
Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger

Rapporten avgis i henhold til § 14 i forskrift om andres bruk av innretninger, fastsatt av Olje- og
energidepartementet 20.12.2005. Eier og bruker fyller ut rapporten. Eier av innretning sørger for at rapporten
oversendes Oljedirektoratet, som vil sørge for publisering.

Innhold:

Hovedelementer i den inngåtte avtale om andres bruk av innretninger
Informasjon om brukers felt og strømmer1
Informasjon om forhandlingsprosess

Avtalens navn og dato2

Agreement between the Asgard Group and
the Maria Group for delivery of gas lift
services from the Asgard Group to the Maria
Group, datert 5 mai 2015

Referansenummer OD3

Referansenummer OD relaterte avtaler3

Avtaleparter 4
Eier: Asgard
Bruker: Maria (PL475BS/PL475CS)

1. Hovedelementer i avtalen

Oversikten/rapporten skal omfatte de viktigste bestemmelsene om ansvarsfordeling og økonomiske
betingelser

Tjenester5
•
•

Levering av gass for gassløft
Levering av gass for oppstart av
brønner

Start og varighet av tjenester6

•

•

Mellom 1 mai 2018 og 1 desember
2018
Reservert kapasitet til 2035, avtalens
varighet iht. STC

Tariffer7 • Løftegass: 5-7 øre/Sm3 (2003)

Annen kompensasjon8 • Eventuell vekterstatning

Kapasitetsrettigheter (over tid)6 • 700 000 Sm3/sd

Fleksibilitet i volumer16 • 80% throughput forpliktelse

11Prioritet
• Etter Asgard og Tyrihans

Tekniske krav12

Det som transporteres, behandles, injiseres mv kalles i det følgende for strømmer
2

Oppdateres ved eventuelle tillegg til, unntak fra eller endringer i avtalen
3

Fastsettes av Oljedirektoratet (0D)
4

Navn på eier og bruker, ref § 3 i forskriften, og rettighetshaveres andeler i innretning og brukerfelt
5

Beskrivelse av tjenester avtalen omhandler, inkludert informasjon om inngangspunkt og tilbakeleveringspunkt for strømmer
6

Start og varighet av tjenester i følge avtalen
7

Løpende kompensasjon til eier. Oppgi også eventuell indeksering og/eller endringer i satser over tid. Tariffene skal splittes opp i den grad dett€
er gjort i avtalen. Om ønskelig kan det gis et intervall eller et nivå som ikke skal avvike mer enn +/- 15% fra faktisk avtalt kompensasjon
8

Eventuelle kostnader dekket etter regning, dekning av utsatt produksjon for eier av infrastruktur, og annen kompensasjon (for eksempel for bru
av stigerør) som ikke dekkes av løpende kompensasjon
9

Spesifiseres for ulike kapasiteter i henhold til avtale. Endringer over tid og betingede endringer bør framgå
10

Spesifisør om det må betales uavhengig av faktisk bruk av infrastruktur ("send or pay"), og om ubrukte rettigheter som kan overføres til senere
perioder
11

Prioritet for brukers strømmer når tilgjengelighet til tjenester er begrenset
12

Tekniske krav som avviker fra det som ellers er publisert om den aktuelle infrastrukturen og særlige forhold knyttet til brukers strømmer



Særskilte forhold13

13
Eventuell utfyllende informasjon om avtalen




