilleggsinvesteringstilskudd 
Tilleggsinvesteringstilskudd fra Staten til Tilleggsinvesteringen er begrenset til Maksimalt 
Tilleggsinvesteringstilskudd, som tilsvarer 50 % av Maksimalbudsjett Tilleggsinvestering som 
fastsatt i Vedlegg B punkt 5.2.  

Overskridelse av Maksimalbudsjett Tilleggsinvestering er for øvrig uten betydning for 
Partenes forpliktelser og rettigheter etter Tilskuddsavtalen, og gir ikke Tilskuddsmottaker 
(eller Staten) rett til å avslutte prosjektet. 

17.3 Indeksjustering 
Maksimalbudsjett Grunninvestering, Maksimalt Grunninvesteringstilskudd, Maksimalbudsjett 
Tilleggsinvestering og Maksimalt Tilleggsinvesteringstilskudd skal indeksjusteres i henhold til 
SSBs KPI-JA-indeks som fastsatt i Vedlegg B punkt 5.3. 
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For øvrig skal Maksimalbudsjett Grunninvestering, Maksimalt Grunninvesteringstilskudd, 
Maksimalbudsjett Tilleggsinvestering og Maksimalt Tilleggsinvesteringstilskudd ligge fast 
gjennom Tilskuddsperioden. Dette gjelder også ved endringer i valutakurser som påvirker 
kostnadene i norske kroner. 

18. TILSKUDDSBERETTIGEDE ETABLERINGSKOSTNADER

18.1 Etablering av Anleggene, Avtalt Kapasitet og fordeling av kostnader 

18.1.1 Etablering av Anleggene 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader som beskrevet i dette punkt 18 og i Vedlegg B 
punkt 6 gir grunnlag for Grunninvesteringstilskudd og Tilleggsinvesteringstilskudd etter 
Tilskuddsavtalen. 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader til Grunninvesteringen omfatter bare kostnader 
som Tilskuddsmottaker pådrar i perioden fra Startdagen til Ferdigstillelse, med de unntak 
som fremgår nedenfor og i Vedlegg B punkt 6.1. Tilleggsinvesteringen kan foretas i 
Etableringsperioden og/eller Driftsperioden, jf. punkt 6.3.1. 

Dersom Startdagen inntreffer senere enn 1. januar 2021 skal også kostnader til 
Grunninvesteringen som Tilskuddsmottaker, en Deltaker eller et Tilknyttet Selskap pådrar i 
perioden fra 1. januar 2021 og frem til Startdagen inngå i Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader i samme omfang og på samme vilkår som om kostnadene hadde vært 
pådratt av Tilskuddsmottaker etter Startdagen. Det samme gjelder visse kostnader til 
prosjektering, planlegging og forberedelser pådratt i perioden fra 6. mai 2020 til 31. 
desember 2020 som nærmere fastsatt i Vedlegg B punkt 6.1.4. 

Kostnader til opprettelse og etablering av Tilskuddsmottaker omfattes ikke av 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader. 

For kostnader til administrasjon og ledelse av Tilskuddsmottaker gjelder punkt 29.2 
tilsvarende i Etableringsperioden. 

18.1.2 Nødvendige kostnader for Avtalt Kapasitet 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader omfatter bare nødvendige kostnader til Etablering 
av Anleggene med Avtalt Kapasitet som beskrevet i punkt 12.2.  

Kostnader til andre anlegg og innretninger enn de som er beskrevet i punkt 12.2 og i 
Arbeidsbeskrivelsen omfattes ikke av Tilskuddsavtalen, og er derfor Ikke-
Tilskuddsberettigede Kostnader som må dekkes av Tilskuddsmottaker.  

Det samme gjelder utvidelse av kapasiteten i deler av Anleggene, samt optimaliseringer for 
tilrettelegging for senere utvidelse av kapasiteten, som medfører kostnader ut over det som 
er nødvendig for å oppnå Avtalt Kapasitet.  

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader omfatter heller ikke andre kostnader som ikke 
står i årsakssammenheng med Tilskuddsmottakers forpliktelser etter Tilskuddsavtalen og 
som Tilskuddsmottaker derfor ville pådratt uavhengig av Tilskuddsavtalen.  

18.1.3 Fordeling på Tilskuddsberettigede og Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader 
Dersom Tilskuddsmottaker pådrar Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader som ikke klart kan 
skilles fra, eller hvis størrelse påvirkes av Tilskuddsberettigede Kostnader, for eksempel fordi 
de knytter seg til samme innretninger eller anleggsdeler, samme leverandørkontrakt eller 
gjør bruk av samme prosjektorganisasjon, skal det foretas en forholdsmessig fordeling av de 
samlede kostnadene.  

Fordelingen av de aktuelle kostnadene som henholdsvis Tilskuddsberettigede Kostnader og 
Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader, skal som hovedregel baseres på forholdet mellom 
Avtalt Kapasitet og total årlig kapasitet som kostnadene bidrar til å realisere: 
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a) Det skal beregnes en gjennomsnittlig enhetskostnad per tonn CO2 basert på totale
kostnader delt på total årlig kapasitet;

b) Tilskuddsberettigede Kostnader skal utgjøre enhetskostnaden beregnet i henhold til
a), multiplisert med Avtalt Kapasitet; og

c) Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader skal utgjøre enhetskostnaden beregnet i
henhold til a), multiplisert med differansen mellom total årlig kapasitet og Avtalt
Kapasitet.

For kostnader hvor det ikke lar seg gjøre å identifisere et konkret bidrag til kapasitet ut over 
Avtalt Kapasitet, men som likevel går ut over det som er nødvendig for å oppnå Avtalt 
Kapasitet, skal kostnadene fordeles skjønnsmessig og på en måte som i størst mulig grad 
realiserer det overordnede prinsippet om forholdsmessig fordeling av kostnader beskrevet 
ovenfor. 

En tilsvarende fordeling skal gjøres for kostnader til tiltak som også er til nytte eller har verdi 
for Tilskuddsmottakers eller Tilknyttede Selskapers øvrige forretningsvirksomhet. 

Nærmere bestemmelser om fordeling av kostnader fremgår av Vedlegg B punkt 6.2.4. 

18.1.4 Særregel for fordeling av kostnader til brønn nr. 2 
For kostnader til brønn nr. 2 som gir rett til Tilleggsinvesteringstilskudd i henhold til punkt 
12.2.4 gjelder følgende hovedprinsipper som fastsatt i nærmere detalj nedenfor i dette punkt 
18.1.4: 

a) Kostnadene til brønn nr. 2 skal fordeles slik at ekstra kapasitet fra denne brønnen
opp til Avtalt Kapasitet inngår i Tilskuddsberettigede Etableringskostnader, mens
kapasitet utover Avtalt Kapasitet skal dekkes av Tilskuddsmottaker (Ikke-
Tilskuddsberettigede Kostnader);

b) Det skal foretas en foreløpig kostnadsfordeling og beregnes et tilsvarende foreløpig
Tilleggsinvesteringstilskudd basert på situasjonen på det tidspunktet boring av brønn
nr. 2 besluttes;

c) Ved utløpet av Driftsperioden skal det foretas en endelig kostnadsfordeling og
fastsettes et tilsvarende endelig Tilleggsinvesteringstilskudd basert på situasjonen
ved utløpet av Driftsperioden;

d) Dersom det endelige Tilleggsinvesteringstilskuddet i henhold til c) er lavere enn det
foreløpige Tilleggsinvesteringstilskuddet i henhold til b), skal Tilskuddsmottaker
tilbakebetale differansen til Staten;

e) Dersom det endelige Tilleggsinvesteringstilskuddet i henhold til c) er større enn det
foreløpige Tilleggsinvesteringstilskuddet i henhold til b), skal Staten utbetale
differansen til Tilskuddsmottaker;

f) Både den foreløpige kostnadsfordelingen i henhold til b) og den endelige
kostnadsfordelingen i henhold til c) skal baseres på en forsvarlig vurdering av den
totale kapasiteten som Tilskuddsmottaker kan utnytte med brønn nr. 1 og brønn nr.
2, hensyntatt eventuelle kapasitetsbegrensninger i andre deler av Anleggene; og

g) Både den foreløpige kostnadsfordelingen i henhold til b) og den endelige
kostnadsfordelingen i henhold til c) skal fastsettes i henhold til bestemmelsene om
fordeling nedenfor i dette punkt 18.1.4.

Dersom total utnyttbar årlig kapasitet med brønn nr. 1 og brønn nr. 2 ut fra en forsvarlig 
vurdering ikke overstiger Avtalt Kapasitet, skal hele kostnaden til brønn nr. 2 foreløpig inngå i 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader.  

Vurderingen av total utnyttbar kapasitet med brønn nr. 1 og brønn nr. 2 skal ikke begrenses 
til årlig kapasitet i disse brønnene isolert, men skal baseres også på 
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kapasitetsbegrensninger i andre deler av Anleggene. For øvrig skal utnyttbar kapasitet 
beregnes på samme måte som Avtalt Kapasitet i henhold til punkt 12.2.2. 

Dersom det på beslutningstidspunktet for brønn nr. 2, ut fra en forsvarlig vurdering for hele 
eller gjenværende del av Driftsperioden, forventes at total utnyttbar årlig kapasitet for 
Anleggene vil overstige Avtalt Kapasitet, skal kostnadene til brønn nr. 2 fordeles basert på 
den forventede ekstra kapasiteten denne brønnen gir, slik at den delen av denne kapasiteten 
som ligger innenfor Avtalt Kapasitet foreløpig skal inngå i Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader. Kapasitet som ikke kan utnyttes uten at det foretas 
kapasitetsutvidelser (fase 2) skal bare hensyntas dersom slik kapasitetsutvidelse besluttes i 
forbindelse med, eller er en forutsetning for, beslutning om boring av brønn nr. 2. 

Den foreløpige og endelige fordelingen av kostnader til brønn nr. 2 skal foretas på følgende 
måte: 

a) Det skal beregnes en enhetskostnad per tonn CO2 basert på totale kostnader til
brønn nr. 2 delt på differansen mellom (i) total årlig kapasitet som det er mulig å
utnytte med brønn nr. 1 og brønn nr. 2, og (ii) faktisk årlig kapasitet for brønn nr. 1;

b) Tilskuddsberettigede Kostnader skal utgjøre enhetskostnaden beregnet i henhold til
a), multiplisert med differansen mellom (i) Avtalt Kapasitet og (ii) faktisk årlig
kapasitet for brønn nr. 1; og

c) Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader skal utgjøre enhetskostnaden beregnet i
henhold til a), multiplisert med differansen mellom (i) total årlig kapasitet som det er
mulig å utnytte med både brønn nr. 1 og brønn nr. 2, og (ii) Avtalt Kapasitet.

Ved utløpet av Driftsperioden skal det foretas en endelig kostnadsfordeling basert på total 
utnyttbar årlig kapasitet med brønn nr. 1 og brønn nr. 2 i siste Driftsår. Dersom 
Tilskuddsmottaker er i stand til å utnytte kapasitet i disse to brønnene ut over Avtalt 
Kapasitet på grunn av foretatte kapasitetsutvidelser i andre deler av Anleggene og/eller 
etablering av flere eller andre anlegg, skal den endelige fordelingen av kostnadene til brønn 
nr. 2 baseres på den totale årlige kapasiteten som det er mulig å utnytte med både brønn nr. 
1 og brønn nr. 2 etter slike utvidelser. Kapasitet i eventuelle ytterligere brønner som 
Tilskuddsmottaker har boret skal ikke tas i betraktning. 

Dersom en del av kostnadene til brønn nr. 2 etter den endelige kostnadsfordelingen er Ikke-
Tilskuddsberettigede Kostnader, skal det beregnes et endelig Tilleggsinvesteringstilskudd for 
brønn nr. 2. Differansen mellom det foreløpige Tilleggsinvesteringstilskuddet og det endelige 
Tilleggsinvesteringstilskuddet skal gjøres opp ved mot motregning i Driftstilskudd eller 
utbetales til staten innen 30 Dager etter utløpet av Driftsperioden. Beløpet skal 
indeksjusteres i henhold til Vedlegg B punkt 7.8 med virkning fra tidspunktet for utbetaling av 
Tilleggsinvesteringstilskuddet og frem til oppgjørstidspunktet.  

Det foregående avsnittet skal gjelde tilsvarende dersom den endelige kostnadsfordelingen 
beregnet i henhold til dette punkt 18.1.4 gir et endelig Tilleggsinvesteringstilskudd som er 
større enn det foreløpige Tilleggsinvesteringstilskuddet, slik at Staten da skal utbetale 
differansen til Tilskuddsmottaker. 

18.2 Direkte kostnader, leverandører og Tilknyttede Selskaper 

18.2.1 Direkte kostnader 
Tilskuddsberettigede Etableringskostnader omfatter som hovedregel bare direkte kostnader 
til Etablering av Anleggene i samsvar med Tilskuddsavtalen.  

Indirekte kostnader omfattes bare i den utstrekning det er fastsatt i dette punkt 18.2. 
Indirekte kostnader er kostnader som ikke direkte kan henføres til Etablering og Drift av 
Anleggene i henhold til Tilskuddsavtalen. 
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18.2.2 Leverandører og andre uavhengige tredjeparter 
Kostnader til leverandører og andre uavhengige tredjeparter skal belastes uten påslag av 
noen art. 

