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Ref nedenfor; til deres info.
Med vennlig hilsen / Best regards
Sigurd Knudtzon
Advokat, Partner
M +47 934 68 087
T +47 21 95 56 17

Fra: Sigurd Knudtzon
Sendt: 14. februar 2014 12:41
Til: 'morten.schaanning@niva.no'
Emne: Innsynsanmodning vedrørende NIVAs undersøkelser i Vats
Jeg takker for rask tilbakemelding, men må erkjenne at kontraktusutkastet må bygge på en misforståelse fra
NIVAs side.
Vi har ikke bedt om utførelse av et oppdrag, men kun bedt om å få oversendt anmodede dokumenter og
opplysninger. Det legges til grunn at alt dette er enkelt tilgjengelig dokumentasjon i elektronisk form. Vi kan
ikke skjønne at det skal ta over 120 timer, jf timeprisen som du oppga i vår telefonsamtale på onsdag på ca kr
1 300 ekskl mva.
Vi ber derfor om en spesifikasjon om hva disse timene faktisk skal brukes til.
I vår telefonsamltale meddelte du at det vi etterspurte ikke var spesielt omfattende, men at du ville ha
problemer med å komme med materialet allerede 14.2.2014, altså idag. Det fremtrer derfor ikke som vel
overveiet at NIVA setter en frist for levering på over to måneder. Jeg formoder at NIVA er fullt klar over at
hensikten med vår anmodning er at dette materialet skal vurderes og eventuelt fremlegges for Stavanger
tingrett allerede i midten av mars 2014, dersom retten ikke kommer til at søksmålet er foreldet.
Vi ber derfor NIVA igjen gjennomtenke vår anmodning og komme med dokumetnasjonen så raskt som mulig
og opptrer på den seriøse måten som det må forventes av en institusjon som NIVA.

Med vennlig hilsen / Best regards
Sigurd Knudtzon
Advokat, Partner
M +47 934 68 087
T +47 21 95 56 17
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