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1 INNLEDNING 

 

 

Herværende avtale om tilknytning og nettleie inngås mellom følgende parter (heretter i 

fellesskap Partene): 

 

Nettselskap: Nettkunde: 

Firmanavn:  Agder Energi Nett AS 

 

Firmanavn:  

Organisasjonsnr: 982 974 011 

 

Organisasjonsnr:  

Postadresse: Postboks 794 Stoa 

 

Postadresse:  

Postnr./-sted: 4809 ARENDAL 

 

Postnr./-sted:  

 

Heretter kalt Nettselskapet 

 

Heretter kalt Nettkunden 

 

Nettselskapet er leverandør av nettjenester til Nettkunden og eier av Overføringsnettet som 

Nettkundens nett er tilknyttet. 

 

Denne kontrakten gjelder for Nettkunder som er eller vil bli tilknyttet Regionalnettet samt 

enkeltkunder som er eller vil bli tilknyttet Fordelingsnettet for øvrig med et årlig uttak over 20 

GWh. 

 

Nettkunden mottar elektrisk kraft via det elektriske anlegget som er tilknyttet 

Overføringsnettet i Tilknytningspunktet. 

 

Nettkunden er ikke forbruker i henhold til § 1 i lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr 34. 

 

Nettkunden skal senest ved undertegning av denne kontrakten fremlegge tilstrekkelige 

opplysninger om antatte forbruksdata, effektbehov og energiuttak eller lignende opplysninger 

som Nettselskapet krever.  

 

Eventuell videreføring av elementer i tidligere kontrakter mellom partene kan avtales særskilt 

gjennom Vedlegg 3 Overføring og kvalitet. 

 

2 INNGÅELSE AV NETTLEIE- OG TILKNYTNINGSKONTRAKT 

 

2.1 Innledning  

 

Kontrakten mellom Partene består av følgende deler: 
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1. Denne Nettleie- og tilknytningskontrakten (Kontrakten) 

2. Vedlegg 1: Definisjoner 

3. Vedlegg 2: Eiendomsforhold og måling (Tilknytningspunkt) 

4. Vedlegg 3: Overføring og kvalitet  

5. Vedlegg 4: Eventuell KILE - avtale 

6. Vedlegg 5: Driftsavtale 

7. Vedlegg 6: Koblingsavtale  

8. Nettselskapets til enhver tid gjeldende nettariff 

 

Kontrakten med vedlegg benevnes samlet som Kontraktsforholdet.  

 

Kontrakten er i tillegg til å være en avtale inngått direkte mellom Partene, også Nettselskapets 

gjeldende standard nettleievilkår for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder 

med årlig uttak over 20 GWh fra Fordelingsnettet.  

 

I tilfelle av uklarheter mellom Kontrakten og dens vedlegg, skal Kontrakten ha forrang, med 

mindre noe annet uttrykkelig er avtalt mellom partene.  

 

Definisjonene som angis i vedlegg 1 gjelder som der beskrevet for Kontraktsforholdet. 

 

2.2 Bestilling  

 

2.2.1. Bestillingsrutiner 

 

Bestilling av Tilkobling av Nettkundens nett til Overføringsnettet skal skje skriftlig og i 

henhold til Nettselskapets til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

 

Nettselskapet skal innen rimelig tid gi skriftlig tilbakemelding på bestillingen. 

 

2.2.2. Overordnede forutsetninger for tilkobling  

 

Tilkobling skjer under forutsetning av at Nettkunden godkjenner og signerer Kontrakten med 

vedlegg. 

 

Tilknytning til Nettet skjer for øvrig i henhold til Nettselskapets til enhver tid gjeldende 

retningslinjer for tilkobling av elektriske anlegg i Overføringsnettet. 

 

Nettkunden og Nettselskapet skal i fellesskap utarbeide et omforent energi- og effektbudsjett, 

og dimensjoneringen av tilknytningen skal deretter skje i henhold til dette. 

 

For det tilfellet at forutsetningene for tilknytningen til Overføringsnettet slik disse fremstod på 

Tilknytingstidspunktet blir endret, forbeholder Nettselskapet seg retten til å kreve 

merkostnadene knyttet til dette dekket av Nettkunden med mindre dette er i strid med det til 

enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk.  
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2.2.3. Avslag 

 

Dersom Nettselskapet ikke godkjenner bestillingen, skal dette begrunnes skriftlig. 