18.2.3 Interne kostnader 
Tilskuddsmottakers interne kostnader skal være kostnadsbaserte og uten 
fortjenesteelement. 

18.2.4 Tilknyttede Selskaper 
Kostnader knyttet til arbeid som utføres av Tilknyttede Selskaper på grunnlag av 
tjenesteavtaler med Tilskuddsmottaker skal belastes etter medgått tid med timerater som 
beskrevet nedenfor. Det samme gjelder arbeid som utføres av personell fra Tilknyttede 
Selskaper som er sekondert eller utleid til Tilskuddsmottaker.  

Alle kostnader som inngår i timeratene skal være nødvendige, rimelige og tilstrekkelig 
dokumentert. Timeratene kan ikke under noen omstendighet være høyere eller inneholde 
andre kostnader enn de timeratene som belastes i petroleumsvirksomheten i samsvar med 
standard regnskapsavtale for det aktuelle Tilknyttede Selskap. 

Timeratene skal være kostnadsbaserte og uten fortjenesteelement. Timerater benyttet for 
belastning av direkte kostnader i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel i samsvar med 
standard regnskapsavtale anses for å oppfylle dette kravet. Dette gjelder også indirekte 
kostnader som i henhold til regnskapsavtalen kan inngå i timeratene. For personell som er 
sekondert eller utleid til Tilskuddsmottaker skal timeratene likevel ikke inkludere kontor- og 
IT-kostnader. 

Følgende kostnader skal under ingen omstendighet inngå i timeratene eller belastes på 
annen måte: 

a) kostnader til restrukturering, nedbemanninger og tidligpensjon;

b) kostnader til generell forskning og utvikling; og

c) kostnader til hovedledelse og konsernstaber.

Det er heller ikke adgang til å belaste andre indirekte kostnader fra Tilknyttede Selskaper 
enn de som kan inngå i timeratene som beskrevet ovenfor. 

Staten skal inviteres til og ha rett til å delta på fellesrevisjoner av alle Tilknyttede Selskaper 
som er gjenstand for revisjon i henhold til standard regnskapsavtale for 
petroleumsvirksomhet. For kostnader til Tilknyttede Selskaper som ikke er gjenstand for full 
revisjon i henhold til standard regnskapsavtale, skal det fremlegges en erklæring fra en 
ekstern autorisert revisor om at timeratene er kostnadsbaserte og i samsvar med 
Tilskuddsavtalen. Det er Tilskuddsmottakers ansvar at revisor har tilstrekkelig grunnlag for å 
avgi slik erklæring. 

18.3 Eksisterende rettigheter 
Tilskuddsmottaker har ikke rett til å belaste som Tilskuddsberettigede Etableringskostnader 
bruk av grunn, anlegg eller infrastruktur som Tilskuddsmottaker eller Tilknyttede Selskaper 
allerede eier eller på annet grunnlag disponerer, med mindre slik eiendoms- eller 
disposisjonsrett er ervervet utelukkende for Etablering og Drift av Anleggene i henhold til 
Tilskuddsavtalen. Det samme gjelder Tilskuddsmottakers og Tilknyttede Selskapers 
immaterielle rettigheter. 

18.4 Eierinteresser og interessekonflikt 
Dersom Tilskuddsmottaker skal inngå avtale med en tredjepart hvor en Deltaker eller et 
annet Tilknyttet Selskap har eierinteresser, skal Staten orienteres om dette og gis fullt innsyn 
og anledning til å delta som observatør i forhandlingene. 
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Statens observatørrett etter foregående avsnitt gjelder ikke forhandlinger om tjenesteavtaler 
mellom Tilskuddsmottaker og Tilknyttede Selskaper. 

Dette punkt 18.4 gjelder ikke avtaler Tilskuddsmottaker skal inngå med uavhengige 
tredjeparter. 

19. UTBETALING AV GRUNN- OG TILLEGGSINVESTERINGSTILSKUDD

19.1 Prognoser 
For planleggings- og budsjettformål skal Tilskuddsmottaker oppgi forventede kostnader for 
slike perioder fremover i tid som fastsatt i Vedlegg B punkt 7.2, eller som Staten måtte be 
om. 

19.2 Forskudd 
Staten skal på anmodning fra Tilskuddsmottaker utbetale forskudd på forventet 
Grunninvesteringstilskudd for neste måned i samsvar med bestemmelsene i Vedlegg B 
punkt 7.3. 

Ubenyttede midler skal overføres til påfølgende måned og hensyntas i anmodning om 
forskudd for denne måneden. Dersom det viser seg at behovet den aktuelle måneden blir 
betydelig mindre enn forskuddet, kan Staten kreve at overskytende tilbakebetales. 

19.3 Faktura 
Tilskuddsmottaker skal sende månedlig faktura i samsvar med Vedlegg B punkt 7.4. 

Fakturaen skal omfatte Statens andel av Tilskuddsberettigede Etableringskostnader påløpt i 
den aktuelle måneden. Vedlagt fakturaen skal det være en oversikt over mottatte forskudd 
fra Staten for den aktuelle måneden og kontantbalanser ved månedens start og slutt. 

Nærmere bestemmelser om fakturering er fastsatt i Vedlegg B punkt 7.4 og 7.5, samt 
Vedlegg D punkt 16. 

19.4 Renter 
Renter skal godskrives/belastes på Statens kontantbalanse i samsvar med Vedlegg B punkt 
7.6.  

19.5 Sluttoppgjør 
Innen fire måneder etter Ferdigstillelse skal Tilskuddsmottaker sende en endelig 
kostnadsrapport og sluttavregning for Grunninvesteringstilskudd. 

Kostnadsrapporten skal angi eventuelle kostnader som ikke er medtatt i sluttavregning. 
Tilskuddsmottaker skal holde Staten orientert om status for slike kostnader og ved avklaring 
oppdatere kostnadsrapporten uten ugrunnet opphold. 

Kostnader som ikke er medtatt i sluttavregning 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 sluttavregning dersom 
grunnlaget for beregningen ikke har foreligget i tide. Slikt forbehold kan bare gjøres for 
spesifikt angitte kostnader. 

19.6 Tilleggsinvesteringstilskudd 
Utbetaling av Tilleggsinvesteringstilskudd vil være gjenstand for en egen bevilgning på 
Statens side. Tilskuddsmottaker må derfor varsle Staten så snart som mulig dersom hele 
eller deler av Tilleggsinvesteringen besluttes gjennomført. 

Staten kan først utbetale Tilleggsinvesteringstilskuddet når det foreligger et 
bevilgningsvedtak fra Stortinget. Dette innebærer ingen begrensning av Statens materielle 
forpliktelser i henhold til punkt 16.2, og er ikke til hinder for at Tilskuddsmottaker forskutterer 
kostnadene for å kunne gjennomføre Tilleggsinvesteringen tidligere. 
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Nærmere bestemmelser er fastsatt i Vedlegg B punkt 7.8. 

For øvrig gjelder bestemmelsene i punkt 19.1 til 19.5 tilsvarende for utbetaling av 
Tilleggsinvesteringstilskudd. 

DEL IV: DRIFT AV ANLEGGENE MED TILSKUDD 

20. DRIFT
Tilskuddsmottaker skal drive Anleggene i samsvar med Tilskuddsavtalen i hele
Driftsperioden, og herunder

a) tilstrebe kontinuerlig drift og forutsatt driftsregularitet;

b) tilstrebe kostnadseffektiv drift, herunder ved effektivisering og optimalisering av
driften;

c) utføre vedlikehold og reparasjoner slik at Anleggene kan drives i samsvar med
Tilskuddsavtalen; og

d) overholde det til enhver tid gjeldende regelverk for Anleggene og Lageret.

Nærmere bestemmelser om drift av Anleggene og CO2 Helkjede er gitt i Vedlegg A, særlig 
punkt 10 og Vedlegg H. 

Tilskuddsmottaker skal drive som en Reasonable and Prudent Operator, og ikke unnlate, 
redusere eller begrense driften, vedlikeholdet eller nødvendige reparasjoner av Anleggene 
for å begrense egne kostnader i strid med Statens interesser, herunder Statens forpliktelser 
overfor Fangstoperatøren(e).  

Tilskuddsmottaker skal heller ikke påføre Staten kostnader knyttet til drift, vedlikehold og 
reparasjoner ut over det som samlet sett er rasjonelt og kostnadseffektivt for å opprettholde 
Avtalt Kapasitet i Driftsperioden. Dette innebærer likevel ikke at Tilskuddsmottaker skal 
unnlate å foreta helt nødvendig og forsvarlig vedlikehold som også vil kunne ha nytte eller 
verdi for videre drift etter utløpet av Driftsperioden. 

21. RESERVERT KAPASITET OG FASTLEGGELSE AV MOTTAKSFORPLIKTELSER

21.1 Reservert kapasitet og mottak av CO2 fra Fangstanlegg 
Tilskuddsmottaker skal reservere kapasitet i Anleggene for mottak, transport og lagring av 
CO2 fra Fangstoperatøren(e).  

Hver Fangstoperatør skal ha en Reservert Kapasitet for levering av inntil 5.400 m3 CO2 hver 
fjerde Dag, oppad begrenset til totalt 400.000 tonn CO2 hvert år. 

Tilskuddsmottaker skal hvert år i Driftsperioden vederlagsfritt motta, transportere og lagre 
CO2 fra én eller to Fangstoperatør(er) opp til Reservert Kapasitet. 

Driftstilskudd ytes på grunnlag av transport- og lagringskapasitet som stilles til rådighet av 
Tilskuddsmottaker i samsvar med Tilskuddsavtalen. Driftstilskuddet er uavhengig av mengde 
CO2 som gjøres tilgjengelig fra Fangstoperatøren(e) for lagring. 

21.2 Planlegging og nærmere fastsettelse av mottaksforpliktelser 
For hvert år i Driftsperioden skal det for planleggingsformål fastsettes et Annual Loading 
Program (ALP) innenfor Reservert Kapasitet i samsvar med Vedlegg H punkt 2.6.3 og 2.6.4. 
ALP skal ikke med bindende virkning fastlegge verken Tilskuddsmottakers forpliktelser til å 
motta og lagre CO2 eller Fangstoperatøren(e)s rett til å levere CO2. 
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For hver enkelt måned i det enkelte år skal det fastsettes et rullerende 90-Dagers Specific 
Loading Schedule (SLS) innenfor Reservert Kapasitet i samsvar med Vedlegg H punkt 2.6.3 
og 2.6.5. SLS skal med bindende virkning fastlegge både Tilskuddsmottakers forpliktelser til 
å motta og lagre CO2 og Fangstoperatøren(e)s rett til å levere CO2 for den første 30-
Dagersperioden. SLS skal også inneholde en indikativ (ikke-bindende) angivelse av planlagt 
levering og mottak av CO2 den påfølgende 60-Dagersperioden. 

Vedlegg H gir nærmere regler om fastleggelse av anløpstidspunkt, lasting og liggetid, samt 
meldinger og kommunikasjon i denne forbindelse.  

21.3 Planlagt Vedlikehold 

21.3.1 Tilskuddsmottakers forpliktelser 
Ved fastsettelse av ALP og SLS skal det tas hensyn til Planlagt Vedlikehold. Fastsatte ALP 
og SLS skal til enhver tid reflektere Planlagt Vedlikehold i de aktuelle tidsperiodene. 

Planlagt Vedlikehold skal koordineres med vedlikehold av Fangstanlegg(ene), slik at ALP og 
SLS kan optimaliseres for best mulig regularitet, maksimal mengde CO2 og generell 
utnyttelse av CO2 Helkjede. 

Tilskuddsmottaker skal tilstrebe å gjennomføre Planlagt Vedlikehold på en måte og til 
tidspunkter som minimerer de negative konsekvensene for Fangstoperatøren(e). 

21.3.2 Virkninger 
Tilskuddsmottakers plikt til å motta opp til 5.400 m3 CO2 hver fjerde Dag fra 
Fangstoperatøren(e) suspenderes midlertidig så lenge Planlagt Vedlikehold i samsvar med 
Tilskuddsavtalen gjennomføres.  

Manglende eller forsinket mottak av CO2 mens mottaksplikten er suspendert på grunn av 
slikt Planlagt Vedlikehold som er reflektert i bindende SLS, utgjør ikke avtalebrudd etter 
punkt 23.3 og gir ikke grunnlag for redusert Driftstilskudd etter punkt 49.2. 

For øvrig er Planlagt Vedlikehold uten betydning for Tilskuddsmottakers rettigheter og 
forpliktelser etter Tilskuddsavtalen. Tilskuddsmottakers plikt til å stille transport- og 
lagringskapasitet til rådighet med totalt 400.000 tonn CO2 hvert år fra Fangstoperatøren(e) 
skal ligge fast, og reduseres ikke av Planlagt Vedlikehold. 

Prioritetsreglene i punkt 23.4 gjelder tilsvarende ved Planlagt Vedlikehold. I forbindelse med 
tørrdokking av fartøy skal Tilskuddsmottaker i samsvar med bestemmelsene i punkt 23.4 
bruke eventuelle andre egnede fartøyer som Tilskuddsmottaker disponerer og som har ledig 
kapasitet. 

22. LEVERING OG MOTTAK AV CO2

22.1 Mengde 
Tilskuddsmottaker er forpliktet til å motta CO2 i henhold SLS fastlagt i samsvar med punkt 
21.2 og Vedlegg H. 

