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AVTALE
MELLOM
KYSTVERKETS HOVEDKONTOR, BEREDSKAPSAVDELINGEN
Postboks 125, 3191 Horten
Senere benevnt KYV
Og
KINGS BAY AS, NY-ÅLESUND
Senere benevnt KB AS
Om
UTPLASSERING OG BRUK AV OLJEVERNUTSTYR

1. Innledning
Hensikten med denne avtalen er å regulere lagring og bruk av oljevernutstyret som er
nærmere beskrevet under kapittel 4.
Avtalen er inngått mellom KB AS og KYV, men KYV ønsker å presisereat Sysselmannen
på Svalbard (SMS) kan bruke utstyret ved akutte forurensningshendelser jfr. avtalen
mellom SMS og KYV datert 16/2-06.
KYV ønsker også å presisere at utstyret er lånt ut til KB AS på midlertidig basis og ikke
overført permanent. Dette gjelder inntil avtalepartene eventuelt blir enige om noe annet.
2. Avtalens omfang
KYV er ansvarlig for at utstyret blir anskaffet og transportert til avtalt lagringssted.
KB AS har ansvaret for at utstyret lagres på en forsvarlig måte og til enhver tid er i
beredskapsmessig forsvarlig stand og vedlikeholdt.
KYV er ansvarlig for at det gjennomføres opplæring i bruk og vedlikehold av utstyret ved
utplassering.
KB AS står fritt til å bruke utstyret som omfattes av avtalen under øvelser og aksjoner ut fra
KB AS eget behov. Vederlag forbundet med dette beskrives nærmere i denne avtalens
punkt 3.
Utstyret kan ikke leies eller lånes ut til tredjepart uten nærmere avtale med KYV.
Ved størreaksjonerhvor KYV eller SMS har behovfor utstyrethar disse prioritet.
KB AS skal varsle SMS og KYV uten unødigoppholdnår hele eller deler av utstyreter i
bruk.
Side 2

KB AS er ansvarligfor at det finnes et systemslik at KYV / SMS kan mobilisereutstyret
hele døgnet. Alleredeetablerteordningerskal primærtanvendes. Nærmere plan for
varsling/mobiliseringfremgår av KB AS beredskapsplan.
3. Økonomiske forhold
KYV dekker alle kostnaderfor anskaffelseav utstyretsamt første gangs tilretteleggingav
lagringsstedetter nærmere avtale og fraktkostnaderfram til avtalt lagringssted.
KB AS dekker utgifteri forbindelsemed lagringog vanligvedlikeholdav utstyret. Større
vedlikeholds
- og utskiftningskostnader
som skyldeselde eller materialsviktdekkes av KYV.
KYV refunderer alle utgifter KB AS måtte ha i forbindelse med utstyret og personell brukt
under statlige aksjoner.
KB AS dekker selv utgifterfor eget personelli forbindelsemed egne og statligeøvelser med
utstyret. Dette er i tråd med den avtalen som er inngåttmellomKYV og SMS hva gjelder
vakt og beredskapsordningen
på øygruppen.
KYV er ansvarlig for å erstatte/reparere ødelagt utstyr i forbindelse med statlige aksjoner og
øvelser.
Ved egne akuttutslipp vil KB AS kunne bruke utstyret til 50 % av ordinær utleiepris for bruk
av statlig oljevernutstyr. For prisfastsettingen brukes den til enhver tid oppdaterte prisliste i
KYV for slike formål.
KB AS dekker selv reparasjoner, rengjøring og tap på utstyret oppstått under egne øvelser

og aksjoner, og som skyldes skjødesløshet eller uaktsomhet.
4. Utstyr og lagring
Følgende utstyr omfattes av avtalen og er nærmere spesifisert i vedlegg 1,
utstyrsspesifikasjon:
2 containeremed til sammen 600 meter lense av mellomtungtype, NO 35 F
Fortøyningsutstyr
, slepere, haneføtterog reservedelskasse.
Utstyretskal lagres i Ny-Ålesund. Forutsattat utstyreter lagret som avtalt, er KYV
selvassurandørfor eventuelleskader/tap som kan oppstå på utstyretunder lagring.
5. Revisjon og oppsigelse av avtalen
Denne avtalen skal gjennomgåsog eventueltrevideresav representanterfra KYV og
KB AS en gang hvertannet år. Avtalen kan sies opp med 3 månedersvarselfra begge
parter. Dersom avtalen sies opp skal utstyretsom omfattesav avtalen leverestilbake til
KYV.
6. Ikrafttreden og varighet.
Denne avtalen trer i kraft fra det tidspunkt avtalen er godkjent og underskrevet av begge
parter.
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Avtalengjelderfrem til 1. januar 2011 og forlengesautomatiskfor et år av gangen om ingen
av partenesier den opp med tre månedersvarsel. Forlengelsenfra statensside gjøres med
forbehold om Stortingetsgodkjennelseav KYVs budsjett for angjeldendeår.
7. Vedlegg.
1. Utstyrsspesifikasjon og utdrag fra prisliste for bruk av utstyr.

Denne avtalen er utferdiget i to undertegnede eksemplarer.

K stverket, beredskapsavdelingen
Underskrift

Dato
V/

Kin s Ba AS
Underskrift

Dato

•-2ve,

Navn og stilling

Navn og stilling

Steinar Lodve Gyltnes
Seksjonssjef Logistikk og Teknikk

Øyvind Tåsåsen
Teknisk Sjef Kings Bay AS

Side 4

Vedlegg 1 - Utstyrsspesifikasjon
1. Utstyrsoversikt

og prisliste for bruk av utstyr

pr. container

Hva
Olelense NO 35 F
Pakkrammer
Fortø nin ssett
Sle ere
Haneføtter

Men de
12 x 25 meter
4 stk
4 stk
2 stk
2 stk

I tillegg følger det med en reservedelskasse i en av containerne

2. Utdrag av leiepriser under aksjoner

Utstyr

Nypris

Beredskap 1

Beredskap 2

Aks' on

Øvelser

Døgn

Døgn

Døgn

Døgn

Lenser
NO 35F

750

500

2 500

750

Kommentar:

Kings Bay betaler 50 % av normal aksjonspris ved egne aksjoner
Kings Bay betaler ikke for bruk av lenser under egne øvelser, men forutsettes å dekke
eventuelle

-

reparasjoner,

rengjøring

og tap oppstått ifb. med disse.

Beredskap I og 2, samt øvelsespris nyttes når andre enn KB AS eller SMS skal bruke
utstyret. Dette forutsetter en avklaring mot KYV i forkant.
Beredskap I er hvis utstyret flyttes fra eksisterende lokasjon. Beredskap 2 er når
utstyret oppbevares i eksisterende lokasjon, men er stilt til rådighet for annen part.