 

Avslag skal være saklig begrunnet og innenfor det til enhver tid gjeldende preseptoriske 

offentligrettslige regelverk. 

 

Avslag kan innklages for NVE. 

 

2.3 Kontraktsinngåelse ved uttak av kraft (konkludent atferd) 

 

Dersom nye kunder foretar uttak av kraft uten at skriftlig avtale er inngått, eller dersom 

eksisterende kunder fortsetter å utta kraft etter oppsigelse/heving anses den som uttar kraften 

for å ha godtatt og tiltrådt både Kontrakten med vedlegg samt Nettselskapets Tariffer.  

 

Den som på denne måten uttar kraft fra Overføringsnettet anses for å ha godtatt og tiltrådt 

Nettselskapets vilkår og pris for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt iht 

energiloven av 29. juni 1990 nr 50, § 3-3 herunder innbefattet eventuelle fremtidige lov- 

og/eller forskriftsendringer.  

 

2.4 Sikkerhetsstillelse og/eller oppgjør av gjeld som vilkår for inngåelse av 
kontrakt/opprettholdelse av kontraktsforhold 

 

Dersom det foreligger tidligere betalingsmislighold eller sannsynlig fremtidig vesentlig 

betalingsmislighold av enhver art eller tidligere eller pågående gjeldsforfølgelse, kan 

Nettselskapet kreve sikkerhet for betalingsforpliktelsene som følger av Kontraktsforholdet. 

Kravet kan fremsettes også etter at Kontraktsforholdet er inngått. 

 

Nettkunden kan kreve Nettselskapets krav om sikkerhetsstillelse skriftlig begrunnet. 

 

Unnlatelse av å stille sikkerhet kan føre til at Nettselskapet kobler ut Nettkundens nett i 

henhold til de relevante bestemmelsene gitt i Kontrakten og preseptoriske regler gitt i lov og 

forskrifts form, eller avslår bestilling av Tilkobling.  

 

3 KONTRAKTENS VIRKEOMRÅDE 

 

3.1 Innledning 

 

Nettselskapet stiller ved Tilkobling overføringskapasitet i Overføringsnettet til disposisjon for 

Nettkunden på de vilkår og i henhold til de bestemmelser som følger av Kontraktsforholdet og 

Nettselskapets til enhver tid gjeldende tariffer og retningslinjer forøvrig, samt de 

preseptoriske lover, forskrifter, retningslinjer, konsesjoner og annet offentligrettslig regelverk 

eller beslutninger og/eller vedtak som får betydning for forholdet mellom Nettselskapet og 

Nettkunden.  
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Ved eventuelt åpenbar motstrid mellom Kontrakten med vedlegg og preseptorisk 

offentligrettslig regelverk, settes Kontrakten med vedlegg til side så langt det er nødvendig for 

å bringe regelkonflikten til opphør. 

 

Kontraktsforholdet omfatter vilkår for bruk av Overføringsnettet til uttak av elektrisk kraft; 

herunder både prioritert og uprioritert overføring. Enhver annen bruk av Nettet enn beskrevet 

i herværende kontrakt, herunder men ikke begrenset til innmating og signaloverføring, kan 

kun skje etter nærmere avtale mellom Nettselskapet og Nettkunden. Kontraktsforholdet 

suppleres av Nettselskapets til enhver tid gjeldende retningslinjer, dog slik at retningslinjene 

settes til side i den grad de står i åpenbar motstrid til bestemmelser i Kontraktsforholdet. 

 

3.2 Informasjonsplikt 

 

Partene skal gjensidig informere hverandre i rimelig tid om forhold som ikke kan utelukkes å 

være av vesentlig betydning for den annen part.  Dette gjelder blant annet Nettkundens 

tilknytning til og utnyttelse av Nettet, tekniske data av betydning for partene, eller andre 

forhold som følger av den til enhver gjeldende preseptoriske lovgivning eller forskriftsverk 

forøvrig. 