22.2 Kvalitet 
Tilskuddsmottaker er som hovedregel bare forpliktet til å motta CO2 som er i samsvar med 
de spesifikasjonskravene som fremgår av Design Basis punkt 3.2.2.  

Dersom det etter Tilskuddsmottakers forsvarlige vurdering ikke innebærer risiko for skade på 
Anleggene eller personell, eller risiko for annet tap, skal Tilskuddsmottaker gjøre en rimelig 
innsats for å motta CO2 som ikke er i samsvar med de nevnte spesifikasjonskravene. 

22.3 Risikoovergang 
Risiko og ansvar for CO2 fra Fangstoperatøren(e), herunder for utslipp, går over på 
Tilskuddsmottaker ved levering. Levering skjer når CO2 passerer Utskipingspunktet. 
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23. AVVIK KNYTTET TIL MOTTAK AV CO2

23.1 Avvik 
Det foreligger et avvik fra Tilskuddsmottakers forpliktelser til å stille kapasitet til rådighet og 
motta CO2 dersom 

a) Tilskuddsmottaker ikke fastsetter et ALP i samsvar med Fangstoperatøren(e)s
oppgitte kapasitetsbehov innenfor Reservert Kapasitet. Tilsvarende gjelder for den
indikative 60-Dagersperioden av et SLS;

b) Tilskuddsmottaker ikke fastsetter et bindende SLS (30-Dagersperiode) i samsvar
med Fangstoperatøren(e)s oppgitte kapasitetsbehov innenfor Reservert Kapasitet;

c) Tilskuddsmottaker ikke stiller til rådighet kapasitet og mottar CO2 i samsvar med et
bindende SLS (30-Dagersperiode);

d) Tilskuddsmottaker ikke gjør en rimelig innsats i samsvar med det som er fastsatt i
Vedlegg H for å endre et bindende SLS eller motta CO2 ut over eller på andre
tidspunkter enn angitt i et slikt SLS dersom Fangstoperatøren(e) anmoder om det;
eller

e) Tilskuddsmottaker ikke gjør en rimelig innsats for å motta CO2 som ikke er i samsvar
med spesifikasjonskravene som fremgår av Design Basis punkt 3.2.2, dersom det
kan skje uten risiko for skade eller tap som beskrevet i punkt 22.2.

23.2 Ekstraordinære Værforhold 

23.2.1 Vilkår 
Ekstraordinære Værforhold omfatter ekstraordinære vær- og sjøforhold som forhindrer, 
enten som et resultat av 

a) skipsførers beslutning på grunn av sikkerhetshensyn;

b) gjeldende lovgivning og forskrifter; eller

c) instruks fra havnemyndighet eller havnesjef,

Tilskuddsmottakers fartøy fra å seile, legge til kai, laste, losse og/eller forlate kaianlegget, 
forutsatt at Tilskuddsmottaker ikke kunne unngå eller overvinne følgene av hindringen ved å 
opptre som en Reasonable and Prudent Operator, blant annet ved å planlegge med og 
kalkulere inn rimelige driftsmarginer i fartøyets seilingsplan. 

23.2.2 Virkninger 
Det foreligger ikke avtalebrudd etter punkt 23.3 eller grunnlag for redusert Driftstilskudd etter 
punkt 49.2 så lenge Tilskuddsmottaker er forsinket på grunn av Ekstraordinære Værforhold. 

For øvrig skal Tilskuddsmottakers forpliktelser til å motta CO2 fra Fangstoperatøren(e) ligge 
fast. 

Prioritetsreglene i punkt 23.4 gjelder tilsvarende ved Ekstraordinære Værforhold så langt de 
passer. 

23.3 Avtalebrudd 
Dersom det foreligger avvik som beskrevet i punkt 23.1, og dette ikke skyldes brudd på 
forpliktelsene i Vedlegg H fra Fangstoperatøren(e) eller noen de svarer for, foreligger det et 
avtalebrudd fra Tilskuddsmottaker, med mindre avviket skyldes 

a) Force Majeure i henhold til punkt 42;

b) Ekstraordinære Værforhold i henhold til punkt 23.2;
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c) Planlagt Vedlikehold i henhold til punkt 21.3; eller

d) hendelser som beskrevet i punkt 28.1 (Ekstraordinære Kostnader).

Ved avtalebrudd fra Tilskuddsmottaker som beskrevet i dette punkt 23.3 skal Driftstilskuddet 
reduseres i samsvar med punkt 49.2. 

23.4 Prioritet 
Ved kapasitetsproblemer eller driftsforstyrrelser som forhindrer Tilskuddsmottaker fra å 
oppfylle sine forpliktelser i henhold til Tilskuddsavtalen, skal Tilskuddsmottaker så langt som 
mulig prioritere å bruke Anleggene til mottak, transport og lagring av CO2 fra 
Fangstoperatøren(e) foran tredjepartsvolumer. Dette gjelder både hvis Tilskuddsmottaker er 
ansvarlig overfor Staten etter Tilskuddsavtalen, og hvis det foreligger Force Majeure eller 
andre ansvarsfriende forhold som nevnt i punkt 23.3. 

Tilskuddsmottakers plikt etter foregående avsnitt til å prioritere CO2 fra Fangstoperatøren(e) 
gjelder med følgende presiseringer: 

a) Plikten skal ikke utvide Tilskuddsmottakers forpliktelse til å motta CO2 fra
Fangstoperatøren(e) til et volum ut over Reservert Kapasitet, eller til å motta CO2 ut
over det som er angitt i et bindende SLS (30-Dagersperiode);

b) Plikten gjelder i utgangspunktet kun for Anleggene. Dersom det ikke er tilgjengelig
kapasitet i Anleggene, men Tilskuddsmottaker disponerer andre fartøy, anlegg eller
innretninger som har ledig kapasitet, skal Tilskuddsmottaker tilstrebe å benytte også
slik kapasitet;

c) Tilskuddsmottaker skal gjøre en rimelig innsats for å justere tidsplaner og liknende i
kommersielle tredjepartsavtaler for å oppfylle sine forpliktelser etter Tilskuddsavtalen
om mottak, transport og lagring av CO2 fra Fangstoperatøren(e), men skal ikke være
forpliktet til å iverksette tiltak som klart medfører betydelig risiko for brudd på
bindende forpliktelser i slike avtaler;

d) Adgang til kai for lossing av fartøyer ved Tilskuddsmottakers landanlegg skal som
hovedregel gis prioritet i den rekkefølge fartøyene ankommer. Denne hovedregelen
kan fravikes ved risiko for utslipp av CO2 eller fare for liv og helse (HMS).

24. AVVIK KNYTTET TIL LEVERING AV CO2

24.1 Manglende levering 
Eventuelle merkostnader som følge av manglende levering av CO2 fra Fangstoperatøren(e) 
skal inngå i Tilskuddsberettigede Driftskostnader og gi grunnlag for Driftstilskudd i henhold til 
punkt 26.  

24.2 "Off spec"-levering 
Dersom Tilskuddsmottaker uten forutgående samtykke får levert CO2 fra 
Fangstoperatøren(e) som ikke er i samsvar med spesifikasjonene i Design Basis punkt 
3.2.2, skal eventuelle merkostnader som følge av dette inngå i Tilskuddsberettigede 
Driftskostnader og gi grunnlag for Driftstilskudd i henhold til punkt 26.  

Dersom Staten kan kreve erstattet slike kostnader fra Fangstoperatøren(e) i henhold til 
inngått(e) tilskuddsavtale(r), skal kostnadene krediteres Tilskuddsmottaker og gå til fradrag i 
Tilskuddsberettigede Driftskostnader. 

Staten skal lojalt og i god tro forfølge berettigede krav om kompensasjon overfor 
Fangstoperatøren(e) under de(n) respektive tilskuddsavtalen(e). Ved gjentatte leveringer av 
CO2 som ikke er i samsvar med spesifikasjonene i Design Basis punkt 3.2.2, skal Staten 
lojalt og i god tro håndheve sine kontraktuelle rettigheter overfor Fangstoperatøren(e) til å 
midlertidig suspendere levering av CO2 for å avverge merkostnader og tap. Så lenge 
Fangstoperatøren(e)s rett til å levere CO2 er suspendert, skal Tilskuddsmottakers 
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mottaksforpliktelser suspenderes tilsvarende slik at manglende eller forsinket mottak av CO2 
i denne perioden ikke anses som et avtalebrudd som gir Staten rett til å redusere 
Driftstilskuddet i samsvar med punkt 49.2. 

Dersom mottak av CO2 som ikke er i samsvar med spesifikasjonene i Design Basis punkt 
3.2.2 krever ventilering eller andre tiltak som forhindrer eller forsinker mottak av CO2 i 
samsvar med gjeldende SLS eller ALP, skal Tilskuddsmottakers mottaksforpliktelser 
suspenderes så lenge hindringen varer. Dette innebærer at manglende eller forsinket mottak 
av CO2 ikke anses som et avtalebrudd som gir Staten rett til å redusere Driftstilskuddet i 
samsvar med punkt 49.2. 

Tilskuddsmottaker skal varsle Staten uten ugrunnet opphold ved levering av CO2 som ikke 
er i samsvar med spesifikasjonene i Design Basis punkt 3.2.2 dersom det er grunn til å anta 
at dette kan føre til merkostnader eller tap, eller at Tilskuddsmottaker ikke kan motta CO2 i 
samsvar med Reservert Kapasitet. 

24.3 Uttømmende regulering 
Tilskuddsmottaker kan ikke gjøre andre beføyelser eller krav gjeldende ved manglende 
levering av CO2 eller levering av CO2 som ikke er i samsvar med spesifikasjonene i Design 
Basis punkt 3.2.2, enn det som uttrykkelig fremgår av punkt 24.1 og 24.2. 

25. OVERSKUDDSKAPASITET OG ALTERNATIV BRUK

25.1 Utnyttelse av Overskuddskapasitet 
Overskuddskapasitet i Anleggene disponeres av Tilskuddsmottaker. Inntekter fra utnyttelse 
av Overskuddskapasitet tilfaller Tilskuddsmottaker i samsvar med Tilskuddsavtalen. 

Overskuddskapasitet omfatter differansen mellom Avtalt Kapasitet og Reservert Kapasitet, 
samt eventuell Reservert Kapasitet som Fangstoperatøren(e) til enhver tid ikke benytter. 
Fangstoperatøren(e)s bruk av Reservert Kapasitet er regulert i punkt 21 og i Vedlegg H. 

Tilskuddsmottakers bruk av Reservert Kapasitet som Overskuddskapasitet medfører ingen 
endringer i Reservert Kapasitet eller i Tilskuddsmottakers forpliktelser til å motta CO2 i 
henhold til punkt 21 og punkt 22.  

Tredjeparter skal ha tilgang til lagrings- og transporttjenester ved bruk av Anleggene på 
objektive og ikke-diskriminerende vilkår. 

Mottak og lagring av CO2 fra utlandet forutsetter inngåelse av mellomstatlig(e) traktat(er) 
eller overenskomster på akseptable vilkår for Staten. Staten skal søke å forhandle og inngå 
slike traktater når det er nødvendig. 

25.2 Alternativ bruk av CO2 og Anleggene 
Tilskuddsmottaker kan ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Staten 

a) bruke CO2 fra Fangstoperatøren(e) på andre måter eller til andre formål enn
deponering i Lageret; eller

b) bruke noen del av Anleggene på andre måter eller til andre formål enn til mottak og
transport av CO2, og deponering av slik CO2 i Lageret.

Forutsatt samtykke til slik alternativ bruk av CO2 eller Anlegg som beskrevet ovenfor, gjelder 
for øvrig følgende: 

a) Eventuelle merkostnader (ut over de kostnadene som ville blitt pådratt ved forutsatt
bruk) og inntekter eller merverdi knyttet til slik bruk skal medtas i
Avkastningsregnskapet i henhold til punkt 39; og

b) Staten skal være uten ansvar for, og Tilskuddsmottaker skal holde Staten skadesløs
for ethvert krav knyttet til, slik bruk, herunder for utslipp av CO2.
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CO2 som Tilskuddsmottaker bruker på andre måter eller til andre formål enn deponering i 
Lageret skal ved fordeling av Driftskostnader i henhold til punkt 31.3 anses som lagret og 
medtas i beregningen av total mengde CO2.  

26. DRIFTSTILSKUDD
I Driftsperioden skal Staten yte årlig Driftstilskudd basert på Tilskuddsmottakers faktiske
Tilskuddsberettigede Driftskostnader pådratt til Drift av Anleggene innenfor Avtalt Kapasitet i
samsvar med Tilskuddsavtalen.

Tilskuddsmottaker har rett til Driftstilskudd etter Tilskuddsavtalen frem til utløpet av
Driftsperioden, med mindre Tilskuddsavtalen er brakt til opphør tidligere, herunder i samsvar
med punkt 17.1 eller 50. Retten til Driftstilskudd opphører automatisk ved utløpet av
Driftsperioden.

