
AVTALE
mellom

Statkraft Energi AS (SEAS)
og

Grieg Seafood Finnmark AS (GS)

om forlenget og utvidet vannleveranse fra
Adamselv kraftverk

1. BAKGRUNN
Denne avtale erstatter avtale av 21.1/17.1.92 mellom Finnmark Energiverk AS og Ishavssmolt AS.
Ishavssmolt har siden inngåelse av denne avtalen hatt en leveranse fra
trykksjakt/overføringstunnel ved Adamselv kraftverk på inntil 5 mill. m3/år til sitt smoltanlegg i
Lebesby kommune. Denne avtalen hadde en varighet på 20 år og kunne etter 2002 sies opp med
2 års varsel.
Finnmark Energiverks rettigheter og plikter ble i 1999 overfort til Statkraft SF og disse ble i 2004
overført til Statkraft Energi AS.
Ishavssmolt ble i 2006 fusjonert inn i Grieg Seafood og de har nå planer om en produksjonsøkning
i sitt anlegg og ønsker en ny avtale med Statkraft om en øket vannleveranse fra Adamselv.

SEAS er et energiproduksjons selskap og vannleveranse er ikke innfor SEAS kjernevirksomhet,
SEAS er derfor ingen profesjonell vannleverandør. Utgangspunktet for vann uttaksretten var
historisk sett og er fortsatt basert på det forhold at Ishavssmolt AS og nå GS trenger vann til sin
virksomhet, og at SEAS normalt har tilgjengelig vann. Forutsetningen for avtalen er derfor at GS
kan ta ut vann når det er tilgjengelig vann på leveringspunktet.

2. VANNLEVERANSE
GS gis rett til å ta ut vann fra trykksjakt/overføringstunnel for Adamselv kraftverk til smoltanlegget
tilhørende GS i Lebesby kommune, når det er tilgjengelig vann der. Vannet leveres gjennom en
520 m lang GU P-ledning, som går fra tilbakeslagsventil i tverrslaget mot overføringstunnel.

Leveringspunkt ved ca kote 36 m.o.h. (NGO-null) er fra vannuttak tverrslag og inn til
tilbakeslagsventil eid og driftet av GS.

Maksimalt vannuttak er begrenset til 10 million m'/är.

SEAS fraskriver seg et hvert ansvar for uforutsett stans eller reduksjon i vannleveransen, og det
kan ikke kreves økonomisk kompensasjon for skade eller fiskedød som følge dette.

GS skal innrette sin virksomhet slik at skade og ulemper som følge av opphold i levering av vann
søkes redusert.

GS skal sørge for nødvendig reservevannkilde og sikkerhetstiltak i tilfelle stans eller reduksjon i
vannleveransen. GS har som følge av dette rett til å fylle opp/ ha fylt sine reservelager, innenfor
vannuttaksrammene og prissettingen i denne avtale. Det skal lages en separat avtale for dette
(reservevannforsyning) når GS har fått nødvendige tillatelser til å etablere denne.

GS er kjent med og innforstått med at Adamselv kraftverk ikke er bemannet, og at det derfor kan
ta noe tid før uforutsette feil blir utbedret. Dersom SEAS driftssentral som overvåker Adamselv
kraftverk får varsling om manglende vann i/til trykksjakten, skal disse varsle GS.



SEAS kan ikke garantere at vannkvaliteten tilfredsstiller de krav som til enhver tid stilles til den
virksomhet GS driver på anlegget. SEAS gjør oppmerksom på at oljesøl og forurensning i vannet
kan forekomme. Ved planlagt stans i leveringen skal GS varsles skriftlig minimum 2 måneder i
forveien.

Partene er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte skader eller tap og følgeskader
som påføres partene eller noen som utleder sine rettigheter fra dem.

SEAS forutsetter at GS tapper vann etter det faktiske vannbehovet i sitt produksjonsanlegg og
ikke tapper vann for å optimalisere uttaket etter spotprisvariasjoner.

3. TEKNISKE INSTALLASJONER
Dersom partene ønsker å foreta endringer utover ordinært vedlikehold på tekniske installasjoner
som påvirker vannleveransen til GS skal dette på forhånd drøftes med den annen part. Partene
skal ha tilgang til hverandres installasjoner som berører vannleveransen, for blant annet
vedlikehold m.m.

4. MÅLING OG AVREGNING
Vannforbruket skal måles time for time på hovedrøret fra Måsevann før avgrening mot turbin og
lia. Måleutrustning skal godkjennes av SEAS og kostnadene til måleutstyr samt drift av dette skal
dekkes av GS.
Ved fakturering benyttes en energiekvivalent på 0,4545 kWh/m3 vann, og områdeprisen i
spotmarkedet i det området Adamselv kraftverk befinner seg. Avregningen baserer seg på
akkumulert vannforbruk for aktuell måned og gjennomsnittlig spotpris for aktuell måned med et
påslag på 25 % som gjenspeiler hvordan Statkraft ville kunne brukt vannet til produksjon fra
Adamselv Kraftverk.