 

Nettkunden plikter senest ved inngåelse av Kontraktsforholdet å gi Nettselskapet 

tilstrekkelige opplysninger om eksisterende kraftleverandør, og plikter å sørge for at 

Nettselskapet informeres om skifte av kraftleverandør uten ugrunnet opphold. 

 

Nettselskapet plikter å informere Nettkunden om vedlikehold og utbygging av 

Overføringsnettet som er av vesentlig betydning for Nettkunden. Kundens særlige 

informasjonsbehov spesifiseres i vedlegg 5. 

 

3.3 Taushetsplikt 

 

Dersom en av partene gir fra seg sensitiv informasjon, skal det opplyses til motparten at 

opplysningene bør behandles konfidensielt. 

 

Nettselskapet kan pålegge Nettkunden taushetsplikt der dette er eller kan bli pålagt i eller med 

hjemmel i det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk, eksempelvis nettanlegg med 

tekniske spesifikasjoner som enlinjeskjema og lignende.  

 

Uavhengig av ovenstående har Nettselskapet rett til å utarbeide og distribuere nøytral 

informasjon om konfidensielle opplysninger som tilflyter selskapet under Kontraktsforholdet. 

Informasjonen må ikke kunne spores til den enkelte bedrift.  

 

Nettselskapet kan uten samtykke fra Nettkunden gi offentlige myndigheter opplysninger 

dersom dette avkreves med hjemmel i lov og forskrift gitt i medhold av lov.  Dersom så skjer, 

og disse opplysningene  

 

1) ikke gis som ledd i vanlig rutinemessig informasjon til offentlige myndigheter, eller 

2) ikke er allment tilgjengelig fra før, og 

3) ellers ville kunne bli omfattet av reglene om taushetsplikt i henhold til herværende 

bestemmelse,  



 
8 

 

 

skal Nettselskapet informere Nettkunden om forholdet.  

4 TILKOBLING OG TEKNISKE FORHOLD FOR ØVRIG  

 

4.1 Innledning 

 

Tilkobling utføres av Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger, og i tråd med 

Nettselskapets til enhver tid gjeldende regler og rutiner for Tilkobling.  

 

4.2 Tilknytningspunkt og eierforhold 

 

Nettkundens nett er koblet til Overføringsnettet gjennom Tilknytningspunktet. 

Tilknytningspunktet definerer grensesnittet mellom Nettkundens nett og Overføringsnettet, og 

definerer også eierforholdet partene mellom. 

 

Tilknytningspunktet og eierforholdet til de elektriske anleggene i og i tilknytning til 

Tilknytningspunktet samt målepunktene er definert og beskrevet i Vedlegg 2 

(Tilknytningspunkt). 

 

Ved fysiske endringer i Tilknytningspunkt skal Nettselskapet utstede nytt Vedlegg 2 som 

gjenspeiler endringene. 

 

4.3 Fremføring og plassering av Nettet med mer  

 

4.3.1. Overføringsnettet 

 

Nettselskapet gis vederlagsfritt rett til å fremføre Overføringsnettet til Tilknytningspunktet i, 

på, over eller under grunn som eies eller på annen måte disponeres av Nettkunden. 

Nettkunden og Nettselskapet skal i samarbeid finne frem til egnet fremføringssted og 

plassering. 

 

For det tilfellet Nettkunden ikke eier grunnen, og Nettkunden ikke har tilstrekkelig rettslig 

grunnlag for å gi Nettselskapet slik vederlagsfri rett, plikter Nettkunden å medvirke til at slik 

tillatelse blir gitt og i tilfelle holde Nettselskapet skadesløs. Nettselskapet kan for Nettkundens 

regning selv kontakte eier og fremskaffe de nødvendige tillatelser. 

Fremføring av Overføringsnettet skjer i henhold til Nettselskapets til enhver tid gjeldende 

retningslinjer og med minst mulig ulempe for Nettkunden.  

 

Ved behov for å fremføre Overføringsnettet til andre nettkunder i, på, over eller under grunn 

som eies av Nettkunden, skal Partene forsøke å komme frem til en minnelig ordning. Dersom 

dette ikke viser seg mulig gjelder de alminnelige ekspropriasjonsrettslige reglene.  