Driftstilskuddet skal utgjøre følgende andel av slike Tilskuddsberettigede Driftskostnader:

a) Første Driftsår: 95 % 

b) Andre Driftsår: 90 % 

c) Tredje Driftsår: 85 % 

d) Fjerde Driftsår: 80 % 

e) Femte Driftsår: 80 % 

f) Sjette Driftsår: 80 % 

g) Sjuende Driftsår:  80 %

h) Åttende Driftsår: 80 % 

i) Niende Driftsår: 80 % 

j) Tiende Driftsår: 80 % 

Tilskuddsmottaker skal dekke resterende andel av Tilskuddsberettigede Driftskostnader 
(Tilskuddsmottakers Driftskostnadsandel), samt alle kostnader som ikke kvalifiserer som 
Tilskuddsberettigede Driftskostnader. 

Ved kapasitetsutvidelser og kommersiell drift i løpet av Driftsperioden skal 
Tilskuddsmottakers samlede Driftskostnader fordeles forholdsmessig basert på mengde CO2 
i henhold til punkt 31.3. 

Nærmere bestemmelser om Driftstilskudd er fastsatt i Vedlegg B punkt 8. 

27. MAKSIMALT DRIFTSTILSKUDD

27.1 I Driftsperioden 
Med unntak av det som er fastsatt i punkt 28, er akkumulert Driftstilskudd fra Staten i løpet 
av Driftsperioden begrenset til Maksimalt Driftstilskudd, som tilsvarer 83 % av 
Maksimalbudsjett Driftskostnader som fastsatt i Vedlegg B punkt 10.1.  

Med de unntak som er fastsatt i punkt 28, bortfaller retten til Driftstilskudd for resten av 
Driftsperioden fra det tidspunktet akkumulerte Tilskuddsberettigede Driftskostnader når 
Maksimalbudsjett Driftskostnader. 

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

Dersom en situasjon som beskrevet i dette punkt 27.1 oppstår, skal Partene i fellesskap 
søke å finne en hensiktsmessig løsning. Overskridelse av Maksimalbudsjett Driftskostnader 
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er for øvrig uten betydning for Partenes forpliktelser og rettigheter etter Tilskuddsavtalen, og 
gir ikke Tilskuddsmottaker rett til å innstille driften eller avslutte prosjektet. 

27.2 Årlig driftsbudsjett 
Det skal for hvert år gjennom Driftsperioden fastsettes et årlig driftsbudsjett som nærmere 
fastsatt i Vedlegg D punkt 12.4.  

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 30 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. 

27.3 Indeksjustering 
Maksimalbudsjett Driftskostnader og Maksimalt Driftstilskudd skal indeksjusteres i henhold til 
SSBs KPI-JA-indeks som fastsatt i Vedlegg B punkt 10.2. For øvrig skal Maksimalbudsjett 
Driftskostnader og Maksimalt Driftstilskudd ligge fast gjennom Tilskuddsperioden.  

28. EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER

28.1 Ekstraordinære Kostnader 
Ekstraordinære Kostnader omfatter kostnader til ekstraordinære og uforutsette preventive 
eller korrektive tiltak for å unngå, redusere, overvinne eller stoppe en lekkasje av CO2 eller 
en potensiell lekkasje, eller avverge betydelig skade på miljøet eller fare for liv og helse, på 
grunn av en risiko for lekkasje eller betydelige uregelmessigheter i undergrunnen knyttet til 
Lageret, og som 

a) er påkrevet for å oppfylle relevante regulatoriske krav, enten det beror på
Tilskuddsmottakers vurdering eller blir pålagt av myndighetene; og

b) verken er eller burde ha vært planlagt eller tatt høyde for blant de aktivitetene som
danner grunnlag for Maksimalbudsjett Grunninvestering eller Maksimalbudsjett
Driftskostnader.

Slike Ekstraordinære Kostnader kan inkludere, men skal ikke være begrenset til 

a) ekstra seismiske eller miljømessige undersøkelser;

b) ekstra overvåkningstiltak; eller

c) brønnintervensjon eller boring av avlastningsbrønn.

Tiltak som inngår i Tilleggsinvesteringen i henhold til punkt 12.2 omfattes ikke av 
Ekstraordinære Kostnader. 

Dersom Tilskuddsmottaker pådrar Ekstraordinære Kostnader, skal Tilskuddsmottaker uten 
ugrunnet opphold skriftlig varsle Statens Representant i henhold til punkt 4.1. 
Tilskuddsmottaker skal holde oversikt over akkumulerte Ekstraordinære Kostnader. 

På anmodning fra Staten skal Tilskuddsmottaker innhente fra en uavhengig og kompetent 
tredjepart utpekt av Staten, en ekspertrapport med en vurdering av om de aktuelle 
kostnadene kvalifiserer som Ekstraordinære Kostnader etter dette punkt 28.1. Kostnadene 
knyttet til en slik ekspertrapport omfattes av Tilskuddsberettigede Driftskostnader. 

28.2 Tilskudd ut over Maksimalt Driftstilskudd 
Dersom Tilskuddsmottaker pådrar Ekstraordinære Kostnader, og dette medfører at 
Maksimalbudsjett Driftskostnader overskrides, skal Staten yte Driftstilskudd i henhold til 
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punkt 26 ut over Maksimalbudsjett Driftskostnader, tilsvarende 80 % av overskridelsen som 
utgjør Ekstraordinære Kostnader. 

29. TILSKUDDSBERETTIGEDE DRIFTSKOSTNADER

29.1 Drift og vedlikehold 
Tilskuddsberettigede Driftskostnader omfatter løpende kostnader til teknisk og operasjonell 
drift, vedlikehold og nødvendige reparasjoner av Anleggene og Lageret som fastsatt i 
Vedlegg B punkt 11. 

29.2 Administrasjon og ledelse 
Tilskuddsberettigede Driftskostnader omfatter kostnader til administrasjon og ledelse av 
Tilskuddsmottaker med et maksimalt beløp på NOK 25 millioner per år som fastsatt i 
Vedlegg B punkt 11.2.3. Beløpet skal indeksjusteres årlig i samsvar med Vedlegg B punkt 
6.2.3. 

Kostnader til administrasjon og ledelse av Tilskuddsmottaker (inkludert kostnader til 
forretningsutvikling og vekst) ut over maksimalbeløpet som nevnt i foregående avsnitt er 
Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader. 

Bestemmelsene i dette punkt 29.2 gjelder tilsvarende i Etableringsperioden, jf. punkt 18.1.1. 

29.3 Kostnader til finansiell sikkerhetsstillelse mv. 
Kostnader til finansiell sikkerhetsstillelse i henhold til CO2-lagringsforskriften § 5-9 og 
forurensningsforskriften (FOR-2004-06-01-931) § 35-15 er Ikke-Tilskuddsberettigede 
Kostnader. Dette gjelder uansett form for sikkerhetsstillelse. 

Forsikring av Anleggene, utstyr og materialer er regulert i punkt 48. 

29.4 Investeringer 
Innenfor Maksimalbudsjett Driftskostnader kan også investeringer inngå i 
Tilskuddsberettigede Driftskostnader, forutsatt at investeringen 

a) er nødvendig for at Anleggene kan drives som forutsatt i Tilskuddsavtalen gjennom
Driftsperioden;

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

c) ikke dekkes av forsikringsoppgjør.

Andre investeringer, herunder kapasitetsøkninger ut over Avtalt Kapasitet eller investeringer 
ut over det som er nødvendig for Drift med Avtalt Kapasitet gjennom Driftsperioden, skal ikke 
inngå i Tilskuddsberettigede Driftskostnader. 

Bestemmelsene i punkt 18.1.3 om fordeling av kostnader mellom Tilskuddsberettigede 
Kostnader og Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader gjelder tilsvarende for investeringer i 
Driftsperioden. 

Tilleggsinvesteringen reguleres av punkt 16.2 og Ekstraordinære Kostnader av punkt 28. 

29.5 Tilsvarende anvendelse av bestemmelser for Etableringsperioden 
Bestemmelsene i punkt 18.1.2, 18.2, 18.3 og 18.4 om Tilskuddsberettigede 
Etableringskostnader gjelder tilsvarende for Tilskuddsberettigede Driftskostnader i 
Driftsperioden.  

Det samme gjelder punkt 18.1.3 med mindre annet følger av andre bestemmelser som 
gjelder for Driftsperioden.  
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Ved kapasitetsutvidelser og kommersiell drift i løpet av Driftsperioden skal 
Tilskuddsmottakers samlede Driftskostnader fordeles forholdsmessig basert på mengde CO2 
i henhold til punkt 31.3.  

Kostnader til brønn nr. 2 skal fordeles som beskrevet i punkt 18.1.4 uavhengig av om 
kostnaden pådras i Etableringsperioden eller Driftsperioden. 

30. UTBETALING AV DRIFTSTILSKUDD
Punkt 19 gjelder tilsvarende for utbetaling av Driftstilskudd.

DEL V: KOMMERSIELL DRIFT UTEN TILSKUDD 

31. KAPASITETSUTVIDELSER I ETABLERINGSPERIODEN ELLER DRIFTSPERIODEN

31.1 Beslutning om kapasitetsutvidelse 
Tilskuddsmottaker har rett til å etablere nye og andre anlegg, samt utvide den årlige 
kapasiteten i Anleggene ut over Avtalt Kapasitet, i løpet av Etableringsperioden og/eller 
Driftsperioden.  

Beslutning om slik utvidelse treffes av Tilskuddsmottaker alene, og skal ikke innebære økte 
forpliktelser eller ansvar for Staten etter Tilskuddsavtalen. 

Tilskuddsmottaker skal holde Staten orientert om planer, beslutninger og gjennomføring av 
kapasitetsutvidelser ut over Avtalt Kapasitet og etablering av nye eller andre anlegg og 
innretninger enn Anleggene.  

31.2 Investeringskostnader 
Investeringer i utvidet kapasitet og anlegg ut over det som er beskrevet i punkt 12.2 og 
Vedlegg A med bilag skal dekkes av Tilskuddsmottaker uten Tilskudd fra Staten i henhold til 
Tilskuddsavtalen. Punkt 18.1.3 gjelder tilsvarende så langt det passer. 

31.3 Driftskostnader 
Ved utvidet kapasitet som beskrevet i punkt 31.1 skal Tilskuddsmottakers samlede 
Driftskostnader fordeles forholdsmessig mellom Partene som følger: 

a) Det skal beregnes en gjennomsnittlig enhetskostnad per tonn CO2 basert på totale
Driftskostnader delt på total mengde CO2 deponert i Lageret i det aktuelle Driftsåret;

b) Staten skal yte Driftstilskudd tilsvarende avtalt andel i henhold til punkt 26 av
enhetskostnaden multiplisert med Avtalt Kapasitet; og

c) Tilskuddsmottaker skal dekke resten av Driftskostnadene.

CO2 som Tilskuddsmottaker bruker på andre måter eller til andre formål enn deponering i 
Lageret skal ved fordeling av Driftskostnader i henhold til dette punkt 31.3 medtas i 
beregningen av total mengde CO2 i henhold til bokstav a). 

Driftstilskuddet beregnet i henhold til bokstav b) skal under enhver omstendighet ikke være 
høyere enn det ville ha vært uten en kapasitetsutvidelse ut over Avtalt Kapasitet. 

Nærmere bestemmelser om foreløpig fastsettelse av enhetskostnader basert på forventede 
Driftskostnader og mengde CO2, og etterfølgende årlig avregning basert på faktiske 
kostnader og mengder, er fastsatt i Vedlegg B punkt 13.2. 
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31.4 Ansvar 
Ved utvidet kapasitet som beskrevet i punkt 31.1 skal Staten i henhold til punkt 47.4 fortsatt 
bære en del av kostnadsansvaret for utslipp av CO2 mottatt fra Fangstoperatøren(e) og 
deponert i Lageret i løpet av Driftsperioden.  

For øvrig skal Staten være uten ansvar for utslipp av CO2 og andre forhold knyttet til 
Tilskuddsmottakers kommersielle drift. 

32. VIDERE DRIFT ETTER UTLØP AV DRIFTSPERIODEN

32.1 Beslutning om videre drift 
Tilskuddsmottaker alene beslutter diskresjonært om Anleggene skal drives videre for egen 
regning og risiko etter utløpet av Driftsperioden. 

En beslutning om videre drift etter utløpet av Driftsperioden er betinget av at 
Tilskuddsmottaker vurderer slik drift som kommersielt forsvarlig ut fra blant annet 
etterspørsel etter transport- og lagringstjenester, oppnåelige kommersielle vilkår for 
tjenestene og kostnadene ved videre drift. 

Videre drift etter utløpet av Driftsperioden skal ikke innebære økte forpliktelser eller ansvar 
for Staten etter Tilskuddsavtalen. 

32.2 Tilbud til Fangstoperatøren(e) 
Ved videre drift etter utløpet av Driftsperioden skal Tilskuddsmottaker gi 
Fangstoperatøren(e) tilbud om transport- og lagringstjenester på kommersielle vilkår. 

Tilbudet skal omfatte kapasitet tilsvarende Reservert Kapasitet i Driftsperioden, og skal 
inneholde tariffer og andre vilkår som gjør det mulig for Fangstoperatøren(e) å treffe 
beslutning.  

Tilbudet skal fremsettes i rimelig tid før Fangstoperatøren(e)s akseptfrist, som ikke kan 
settes tidligere enn fire år før utløpet av Driftsperioden. 

32.3 Kostnader 
Alle kostnader til videre drift etter utløp av Driftsperioden skal dekkes av Tilskuddsmottaker 
uten Tilskudd fra Staten etter Tilskuddsavtalen. 