Det skal i tillegg betales en årlig kompensasjon på kr.100 000 for å dekke oppfølging fra Statkraft
sin side. Dette faste beløpet skal justeres etter konsumprisindeksen.

5. VEDLIKEHOLD
Leveringspunktet er i henhold til pkt. 2. Vannleveranse
GS er ansvarlig for alle tekniske installasjoner etter leveringspunktet.

6. KONSESJONER OG TILLATELSER
GS sørger selv for å innhente alle nødvendige konsesjoner og tillatelser for bygging og drift av
egne anlegg. GS er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med de enhvertid gjeldende
lover og forskrifter samt gjeldende konsesjoner og offentlige pålegg.



7. FAKTU RERIN G/ B ETALI N G
SEAS fakturerer GS etterskuddsvis månedlig med 14 dagers forfall fra utsendelse av faktura.
Eventuelle betalingsforsinkelser belastes forsinkelsesrenter etter til enhver tid gjeldende lov om
forsinkelsesrenter.

Prisen justeres i takt med endringer i konsumprisindeksen og eventuelle endringer i offentlige
avgifter eller skatter knyttet til vannleveransen. Regulering skjer første gang med virkning fra 1.
januar 2019, på grunnlag av konsumprisindeksen som foreligger 1. januar 2019, sammen-liknet
med indeksen per 1. januar 2018.

Eventuelle offentlige avgifter direkte relatert til vannuttaket betales av GS.

8. FORCE MAJEU RE
SEAS er ikke ansvarlig for opphold i levering av vann som skyldes force majeure og streik.

9. MI SLI GH OLD
SEAS kan si opp denne avtalen med 3 måneders skriftlig varsel dersom GS vesentlig misligholder
sine forpliktelser i henhold til avtalen.

10. AVTALEN S IKRAFTTREDELSE, VARI GH ET OG OVERDRAGELI GH ET
Avtalen trer i kraft 1.1. 2018 og gjelder i 10 är. Avtalen løper deretter ut uten oppsigelse.

GS kan ikke overføre rettighetene og pliktene etter Avtalen uten samtykke fra SEAS. SEAS skal
sikre at eventuelle nye eiere av kraftverket trer inn i Avtalen og overtar Statkrafts forpliktelser
under denne avtale.

Etter 5 år, kan Partene gjensidig si opp denne avtale med 2 års oppsigelsesfrist.
Avtalen falle bort i sin helhet dersom kraftproduksjonen i Adamselv kraftverk innstilles.

11. FJERNI N GSKOSTN ADER

GS forestår og bekoster fjerning av anlegg og installasjoner som denne har ansvaret for, etter
avtalens utløp. Fjerning og opprydding skal skje i henhold til offentlige krav og SEAS anvisning.

12. SAMFU N N SAN SVAR OG ETIKK

Leverandøren og alle hans ansatte, representanter og tilknyttede selskaper som opptrer i
forbindelse med denne Avtalen, skal alltid opptre i samsvar med alle gjeldende statlige, nasjonale
og internasjonale lover, regler og forskrifter knyttet til etiske og ansvarlige adferdsstandarder,
inkludert, men ikke begrenset til regler om menneskerettigheter, miljøvern, korrupsjon, svindel,
hvitvasking av penger og gjeldende sanksjoner og andre økonomiske forbrytelser.



13. KONFIDENS IALITET
Partene har taushetsplikt om alle forhold som gjelder innholdet i denne avtalen, med unntak av (i)
forhold som er offentlig kjent eller tilgjengelig, (ii) forhold som åpenbart ikke er av konfidensiell
natur, (iii) forhold som partene plikter å opplyse om i henhold til den på det aktuelle tidspunkt
gjeldende lovgivning eller (iv) det som for øvrig er avtalt i denne avtalen. I tilfelle (iii) ovenfor, skal
den respektive part varsle den annen part om forholdet.

14. KON TAKTI NFORMASJON
GS skal oversende til enhver tid gjeldende vaktlister til SEAS, med telefon nummer til
kontaktperson og vakthavende.

15. LOVVALG OG VERNETING
Avtalen er underlagt norsk rett og begge parter vedtar Alta Tingrett som vernet ing for eventuelle
rettslige tvister tilknyttet denne avtalen.

16. TINGLYS NING
Grieg Seafoods rettigheter i henhold til denne avtale kan tinglyses på Statkrafts eiendommer i
Adamselv kraftverk. Kostnadene med slik tinglysing dekkes av Grieg Seafood.

Denne avtale foreligger i to eksemplarer, hvorav et til hver av partene.
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