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1  Bakgrunn

Basert  på oppdrag fra FD datert 20.11.2017 om å gjøre infrastruktur på  Andøya  tilgjengelig for  sivil

virksomhet inngås det her en samhandlingsavtale  mellom  Forsvarsbygg (FB), Andøya  Space
Center/Andøya Test Center  (ASC/ATC] og Forsvaret

2  Aktuelle samhandlingsområder

k ' intr-”riva-

ATC/ASC har noe varierende behov av eiendom, bygg og anlegg ift sine oppdrag og ønsker i første omgang
å få tilgang til;

- Shelter

- COB-hall

'(" ,' :(.”;wx, 17175714”,q”(!”—.ge;

Følgende tjenester er det muligheter for ASC/ATC å bestille av Forsvaret

— BRP-tjeneste

- F lydrivstofftjeneste
—  EOS (Eksplosive spesialiteter)

Krypto assistanse
Air Traffic Control
Vakthold og sikring
Bakkeutstyrstjeneste
FLO Trans

3  Økonomiske prinsipper

De økonomiske prinsippene i denne avtalen på kort sikt er merkostnaden det medfører  å  ha ASC/ATC
inne i leieren. l vurderingen har en hensyntatt uavklart alliert avtrykk på basen etter nedleggelse, som
spesielt påvirker prisen på leieforholdet av bygg. lnntil nærmere avklaring inngås det en lav leie som
sikrer administrativ og eierstyrt oppfølging av etablissementene i Forsvarsektorens portefølje og tilsyn av
byggene.

ASC/ATC betaler for den merkostnaden det er med å ta porteføljen i bruk. For oppstartsåret 2019 vil det
for ASC/ATC kunne medføre noe høyere kostnader grunnet aWik på inventar som ikke er i bruk per i dag.
Nærmere kartlegging gjøres etter avtaleinngåelse.

Den løpende kostnaden vil være leie, gjennomstrømningskostnader (energi) og nødvendig tilsyn.  i  tillegg
kommer evt bestillinger til drift, vedlikehold og utskifting.

For portefølje som ikke leies permanent, men avtales gjennom korttidsleie, viderefaktureres
merkostnaden etter nærmere avtale med leietaker.

All merkostnad utover grunnleien avtales nærmere i en egen tilleggsavtale.
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For de tjenester som leveres under punkt 2.2 avtales  pris  for det enkelte tilfelle, og det er ingen faste
honorarer. Se nærmere på egen tjenesteavtale inngått mellom Forsvaret og ATC/ASC.

4  Sikkerhetsmessige forutsetninger

Det forutsettes at de besøkende på basen enten er sikkerhetsklarert eller er fra samarbeidsland som kan
være i følge med klarert og autorisert personell. Aktiviteten som gjennomføres forutsettes også godkjent
av aktuelle sikkerhetsmyndigheter.

Ferdsel inne på stasjonen avtales nærmere med mellom  ASC/ATC  og 133 LV, hvor 133 LV angir aktuelle
begrensninger.

i tilfelle krise og krig vil Beredskapsloven tre i kraft.

5 Koordinering av aktiviteter

All aktivitet som skal gjennomføres på basen skal i forkant godkjennes av 133 LV. Alle parter skal legge
frem sitt årshjul for koordinering og avklaring. Dette gjøres innen en måned etter avtalesignering og
deretter årlig. Det er 133 LV som initierer og gjennomfører koordineringen.

6  Fakturering

Husleien og forsyning faktureres til ATC/ASC per tertial. Det samme gjelder
gjennomstrømningskostnader.

Tilleggstjenesteavtaler tilknyttet EBA angir faktureringsintervall.

Tjenesteavtalen faktureres kvartalsvis av Forsvaret.

7  Oppfølging og evaluering

Samhandlingsavtalen skal evalueres og risiko vurderes høsten  2019  mht følgende forhold:

Risiko og sårbarhetsanalyse innen sikkerhet
Evaluering av samhandlingen ift bruk og sambruk

Oppfølgingen og evalueringen gjøres i tillegg løpende, og lokalt kan nærmere avtaler mellom Forsvaret og
ATS/ATC  gjøres innenfor de rammer som avtalen har. FB holdes orientert ved behov for tilpasninger, og
FB innkaller til årlige møter for oppfølging og evaluering.

Videre følges alle parter opp i ordinære kvartalsvise kundemøter i regi av FB.

8 Avtalens varighet

Avtalen varer fra avtalesignering, med årlig evaluering i september. Etter evalueringen kan en korrigere
avtalen mvf kommende år. Avtalen kan gjensidig sies opp med 3 mnd varsel.
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