32.4 Ansvar 
Ved videre drift etter utløp av Driftsperioden skal Staten i henhold til punkt 47.4 fortsatt bære 
en del av kostnadsansvaret for utslipp av CO2 mottatt fra Fangstoperatøren(e) og deponert i 
Lageret i løpet av Driftsperioden.  

For øvrig skal Staten være uten ansvar for utslipp av CO2 og andre forhold knyttet til 
Tilskuddsmottakers kommersielle drift. 

32.5 Rett til å overta 
Dersom Tilskuddsmottaker ikke ønsker å videreføre driften etter utløp av Driftsperioden, og 
heller ikke overdrar tillatelsen og virksomheten til en annen interessent, skal Staten selv eller 
en tredjepart som Staten utpeker ha rett til å overta virksomheten, skip og andre 
innretninger.  

Vilkårene for statlig overtakelse skal være gjenstand for forhandling og avtale mellom 
Partene på det aktuelle tidspunktet, og baseres på et prinsipp om at Tilskuddsmottakers 
ansvar verken skal øke eller reduseres sammenlignet med om driften hadde blitt avsluttet på 
overtakelsestidspunktet. 

Statens rett til overtakelse etter Tilskuddsavtalen gjelder i tillegg til Statens rett i henhold til 
CO2-lagringsforskriften § 7-6 til å overta faste innretninger ved utløp av lisensperiode eller 
endelig opphør av bruk, og innebærer ingen begrensning i Statens rett etter nevnte forskrift. 
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32.6 Informasjon 
Tilskuddsmottaker skal senest innen ett år før utløpet av Driftsperioden informere Staten om 
hvorvidt driften vil bli videreført. Dersom Tilskuddsmottaker beslutter ikke å videreføre 
driften, skal Tilskuddsmottaker også redegjøre for vurderingene i henhold til punkt 32.1 
andre avsnitt. 

I forbindelse med avslutning av Tilskuddsmottakers drift, og eventuell overføring til Staten 
eller en tredjepart, skal Staten ha fullt innsyn i alle Tilskuddsmottakers regnskaper, 
budsjetter og kalkyler for øvrig (åpen bok-prinsipp). 

DEL VI: AVSLUTNING AV LAGRING 

33. NEDSTENGNING, FJERNING OG ETTERDRIFT
Ved Avslutning skal Tilskuddsmottaker i samsvar med gjeldende regelverk, tillatelser og
pålegg forestå

a) nedstengning av Lageret;

b) disponering av innretninger, herunder fjerning; og

c) overvåkning og etterdrift frem til ansvarsoverføring til Staten.

Tilskuddsmottaker skal varsle Staten uten ugrunnet opphold etter at Avslutning er besluttet. 

34. KOSTNADER, TILSKUDD OG ANSVAR

34.1 Kostnader 
Med unntak av Avslutningstilskudd i henhold til punkt 34.2, skal alle kostnader forbundet 
med Avslutning, herunder til nedstengning, fjerning, overvåkning og etterdrift, dekkes av 
Tilskuddsmottaker. 

Fartøy og andre deler av Anleggene som har verdi, skal avhendes til markedspris og 
salgsinntektene medtas i Prosjektregnskapet og Avkastningsregnskapet. 

34.2 Avslutningstilskudd 
Avslutningstilskudd skal ytes til nedstengning, fjerning, overvåkning og etterdrift i henhold til 
dette punkt 34. 

Tilskuddsberettigede Avslutningskostnader omfatter kostnader til fjerning av Anleggene som 
er etablert med Tilskudd fra Staten i henhold til Tilskuddsavtalen. Kostnader til fjerning av 
andre innretninger og anlegg, herunder innretninger og utstyr etablert for 
kapasitetsutvidelser ut over Avtalt Kapasitet, er Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader og skal 
dekkes av Tilskuddsmottaker.  

Avslutningstilskudd skal ytes uavhengig av en eventuell forlengelse av driften etter utløpet av 
Driftsperioden, forutsatt at fjerning skjer innen rimelig tid etter utløpet av lisensperioden med 
eventuelle forlengelser. 

Bestemmelsene i punkt 18.1 til 18.4 om Tilskuddsberettigede Etableringskostnader gjelder 
tilsvarende for Tilskuddsberettigede Avslutningskostnader, så langt de passer og ikke annet 
følger av dette punkt 34. 

34.3 Beregning 
Tilskuddsberettigede Avslutningskostnader skal fordeles forholdsmessig basert på total 
mengde CO2 deponert i Lageret på tidspunktet for Avslutning: 
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a) En andel av kostnadene tilsvarende mengden CO2 fra Fangstoperatøren(e) som er
lagret i Driftsperioden i forhold til total mengde CO2 deponert i Lageret gjennom hele
perioden frem til Avslutning, skal deles med 80 % på Staten og 20 % på
Tilskuddsmottaker;

b) En andel av kostnadene tilsvarende mengden CO2 fra alle andre kilder, herunder fra
de(n) tidligere Fangstoperatøren(e) som er lagret etter utløpet av Driftsperioden, i
forhold til total mengde CO2 deponert i Lageret gjennom hele perioden frem til
Avslutning, skal dekkes av Tilskuddsmottaker uten Tilskudd fra Staten.

CO2 som Tilskuddsmottaker har disponert over på andre måter eller til andre formål enn 
deponering i Lageret, skal inkluderes i total mengde CO2 ved denne fordelingen. 

Nærmere bestemmelser er gitt i Vedlegg B punkt 14. 

34.4 Unntak 
Staten er ikke forpliktet til å yte Avslutningstilskudd dersom Tilskuddsmottaker på tidspunktet 
for Avslutning har oppnådd en avkastning beregnet i henhold til punkt 39, lik eller høyere enn 
Maksimalavkastning Nivå 1. Dette gjelder uavhengig av om driften avsluttes ved utløpet av 
Driftsperioden eller ved utløpet av en etterfølgende periode med kommersiell drift. 

34.5 Ansvar 
I perioden fra Avslutning til ansvarsoverføring skal Staten også i henhold til punkt 47.4 bære 
en del av kostnadsansvaret for utslipp av CO2 mottatt fra Fangstoperatøren(e) og deponert i 
Lageret i løpet av Driftsperioden. For øvrig skal Staten være uten ansvar for utslipp av CO2 i 
denne perioden. 

Dersom Tilskuddsmottaker i perioden fra Avslutning til ansvarsoverføring påføres uforutsette 
kostnader til nødvendige tiltak for å hindre utslipp av CO2 eller avverge betydelig miljøskade 
eller fare for liv og helse, skal Staten yte Tilskudd i samme omfang, fastsatt på samme måte 
og på samme vilkår som Avslutningstilskudd i henhold til punkt 34.2 til 34.4. 

DEL VII: TEKNOLOGI, GEVINSTREALISERING OG KUNNSKAPSDELING 

35. TEKNOLOGI

35.1 Krav til teknologi som skal benyttes 
Ved Etablering av Anleggene 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 Tilskuddsavtalens formål. 

Staten har rett til å be om skriftlig redegjørelse og relevant dokumentasjon fra 
Tilskuddsmottaker som bekrefter oppfyllelse av kravene i dette punkt 35.1. 

35.2 Krav til spredning av teknologi som skal utvikles 
Patenterbar teknologi som utvikles av Tilskuddsmottaker eller Tilknyttede Selskaper med hel 
eller delvis finansiering fra Tilskudd i henhold til Tilskuddsavtalen, skal gjøres tilgjengelig i 
hele EØS-området enten gjennom patentering og lisensiering, eller ved publisering. 

Teknologi og andre immaterielle rettigheter som ikke kan patenteres, skal gjøres tilgjengelig 
på markedsmessige vilkår, publiseres særskilt eller gjøres tilgjengelig gjennom 
kunnskapsdeling i samsvar med punkt 36. 
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Alle potensielle interessenter i EØS-området skal ha samme mulighet til å 
anskaffe/lisensiere teknologien på objektive og ikke-diskriminerende vilkår. 

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. 

Staten har rett til å be om skriftlig redegjørelse og relevant dokumentasjon fra 
Tilskuddsmottaker som bekrefter oppfyllelse av kravene i dette punkt 35.2. 

35.3 Eksisterende teknologi 
Bakgrunnsrettigheter som Tilskuddsmottaker eller Tilknyttede Selskaper bringer inn i 
prosjektet er ikke-uttømmende angitt i Vedlegg G. 

Med "bakgrunnsrettigheter" menes teknologi og andre immaterielle rettigheter (enten eid 
eller lisensiert) som Tilskuddsmottaker eller Tilknyttede Selskaper har forut for inngåelsen av 
Tilskuddsavtalen, eller som er utviklet av eller på vegne av Tilskuddsmottaker eller 
Tilknyttede Selskaper uavhengig av Tilskuddsavtalen (enten i løpet av Tilskuddsperioden 
eller senere). 

35.4 Teknologi som utvikles av leverandører 
Tilskuddsmottaker skal så langt som mulig innta tilsvarende forpliktelser som i punkt 35.1 og 
35.2 i leverandørkontrakter i samsvar med punkt 13.2.2 a). Tilskuddsmottaker skal håndheve 
disse forpliktelsene overfor leverandørene i samråd med Staten, herunder om nødvendig 
ved søksmål for å få oppfylt forpliktelsene. 

35.5 Statens rett til å benytte teknologi 
Staten skal ha en ikke-eksklusiv og vederlagsfri rett til å bruke teknologi og rettigheter som 
beskrevet i punkt 35.2 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.  

Dersom Tilskuddsmottaker betinger seg eiendoms- eller bruksrett til rettigheter som 
beskrevet i punkt 35.4, skal Staten ha tilsvarende rettigheter som beskrevet i dette punkt 
35.5 første avsnitt. Dette gjelder likevel bare så langt dette er i samsvar med 
Tilskuddsmottakers leverandøravtaler. 

36. GEVINSTREALISERING OG KUNNSKAPSDELING

36.1 Tilrettelegging for gevinstrealisering og kunnskapsdeling 
Tilskuddsmottaker skal i Tilskuddsperioden tilrettelegge for gevinstrealisering og 
kunnskapsdeling i samsvar med kravene i Vedlegg A punkt 11 og Vedlegg D, særlig punkt 
12.1, 12.2, 12.3 og 17. 

Tilskuddsmottaker skal så langt som mulig innta tilsvarende forpliktelser som gjelder for 
Tilskuddsmottaker etter dette punkt 36 i leverandørkontrakter i samsvar med punkt 13.2.2 b). 
Tilskuddsmottaker skal håndheve disse forpliktelsene overfor leverandørene i samråd med 
Staten, herunder om nødvendig ved søksmål for å få oppfylt forpliktelsene. 

36.2 Tilgang til Anleggene 
Tilskuddsmottaker skal i Tilskuddsperioden tilrettelegge for at Anleggene kan besøkes av 
tredjemenn med sikte på å fremme erfarings- og kunnskapsoverføring til andre CO2-
prosjekter og til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid. 

36.3 Rapporter 
Tilskuddsmottaker skal i Tilskuddsperioden utarbeide gevinstrealiserings- og 
kunnskapsdelingsrapporter, oppsummeringsrapporter og erfaringsrapporter, i samsvar med 
kravene i Vedlegg D punkt 12.3.1 og 12.3.2. 
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Tilskuddsmottaker skal også utarbeide sluttrapporter i samsvar med kravene i Vedlegg D 
punkt 12.3.3 ved avslutning av Etableringsperioden og ved avslutning av Driftsperioden. 

36.4 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 
Etableringsperioden og Driftsperioden. 

DEL VIII: FELLESBESTEMMELSER FOR TILSKUDD 

37. GARANTIER
Tilskuddsmottaker skal som sikkerhet for riktig oppfyllelse av sine forpliktelser etter
Tilskuddsavtalen stille garantier fra ett Tilknyttet Selskap for hver av Deltakerne, som skal
godkjennes av Staten.

Garantienes innhold (beløp, vilkår og varighet) fremgår av Vedlegg E.

Kostnader forbundet med å stille garantien er Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader.

38. PROSJEKTREGNSKAP
Tilskuddsmottaker skal føre et separat Prosjektregnskap som nærmere fastsatt i Vedlegg B
punkt 15 og 18.

Prosjektregnskapet skal struktureres og føres slik at det skilles mellom:

a) Etableringskostnader;

b) Driftskostnader;

c) Ekstraordinære Kostnader; og

d) Avslutningskostnader.

Innenfor hver av disse kategoriene skal det fremgå av Prosjektregnskapet hva som er: 

a) totalkostnadene;

b) Tilskuddsberettigede Kostnader; og

c) Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader.

For tiltak som medfører delvis Tilskuddsberettigede Kostnader og delvis Ikke-
Tilskuddsberettigede Kostnader, eller som i sin helhet er Tilskuddsberettigede Kostnader 
med men med en annen andel (Tilleggsinvesteringen), skal også fordelingen og grunnlaget 
for denne fremgå og kunne verifiseres. Tilsvarende gjelder for fordeling av Driftskostnader 
ved kapasitetsutvidelser i henhold til punkt 31.3. 

For øvrig skal Prosjektregnskapet baseres på etablert praksis for petroleumsvirksomhet på 
norsk sokkel i samsvar med standard regnskapsavtale for petroleumsvirksomhet, med de 
tilpasninger som fremgår av eller er nødvendig for å overholde Tilskuddsavtalen. 

Prosjektregnskapet skal føres i hele Tilskuddsperioden, og deretter så lenge Statens 
forpliktelse til å yte Avslutningstilskudd i henhold til punkt 34.2 består, om nødvendig helt 
frem til ansvarsoverføring til Staten. 
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39. AVKASTNINGSREGNSKAP

39.1 Overordnede prinsipper 
Tilskuddsmottaker skal føre et separat Avkastningsregnskap med alle relevante kostnader 
og inntekter i samsvar med dette punkt 39 og Vedlegg B punkt 16. 

Formålet med Avkastningsregnskapet er å måle hvilken avkastning Tilskuddsmottaker til 
enhver tid har fått på sin del av kostnadene til Etablering og Drift av Anleggene innenfor 
Avtalt Kapasitet.  

Avkastningsregnskapet skal føres i hele Tilskuddsperioden, og deretter så lenge Statens 
forpliktelse til å yte Avslutningstilskudd i henhold til punkt 34.2 består, om nødvendig helt 
frem til ansvarsoverføring til Staten. 

Kostnader, inntekter og avkastningsberegninger som i henhold til punkt 39.2 til 39.5 skal 
medtas i Avkastningsregnskapet, skal være periodisert og akkumulert i både løpende kroner 
og 2019-kroner. 

39.2 Kostnader 
Følgende kostnader skal medtas i Avkastningsregnskapet: 

a) Tilskuddsmottakers Grunninvesteringsandel i henhold til punkt 16.1;

b) Tilskuddsmottakers Tilleggsinvesteringsandel i henhold til punkt 16.2;

c) Tilskuddsmottakers Driftskostnadsandel i henhold til punkt 26;

d) Etableringskostnader knyttet til Avtalt Kapasitet ut over Maksimalt
Grunninvesteringstilskudd og Maksimalt Tilleggsinvesteringstilskudd;

e) Driftskostnader knyttet til Avtalt Kapasitet ut over Maksimalt Driftstilskudd;

f) Tilskuddsmottakers andel av kostnader pådratt i perioden fra 17. august 2017 til 6.
mai 2020 i henhold til avtale datert 17. august 2017 om konsept- og FEED-studier
med senere endringer ("Støtteavtale for studier til bygging og drift av fullskala
geologisk lager for CO2 med tilhørende landanlegg – Norsk CCS
Demonstrasjonsprosjekt (NCD prosjektet)");

g) Tilskuddsmottakers andel av kostnader pådratt i perioden fra september 2018 til 6.
mai 2020 i henhold til avtale datert 29. april 2019 om boring av brønn nr. 1 og
fabrikasjon og nedsetting av bunnramme;

h) Tilskuddsmottakers kostnader knyttet til Avtalt Kapasitet pådratt i perioden fra
oktober 2019 til 6. mai 2020 som er inkludert i kostnadsoversikt sendt til ESA 20.
mai 2020, forutsatt og i den grad disse kostnadene ikke omfattes av noen av
punktene over;

i) Tilskuddsmottakers eventuelle økte driftskostnader kostnader knyttet til alternativ
bruk av Anleggene eller CO2 i henhold til punkt 25.2; og

j) Tilskuddsmottakers kostnader til administrasjon og ledelse av Tilskuddsmottaker
knyttet til Avtalt Kapasitet som angitt i dette punkt 39.2 siste avsnitt bokstav a) og b).

Kostnader som angitt ovenfor kan medtas i Avkastningsregnskapet selv om de er pådratt av 
en Deltaker eller annet Tilknyttet Selskap før Startdagen. 

Med unntak av kostnadene angitt i bokstav f), g), h), i) og j) ovenfor, skal kostnader som er 
Ikke-Tilskuddsberettigede Kostnader ikke medtas i Avkastningsregnskapet. 

For tiltak som medfører delvis Tilskuddsberettigede Kostnader og delvis Ikke-
Tilskuddsberettigede Kostnader, skal Tilskuddsmottakers andel av Tilskuddsberettigede 
Kostnader medtas. 
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Kostnader til administrasjon og ledelse av Tilskuddsmottaker ut over årlig maksimalbeløp på 
NOK 25 millioner som fastsatt i punkt 18.1.1 og 29.2 kan medtas i Avkastningsregnskapet 
dersom og i den utstrekning kostnadene er nødvendige for å Etablere eller Drive Anleggene 
med Avtalt Kapasitet. Kostnader til administrasjon og ledelse av Tilskuddsmottaker skal 
registreres i WBS-struktur(er), som skal skille mellom: 

a) Kostnader på inntil NOK 25 millioner per år knyttet til Avtalt Kapasitet (som er
Tilskuddsberettigede Kostnader);

b) Kostnader utover NOK 25 millioner per år knyttet til Avtalt Kapasitet (som er Ikke-
Tilskuddsberettigede Kostnader); og

c) Kostnader knyttet til kapasitet utover Avtalt Kapasitet (som er Ikke-
Tilskuddsberettigede Kostnader).

39.3 Inntekter 
Følgende inntekter skal medtas i Avkastningsregnskapet: 

a) alle inntekter fra transport og lagring av CO2 fra tredjeparter innenfor Avtalt
Kapasitet;

b) eventuell annen støtte eller tilskudd til kostnader som gir rett til Tilskudd i henhold til
Tilskuddsavtalen (kumulasjon av støtte);

c) eventuelle salgsinntekter ved Avslutning i henhold til punkt 34.1; og

d) eventuelle andre inntekter, herunder merinntekter eller merverdi fra alternativ bruk
av Anleggene eller CO2 i henhold til punkt 25.2.

39.4 Kapasitetsutvidelser 
Ved kapasitetsutvidelse og tilhørende driftskostnadsdeling i henhold til punkt 31.3 (såkalt 
fase 2-kontantstrøm), gjelder i tillegg følgende særregler som nærmere fastsatt i Vedlegg B 
punkt 16.4: 

a) Den delen av Tilskuddsmottakers andel av Driftskostnadene som tilordnes Avtalt
Kapasitet i henhold til punkt 31.3, skal medtas i Avkastningsregnskapet;

b) I tillegg skal en andel av Driftskostnadene knyttet til transport og lagring av CO2 fra
tredjeparter ut over Avtalt Kapasitet medtas i Avkastningsregnskapet; og

c) En andel av inntektene knyttet til transport og lagring av CO2 fra tredjeparter ut over
Avtalt Kapasitet, basert på Grunninvesteringens og Tilleggsinvesteringens bidrag til
disse inntektene, skal også medtas i Avkastningsregnskapet.

39.5 Avkastningsberegninger 
Følgende avkastningsberegninger skal medtas i Avkastningsregnskapet: 

a) netto kontantstrøm før skatt (summen av kostnader og inntekter som skal medtas i
Avkastningsregnskapet i henhold til punktene 39.2 til 39.4);

b) akkumulert avkastning (IRR) reelt før og etter skatt av kontantstrøm (bokstav a)
over), som skal beregnes årlig frem til avkastningen nærmer seg
Maksimalavkastning Nivå 1, og deretter månedlig; og

c) netto nåverdi av kontantstrøm (bokstav a) over) med diskonteringsrente lik
Maksimalavkastning Nivå 1.

Nærmere bestemmelser om beregning av akkumulert avkastning (IRR) er fastsatt i Vedlegg 
B punkt 16.5 og 16.6. 
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40.

 
 

 

 

41. INNSYN, REVISJON OG REVISJONSADGANG

41.1 Åpen bok-prinsipp 
Tilskuddsmottaker skal til enhver tid gi Staten fullt innsyn i alle beregninger og underlagsdata 
av betydning for Tilskudd etter Tilskuddsavtalen, samt forutsetningene for beregningene 
(åpen bok-prinsipp). Det foregående gjelder både Tilskuddsmottakers kostnader og 
inntekter.  

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 bestemmelsene i forvaltningsloven (LOV-1967-02-10). 

41.2 Revisjon og oppbevaring 
Prosjektregnskapet og Avkastningsregnskapet skal årlig underlegges uavhengig revisjon av 
et anerkjent revisjonsfirma. 

Revisor skal revidere regnskapene og avgi en skriftlig erklæring til Staten om at 
Prosjektregnskapet og Avkastningsregnskapet er komplett og ført i samsvar med 
Tilskuddsavtalen. Erklæringen skal bekrefte at alle relevante kostnader og inntekter er 
medtatt, og at Staten ikke er belastet med kostnader ut over det som følger av 
Tilskuddsavtalen. Staten kan også be om at revisor avgir en særskilt eller utvidet bekreftelse 
om forhold som Staten måtte ønske. 

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

Revisjonskostnader pådratt til oppfyllelse av forpliktelsene i dette punkt 41.2 er 
Tilskuddsberettigede Kostnader. 

41.3 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. 
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Tilskuddsmottaker skal på anmodning også gi Staten og oppnevnt tredjepart tilgang til all 
annen relevant informasjon og dokumentasjon knyttet til Tilskuddsmottakers oppfyllelse av 
forpliktelser etter Tilskuddsavtalen slik at denne kan gjennomgås i tråd med god 
revisjonsskikk. 

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

DEL IX: ENDREDE FORUTSETNINGER OG ENDRINGER 

42. FORCE MAJEURE

42.1 Virkninger av Force Majeure 
Det foreligger ikke avtalebrudd dersom Tilskuddsmottakers Etablering eller Drift av 
Anleggene, eller oppfyllelse av Tilskuddsmottakers andre forpliktelser etter Tilskuddsavtalen, 
hindres på grunn av Force Majeure. 

Ved Force Majeure i Etableringsperioden har Tilskuddsmottaker krav på justering av 
Milepæler i samsvar med punkt 43.2.1. 

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

Kostnadsfordelingen reguleres uttømmende av punktene 16 og 26, og påvirkes ikke av 
Force Majeure. Force Majeure gir dermed ikke Tilskuddsmottaker rett til økt Tilskudd, og det 
medfører heller ikke redusert Tilskudd. 

Verken Tilskuddsmottaker eller Staten kan gjøre andre beføyelser eller krav gjeldende ved 
Force Majeure enn de som fremgår av dette punkt 42. 

42.2 Tilskuddsmottakers varslingsplikt 
Ved Force Majeure skal Tilskuddsmottaker uten ugrunnet opphold 

a) gi Staten særskilt varsel om Force Majeure-situasjonen; og

b) iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense skadevirkningene av hindringen.

43. AVTALEJUSTERING

43.1 Grunnlag for Avtalejustering 
Tilskuddsmottaker kan kreve justering av Tilskuddsavtalen som nærmere beskrevet i dette 
punkt 43 dersom et av følgende forhold inntreffer: 

a) Staten utsteder en instruks i henhold til punkt 9;

b) Startdagen inntrer senere enn 1. januar 2021 på grunn av forhold Staten har risikoen
for i henhold til Tilskuddsavtalen;

c) manglende eller forsinkede tillatelser eller pålegg i henhold til punkt 10.2;

d) endring i offentligrettslige regler, tillatelser eller pålegg i henhold til punkt 10.3;

e) forsinket Ferdigstillelse på grunn av forsinket Fangstanlegg i henhold til punkt 14.5;

f) avtalebrudd fra Staten, med mindre virkningen er særskilt regulert på annen måte i
Tilskuddsavtalen; eller
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g) Force Majeure i henhold til punkt 42.

Krav om Avtalejustering skal fremsettes i samsvar med punkt 43.3. 

43.2 Virkninger av Avtalejustering 

43.2.1 Justering av Milepæler 
Dersom forhold nevnt i punkt 43.1 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 kostnad som er 
akseptabel for begge Parter (kostnadsfordelingen reguleres av punktene 16 og 26). 

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

43.2.2 Ingen justering av Tilskudd 
Bortsett fra i de tilfellene som følger av punkt 43.2.3 og 43.2.4, kan Tilskuddsmottaker ikke 
kreve ytterligere Tilskudd eller annen kompensasjon ut over det som følger av punktene 16 
og 26. 

43.2.3 Justering ved instruks fra Staten 
Dersom en instruks i henhold til punkt 9 medfører økte kostnader for Tilskuddsmottaker, skal 
Tilskuddet, og Maksimalbudsjett Grunninvestering og/eller Maksimalbudsjett Driftskostnader, 
justeres tilsvarende og dekke alle Tilskuddsmottakers økte og nødvendige kostnader som 
følge av instruksen. Tilsvarende reduksjon skal foretas ved reduserte kostnader. 

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

43.2.4 Justering ved forsinkelse på grunn av forsinket Fangstanlegg 
Dersom Tilskuddsmottaker kan godtgjøre at Ferdigstillelse ikke kan skje innen 
Ferdigstillelsesfristen på grunn av forsinket ferdigstillelse av Fangstanlegg i henhold til punkt 
14.5, og dette medfører økte kostnader for Tilskuddsmottaker, skal Tilskuddet og 
Maksimalbudsjett Grunninvestering justeres tilsvarende og dekke alle Tilskuddsmottakers 
økte og nødvendige kostnader som følge av forsinkelsen. 

Økte kostnader som ikke står i årsakssammenheng med forsinkelsen i henhold til punkt 
14.5, gir ikke grunnlag for justering av Tilskudd etter Tilskuddsavtalen.  

Tilskuddsmottaker har heller ikke rett til økt Tilskudd etter denne bestemmelsen dersom eller 
fra det tidspunkt Akseptansetesten kan gjennomføres av Tilskuddsmottaker ved å benytte 
tilgjengelig CO2 fra en tredjepart i forbindelse med oppstart av kommersiell lagring ved bruk 
av Overskuddskapasitet, jf. punkt 15.2.2 siste avsnitt. 

Ved langvarig forsinkelse gjelder punkt 44 tilsvarende. 

43.3 Varsling av krav om Avtalejustering 
Krav om Avtalejustering skal varsles skriftlig til Statens Representant i henhold til punkt 4.1 
uten ugrunnet opphold etter at Tilskuddsmottaker ble eller burde ha blitt klar over det 
forholdet som begrunner kravet. 

Varselet skal angi hovedtrekkene i Tilskuddsmottakers krav, og det faktiske og rettslige 
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, 
taper han retten til å gjøre kravet gjeldende. 
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Staten 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. 

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

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

Ved uenighet om Tilskuddsmottaker har rett til Avtalejustering, skal Tilskuddsmottaker 
innrette seg i henhold til Statens standpunkt inntil en eventuell avklaring foreligger i samsvar 
med punkt 56 (tvisteløsning). Tilskuddsmottaker har ikke rett til å stanse Arbeidet. 

Dersom Tilskuddsmottaker ikke tar rettslige skritt i samsvar med punkt 56 innen 12 måneder 
etter at Statens skriftlige tilbakemelding på Tilskuddsmottakers varsel forelå, skal Statens 
standpunkt legges til grunn som endelig. 

44. REFORHANDLING
Dersom det inntrer forhold som Partene ikke med rimelighet kunne ha tatt i betraktning da
Tilskuddsavtalen ble inngått, eller senere unngå eller overvinne følgene av, og som medfører
en vesentlig ubalanse i Partenes rettigheter og forpliktelser etter Tilskuddsavtalen, kan hver
av Partene kreve at Tilskuddsavtalen 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.

45. ENDRINGER OG TILLEGG
Endringer av og tillegg til Tilskuddsavtalen skal avtales skriftlig.

DEL X: ANSVAR OG FORSIKRINGER 

46. DRIFTSRISIKO, TAP OG SKADE

46.1 Driftsansvar og -risiko 
Tilskuddsmottaker har ansvar for å Etablere og Drive Anleggene. Statens ansvar er 
begrenset til å yte Tilskudd i samsvar med Tilskuddsavtalen. 

Tilskuddsmottaker har også risikoen for driften av Anleggene. Statens ansvar er begrenset til 
å dekke deler av kostnadene knyttet til eventuelle utslipp av CO2 i samsvar med punkt 47. 

De foregående avsnittene berører ikke Statens ansvar etter ansvarsoverføring til Staten i 
samsvar med CO2-Lagringsforskriften. 

46.2 Tap av eller skade på Anleggene 

46.2.1 Tilskuddsmottakers tiltaksplikt 
Oppstår det tap av eller skade på Anleggene eller Arbeidet i Etableringsperioden, herunder 
på materialer og utstyr som skal innarbeides i eller har annen tilknytning til Anleggene, skal 
Tilskuddsmottakeren gjennomføre de nødvendige tiltak for å sikre at Arbeidet og Anleggene 
blir fullført i henhold til Tilskuddsavtalen. 

Tilsvarende gjelder for reparasjon eller gjenoppføring ved skade på Anleggene i 
Driftsperioden. 

Tilskuddsmottaker skal dekke kostnadene ved å gjennomføre tiltak som nevnt i de 
foregående avsnitt. 
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Tilskuddsmottakers forsikringsplikt og selve forsikringsoppgjøret er regulert i punkt 48. 
Tilskuddsmottakers forpliktelser under dette punkt 46.2 er betinget av at Staten gir avkall på 
rettigheter som medforsikret i henhold til punkt 48.1. 

46.2.2 Totaltap eller betydelig skade 
Ved totaltap eller betydelig skade på Anleggene skal Partene i fellesskap søke å finne en 
hensiktsmessig løsning. Denne samarbeidsplikten innebærer ingen begrensning i 
Tilskuddsmottakers forpliktelser i henhold til punkt 46.2.1. 

Dersom det etter Tilskuddsmottakers vurdering ikke er rasjonelt å reparere eller gjenoppføre 
Anleggene ved totaltap eller betydelig skade, kan Staten samtykke til at Tilskuddsmottaker 
fritas fra forpliktelsen til å fullføre eller reparere i henhold til punkt 46.2.1. 

46.3 Skade og tap som påføres Fangstoperatøren(e) eller andre tredjeparter 
Tilskuddsavtalen regulerer ikke ansvaret for skade og tap som Tilskuddsmottaker måtte 
påføre Fangstoperatøren(e)s eller andre tredjepersoners eiendom, utstyr eller personell, 
eller skade og tap som slike måtte påføre Tilskuddsmottakers eiendom, utstyr eller personell. 

Dersom Tilskuddsmottaker etter alminnelige erstatningsregler blir ansvarlig for fysisk skade 
påført Fangstoperatøren(e)s eller tredjepersoners eiendom, utstyr eller personell, skal det 
ikke frita Tilskuddsmottaker for erstatningsansvar at Fangstoperatøren(e) ellers kunne krevd 
kostnader eller tap som følge av slik skade dekket av Staten i henhold til tilskuddsavtale, for 
eksempel på grunn av manglende mulighet til å levere CO2. 

47. UTSLIPP AV CO2

47.1 Tilskuddsmottakers ansvar for utslipp av CO2 
Tilskuddsmottaker er ansvarlig for utslipp av CO2 etter levering på Utskipingspunktet i 
henhold til punkt 22.3, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i dette punkt 47. 

Ved uforutsette utslipp av CO2 skal Tilskuddsmottaker uten ugrunnet opphold varsle Staten 
og iverksette hensiktsmessige tiltak. Dette gjelder ikke ved mindre, driftsrelaterte utslipp. 

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

Nærmere regler om måling av mengde CO2 som blir overført til Tilskuddsmottaker er gitt i 
Vedlegg H. 

47.2 Utslipp av CO2 mottatt fra Fangstoperatøren(e) i Driftsperioden 
For CO2 mottatt fra Fangstoperatøren(e) i Driftsperioden, skal Staten dekke 80 % av 
Tilskuddsmottakers kostnader knyttet til utslipp, og Tilskuddsmottaker de resterende 20 %. 

Dette gjelder likevel ikke dersom utslippet skyldes forsettlige eller grovt uaktsomme 
handlinger eller unnlatelser fra personell i ledende, overordnede eller særlig uavhengige 
stillinger hos Tilskuddsmottaker eller noen han svarer for. Tilskuddsmottaker skal i så fall 
dekke enhver kostnad knyttet til utslippet. 

Statens ansvar gjelder for øvrig bare CO2 mottatt fra Fangstoperatøren(e) i henhold til 
Tilskuddsavtalen, og ikke eventuelle tilleggsvolumer mottatt på grunnlag av en avtale direkte 
mellom Tilskuddsmottaker og Fangstoperatøren(e).  

Nærmere bestemmelser er gitt i Vedlegg B punkt 19.2 og 19.4. 

47.3 Utslipp av CO2 mottatt fra tredjepartskilder eller etter utløpet av Driftsperioden 
For utslipp av CO2 mottatt fra andre enn Fangstoperatøren(e) i Driftsperioden, og CO2 
mottatt fra Fangstoperatøren(e) eller andre etter utløpet av Driftsperioden, gjelder punkt 47.1 
om Tilskuddsmottakers fulle ansvar. 
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47.4 Utslipp av CO2 fra Lager fra flere kilder 
Bestemmelsene i punkt 47.1 til 47.3 gjelder tilsvarende for utslipp av CO2 deponert i Lageret. 

Dersom Tilskuddsmottaker på tidspunktet for utslipp fra Lageret både har mottatt og lagret 
CO2 som han alene er ansvarlig for, og CO2 som Staten har påtatt seg delvis ansvar for i 
henhold til punkt 47.2, skal Partenes ansvar fordeles forholdsmessig basert på den totale 
mengden CO2 deponert i Lageret på det aktuelle tidspunktet, hvoretter  

a) En andel av kostnadene tilsvarende mengden CO2 fra Fangstoperatøren(e) som er
lagret i Driftsperioden i forhold til total mengde CO2 deponert i Lageret på
utslippstidspunktet, skal deles med 80 % på Staten og 20 % på Tilskuddsmottaker i
henhold til punkt 47.2;

b) En andel av kostnadene tilsvarende mengden CO2 fra alle andre kilder i forhold til
total mengde CO2 deponert i Lageret på utslippstidspunktet, skal dekkes av
Tilskuddsmottaker alene.

Tilskuddsmottakers ansvar i henhold til bokstav a) for CO2 fra Fangstoperatøren(e) lagret i 
Driftsperioden skal være begrenset oppad tilsvarende en ETS-pris på 40 EUR per tonn (som 
skal indeksjusteres i samsvar med Vedlegg B punkt 19.3). Dette gjelder likevel ikke dersom 
utslippet skyldes forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger eller unnlatelser fra personell i 
ledende, overordnede eller særlig uavhengige stillinger hos Tilskuddsmottaker eller noen 
han svarer for. Tilskuddsmottaker skal i så fall dekke enhver kostnad knyttet til utslippet. 

Nærmere bestemmelser er gitt i Vedlegg B punkt 19.3 og 19.4. 

48. FORSIKRINGER

48.1 Anleggene, utstyr og materialer 
Tilskuddsmottaker skal i Tilskuddsperioden sørge for at både Tilskuddsmottaker og dennes 
levererandører har slike forsikringer som er sedvanlige til dekning av skade på Anleggene, 
utstyr og materialer (både under Etablering og etter Ferdigstillelse). 

Tilskuddsmottakers forsikringer skal under enhver omstendighet omfatte tap av eller skade 
på Anleggene som beskrevet i punkt 46.2. Forsikringen av Anleggene skal innta Staten som 
medforsikret. 

Tilskuddsmottakers forpliktelse til å reparere eller gjenoppføre Anleggene etter skade er 
regulert i punkt 46.2. Dersom Anleggene ikke repareres eller gjenoppføres etter en skade, 
skal forsikringsutbetalingen deles mellom Tilskuddsmottaker og Staten i samme forhold som 
Partenes finansiering av Anleggene. 

48.2 Ansvarsforsikring 
Tilskuddsmottaker skal i Tilskuddsperioden sørge for at både Tilskuddsmottaker og dennes 
levererandører har slike forsikringer som er sedvanlige til dekning av ansvar for skader på 
personer og eiendom som kan oppstå i tilknytning til Anleggene, Arbeidet og 
Tilskuddsavtalen. 

48.3 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. Tilsvarende gjelder for Tilknyttede 
Selskaper som utfører deler av Arbeidet. 

Tilskuddsmottaker skal varsle Staten i god tid før forsikringen sies opp eller forsikringen av 
annen grunn bortfaller. 
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Staten kan på ethvert tidspunkt kreve å få dokumentert at kravene i dette punkt 48 er 
overholdt. 

DEL XI: AVTALEBRUDD 

49. REDUKSJON AV TILSKUDD

49.1 Tilbakeholdelse og tap av rett til Tilskudd ved avtalebrudd 
Ved avtalebrudd fra Tilskuddsmottaker kan Staten holde tilbake en forholdsmessig del av 
Tilskuddet etter Tilskuddsavtalen som sikkerhet for riktig oppfyllelse. Når det gjelder 
forpliktelser og ansvar etter Tilskuddsavtalen, skal enhver tredjepart, herunder en Deltaker 
eller et Tilknyttet Selskap som utfører oppgaver for eller på vegne av Tilskuddsmottaker, 
identifiseres med Tilskuddsmottaker. 

Dersom Tilskuddsmottaker bringer forholdet i orden innen en rimelig frist fastsatt i Statens 
endelige varsel, skal tilbakeholdt Tilskudd utbetales til Tilskuddsmottaker. 

Dersom Tilskuddsmottaker ikke bringer forholdet i orden innen rimelig tid etter slikt skriftlig 
varsel fra Staten, har Staten rett til å foreta en forholdsmessig reduksjon av Tilskuddet som 
følger: 

a) Etableringsperioden: Ved i) forsinket Ferdigstillelse eller ii) dersom det ved
Ferdigstillelse fortsatt foreligger ikke-utbedrede mangler, bortfaller retten til en
forholdsmessig del av Tilskuddet med endelig virkning; og

b) Driftsperioden: Ved avtalebrudd i Driftsperioden bortfaller retten til en forholdsmessig
del av Tilskuddet så lenge avtalebruddet består.

Ved forholdsmessighetsvurderingen skal det særlig legges vekt på avtalebruddets art og 
alvorlighet, og konsekvensene for realiseringen av Tilskuddsavtalens formål og Statens 
interesser knyttet til dette og øvrige deler av CCS-Prosjektet. 

Ved forsinket Ferdigstillelse av Anleggene 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. 

Ved avtalebrudd som gir grunnlag for redusert Driftstilskudd i henhold til punkt 49.2, 
reguleres Tilskuddsmottakers ansvar uttømmende av punkt 49.2. 

49.2 Redusert Driftstilskudd ved manglende mottak av CO2 
Dersom Tilskuddsmottaker ikke stiller til rådighet kapasitet eller ikke er i stand til å motta og 
lagre CO2 i henhold til punkt 23.1, og dette ikke skyldes unnskyldelige hendelser som 
beskrevet i punkt 23.3, skal Driftstilskuddet reduseres. 

Reduksjonen i Driftstilskudd skal tilsvare Statens kostnader i henhold til tilskuddsavtalen(e) 
med Fangstoperatøren(e) for den mengden CO2 som ellers ville ha blitt levert til 
Tilskuddsmottaker: 

a) For CO2-kvotepliktige utslipp skal reduksjonen tilsvare ETS-kvotekostnad;

b) For CO2-avgiftspliktige utslipp skal reduksjonen tilsvare CO2-avgiften; og

c) For utslipp som verken er CO2-kvotepliktige eller CO2-avgiftspliktige skal reduksjonen
tilsvare ETS-kvotekostnad.
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Driftstilskuddet skal likevel bare reduseres ved manglende mottak og lagring av CO2 ut over 
10.000 tonn CO2 per år i Driftsperioden. Denne begrensningen gjelder uavhengig av antall 
Fangstanlegg. 

Ved avtalebrudd i form av manglende tilgjengeliggjøring av kapasitet som medfører 
reduksjon av Driftstilskuddet i henhold til dette punkt 49.2, kan ikke Driftstilskuddet reduseres 
ut over det som er fastsatt her, med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller forsett som 
beskrevet i punkt 51. 

49.3 

50. HEVING

50.1 Vilkår for heving 
Staten kan heve Tilskuddsavtalen med umiddelbar virkning dersom det foreligger vesentlig 
avtalebrudd fra Tilskuddsmottaker. Det samme gjelder dersom det er klart at det vil inntre 
vesentlig avtalebrudd fra Tilskuddsmottaker. 

Forsinket Ferdigstillelse av Anleggene skal bare anses som vesentlig avtalebrudd dersom 
forsinkelsen medfører at Statens formål med Tilskuddsavtalen 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 8.5 og 41;

c) brudd på plikten til å iverksette en instruks i henhold til punkt 9.4;

d) brudd på plikten til å Drive Anleggene i henhold til punkt 20;

e) brudd på plikten til å motta og lagre CO2 fra Fangstoperatøren(e) i henhold til punkt
21;

f) brudd på bestemmelsen om alternativ bruk av CO2 og Anlegg i punkt 25.2;

g) brudd på plikten til gevinstrealisering og kunnskapsdeling i punkt 36;

h) brudd på plikten til å føre Prosjektregnskap i punkt 38;

i) brudd på plikten til å føre Avkastningsregnskap i punkt 39;
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j) manglende tilbakebetaling av Tilskudd mottatt i strid med Tilskuddsavtalen, jf. punkt
41.4;

k) brudd på forsikringsbestemmelsen i punkt 48;

l) brudd på samtykkekravet ved overdragelse av Tilskuddsavtalen i punkt 55.1; og

m) brudd på samtykkekravet ved overdragelse av kontroll i punkt 55.2.

50.2 Virkninger av heving 
Ved heving mister Tilskuddsmottaker retten til Tilskudd fra hevingstidspunktet. 

Staten skal i tilfelle heving yte Tilskudd i samsvar med Tilskuddsavtalen, herunder til 
pådratte men ennå ikke fakturerte utgifter, frem til hevingstidspunktet. 

Heving er uten betydning for Statens adgang til å redusere Tilskuddet i henhold til punkt 49 
frem til hevingstidspunktet. 

51. FORSETTLIG ELLER GROVT UAKTSOMT AVTALEBRUDD
Ved avtalebrudd som skyldes forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger eller unnlatelser
fra personell i ledende, overordnede eller særlig uavhengige stillinger, kan Staten redusere
Tilskuddet med mer enn beløpsgrensene fastsatt i punkt 49, og også kreve tilbakebetalt
allerede utbetalt Tilskudd.

Avgrensningen av personkrets i foregående avsnitt skal gjelde for personell som utfører
oppgaver for eller på vegne av Tilskuddsmottaker, enten disse er ansatte eller
oppdragstakere hos Tilskuddsmottaker, en Deltaker eller et Tilknyttet Selskap.

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

52. AVTALEBRUDD FRA STATEN

52.1 Forsinkelsesrente 
Ved forsinket utbetaling av Tilskudd i henhold til Tilskuddsavtalen kan Tilskuddsmottaker 
kreve forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (LOV-1976-12-17-100). 

52.2 Heving 
Tilskuddsmottaker kan heve Tilskuddsavtalen med umiddelbar virkning dersom det foreligger 
vesentlig avtalebrudd fra Staten. Det samme gjelder dersom det er klart at det vil inntre 
vesentlig avtalebrudd fra Staten. 

53. FELLES BESTEMMELSER OM AVTALEBRUDD

53.1 Indirekte tap 
Ingen av Partene skal ha ansvar for den annen Parts indirekte tap. Staten skal holde 
Tilskuddsmottaker skadesløs for Statens eget indirekte tap, og Tilskuddsmottaker skal holde 
Staten skadesløs for Tilskuddsmottakers eget indirekte tap. 

Indirekte tap omfatter, men ikke begrenset til, tapt inntekt, tapt fortjeneste og tapt produksjon 
forbundet med eller som et resultat av Tilskuddsavtalen. Tilsvarende gjelder tap forårsaket 
av forurensning, med de unntakene knyttet til utslipp av CO2 som fremgår av 
Tilskuddsavtalen. 

Tilskudd eller erstatning som Staten er forpliktet til å utbetale til Fangstoperatøren(e) i 
henhold til tilskuddsavtale(r) skal ikke anses som indirekte tap. 
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53.2 Uttømmende regulering 
Det som er fastlagt i Tilskuddsavtalen er Partenes eneste beføyelser mot den annen Parts 
brudd på forpliktelser i henhold til Tilskuddsavtalen.  

Det foregående er ikke ment å begrense en Parts adgang i henhold til alminnelige regler til å 
påberope den annen Parts avtalebrudd som grunnlag for suspensjon av egne forpliktelser 
(kreditormora). 

53.3 Forholdet mellom Tilskuddsmottaker og Fangstoperatøren(e) 
Tilskuddsavtalen regulerer forholdet mellom Partene, mens forholdet mellom Staten og 
Fangstoperatøren(e) reguleres av egne avtale(r) om blant annet tilskudd til investering og 
drift, og rett til levering og lagring av CO2. Denne Tilskuddsavtalen er derfor ikke ment å 
etablere selvstendige forpliktelser og rettigheter direkte mellom Tilskuddsmottaker og 
Fangstoperatøren(e). Tilsvarende er heller ikke tilskuddsavtalen(e) mellom Staten og 
Fangstoperatøren(e) ment å etablere selvstendige forpliktelser og rettigheter direkte mellom 
Tilskuddsmottaker og Fangstoperatøren(e). 

DEL XII: ANDRE BESTEMMELSER 

54. INFORMASJON, OFFENTLIGHET OG KONFIDENSIALITET

54.1 Offentlighet 
Tilskuddsavtalen 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 36.3 og øvrige rapporteringer etter Vedlegg 
D, herunder rapportering av fremdrift, budsjettering og driftsdata, skal også være offentlige, 
med mindre annet følger av Tilskuddsavtalen 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. 

Nærmere bestemmelser om offentlighet er gitt i Vedlegg D punkt 17. 

54.2 Deling av informasjon 
Tilskuddsmottaker har rett til å dele informasjon mottatt fra Staten med egne leverandører i 
den grad slik informasjonsdeling er nødvendig for utførelsen av leverandørens arbeid i 
tilknytning til Tilskuddsavtalen. 

Staten har rett til å dele informasjon mottatt fra Tilskuddsmottaker med andre offentlige 
organer, Gassnova eller andre representanter på Statens side i henhold til punkt 4.2. 
Tilsvarende gjelder for tredjemenn engasjert av Staten i samsvar med Tilskuddsavtalen i den 
grad slik informasjonsdeling er nødvendig for å følge opp Tilskuddsavtalen eller ivareta 
Statens interesser. 

54.3 Taushetsplikt 
Med de unntak som følger av punkt 54.1 og 54.2, 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 da informasjonen ble mottatt;

b) er eller blir offentlig tilgjengelig uten at dette skyldes en Parts avtalebrudd, herunder
informasjon som er offentlig med hjemmel i offentleglova (LOV-2006-05-19-16);
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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 medhold av til enhver tid
gjeldende lov eller forskrift; eller

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

Staten skal ikke under noen omstendighet ha taushetsplikt om forhold eller overfor aktører, 
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.

55. OVERDRAGELSE OG PANTSETTELSE

55.1 Overdragelse og pantsettelse av Tilskuddsavtalen 
Staten kan overdra sine rettigheter og forpliktelser under Tilskuddsavtalen 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 forpliktelser 
under Tilskuddsavtalen. Tilskuddsmottaker skal varsles skriftlig på forhånd. 

Tilskuddsmottaker kan ikke overdra Tilskuddsavtalen, eller deler av denne, uten Statens 
skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke skal ikke nektes uten rimelig grunn.  

Tilskuddsmottaker kan ikke under noen omstendighet pantsette Tilskuddsavtalen eller krav 
som bygger på Tilskuddsavtalen. 

55.2 Overdragelse og kontroll 
Enhver direkte overdragelse av aksjer eller selskapsandeler i Tilskuddsmottaker anses som 
overdragelse av Tilskuddsavtalen og krever samtykke fra Staten i henhold til punkt 55.1.  

Enhver direkte og indirekte overdragelse av minst 50 % av aksjene eller eierinteressene hos 
en Deltaker, anses som overdragelse av Tilskuddsavtalen, herunder ved aksjetransaksjon, 
fusjon, fisjon, kombinasjonsavtale, emisjon eller på annen måte, og krever samtykke fra 
Staten i henhold til punkt 55.1. Som overdragelse regnes også avhendelse av det mindre 
antall aksjer eller eierinteresser som gir bestemmende innflytelse i en Deltaker.  

Kravene til samtykke i henhold til dette punkt 55.2 gjelder også ved overdragelse til 
Tilknyttede Selskap. 

56. LOVVALG OG TVISTELØSNING
Tilskuddsavtalen skal være underlagt og fortolkes i samsvar med norsk rett.

Tvister som oppstår forbundet med eller som et resultat av Tilskuddsavtalen 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 konsernsjef 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 Tilskuddsavtalen som Partene ikke lykkes å komme til enighet om i
samsvar med dette punkt 56, skal avgjøres ved de ordinære domstoler med mindre Partene
avtaler noe annet.

Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.
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57. IKRAFTTREDELSE OG FORBEHOLD

57.1 Ikrafttredelse 
Tilskuddsavtalen trer i kraft når begge Parter skriftlig har erklært at deres respektive 
forbehold i punkt 57.2 og 57.3 er oppfylt eller frafalt. 

57.2 Statens forbehold 
Statens inngåelse av Tilskuddsavtalen er betinget av følgende forbehold: 

a) garantistillelse fra Tilskuddsmottaker i samsvar med punkt 37; og

b) Tilskuddsmottaker har erklært at forbeholdet i punkt 57.3 er oppfylt eller frafalt.

57.3 Tilskuddsmottakers forbehold 
Tilskuddsmottakers inngåelse av Tilskuddsavtalen er betinget av følgende forbehold: 

a) at Staten i henhold til CO2-Lagringsforskriften godkjenner Tilskuddsmottakers
selskapsavtale og samtykker til overføring av EL001 fra Equinor til
Tilskuddsmottaker.

57.4 Tilskuddsmottakers avtaler med tredjepart 
Avtaler som det av hensyn til fremdrift er nødvendig at Tilskuddsmottaker inngår med 
tredjeparter før Tilskuddsavtalen er bindende, må inneholde forbehold eller rett til 
oppsigelse/kansellering/avbestilling som reflekterer Statens forbehold opplistet i punkt 57.2. 

Dersom det ikke er mulig å betinge seg rett til oppsigelse/kansellering/avbestilling uten 
kompensasjon, kan slike avtaler ikke inngås uten samtykke fra Staten. 

Dette punkt 57.4 gjelder alle avtaler, også med tredjeparter om transport og lagring av CO2. 

57.5 Forsinket og manglende oppfyllelse av forbehold 
Partene skal holde hverandre løpende oppdatert om status for oppfyllelse av sine respektive 
forbehold. Dersom ikke samtlige forbehold i dette punkt 57 er oppfylt eller frafalt innen 30. 
april 2021 skal Partene møtes og drøfte situasjonen. 

Dersom Tilskuddsavtalen ikke trer i kraft fordi ett eller flere forbehold i dette punkt 57 ikke blir 
oppfylt eller frafalt, er Staten uten ansvar for kostnader pådratt av Tilskuddsmottaker, 
Deltaker(e) og Tilknyttede Selskaper. Dette innebærer også at kostnader som i henhold til 
punkt 18.1.1 ville vært Tilskuddsberettigede Etableringskostnader dersom Tilskuddsavtalen 
hadde trådt i kraft, selv om kostnadene var pådratt før Startdagen, ikke gir rett til Tilskudd. 

[Signaturside følger] 
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Signaturside til avtale om tilskudd til etablering og drift av transport og lagring av CO2 

For staten v/ Olje- og energidepartementet: 

Signatur: _______________________ 

Navn: Tina Bru 

Tittel: Olje- og energiminister 

For Northern Lights JV DA: 

Signatur: _______________________ 

Navn: Børre Jacobsen 

Tittel: Daglig leder, Northern Lights JV DA 

69