 

 

 



 
9 

 

Fremføring og plassering av Overføringsnettet skal ikke være i strid med preseptorisk 

regelverk eller gitte offentlige tillatelser og lignende. Dersom Nettkunden og Nettselskapet 

ikke oppnår enighet om fremføring og plassering ved slik motstrid, skal saken forelegges 

NVE til avgjørelse. 

 

Nettselskapet gis rett til å bruke Overføringsnettet også til andre formål enn energioverføring. 

Eventuell erstatning for slik bruk gis i tråd med det til enhver tid gjeldende 

ekspropriasjonsrettslige regelverk. Bestemmelsen regulerer ikke eventuelle negative 

konsekvenser for Nettkundens egen strømforsyning. 

 

 

Nettselskapet, eller den Nettselskapet bemyndiger, gis rett til uhindret og kostnadsfri adgang 

til Overføringsnettet og alt tilknyttet anlegg og utstyr for vedlikehold og drift. 

 

 

4.3.2. Transformator- eller Nettstasjon 

 

Nettselskapet gis vederlagsfritt, og så lenge Nettkunden mottar kraft via Nettselskapets nett 

rett til å disponere rom i bygning og/eller grunn til nødvendig(e) 

Transformatorstasjon(er)/Nettstasjon(er) til betjening av Nettkunden. Dersom 

Transformatorstasjonen/Nettstasjonen også skal betjene andre nettkunder  

skal Partene forsøke å komme frem til en minnelig ordning. Dersom dette ikke viser seg 

mulig gjelder de alminnelige ekspropriasjonsrettslige reglene. 

 

Nettselskapet, eller den Nettselskapet bemyndiger, gis rett til uhindret og kostnadsfri adgang  

til Nettselskapets Transformatorstasjon/Nettstasjon og alt tilknyttet anlegg og utstyr for 

vedlikehold og drift.  

 

 

4.3.3. Nettkundens tilgang til Transformatorstasjon/Nettstasjon og 

Nettselskapets nett 

 

Nettkunden kan kun få tilgang til Transformatorstasjon/Nettstasjon, Overføringsnettet og 

anlegg for øvrig tilhørende Nettselskapet etter skriftlig tillatelse fra Nettselskapet og på den 

av Nettselskapet anviste måte. Anmodning om slik tilgang skal være skriftlig begrunnet, og 

Nettselskapet står fritt til å nekte eller gi tilgang, eventuelt til å gi tilgang på vilkår. 

 

Bruk av arbeidsredskaper nær, ved og under Nettselskapets nett skal bare skje i tråd med det 

til enhver tid gjeldende regelverk og etter anvisning fra Nettselskapet slik at ulykker og skader 

på personer, ledningsanlegg og annet materiell kan unngås. Ved bruk av anleggsredskaper 

nærmere høyspenningsanlegg enn 30 meter, skal Nettselskapet kontaktes så tidlig som mulig 

før arbeidet starter. Nettselskapet vil gi sikkerhetsrettledning og påvise minste sikre avstand 

til ledningsanlegg under arbeidet. Dersom sikringsarbeidet medfører urimelige kostnader for 

Nettselskapet kan Nettselskapet kreve dette dekket av Nettkunden. 
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4.3.4. Flytting eller fjerning  

 

Nettselskapets nett og Nettkundens anlegg kan flyttes, fjernes eller forandres dersom dette er 

en følge av offentligrettslig regelverk eller påbud av noe slag. Nettkunden og Nettselskapet 

skal i samarbeid finne frem til egnet fremføringssted og plassering. 

 

Dersom aktiviteter som nevnt i 4.3.3. 2.ledd medfører jevnlig ulempe og/eller fare i 

tilknytning til Nettselskapets ledningsnett, så skal Nettselskapet og Nettkunden samarbeide 

om å finne bedre tekniske løsninger, og i den forbindelse dele likt Nettselskapets kostnader 

ved de besluttede tiltak. 

 

4.4 Tilkobling og Anleggsbidrag 

 

4.4.1. Tilknytningspunktet 

 

Nettkunden Tilkobles Nettet i Tilknytningspunktet. 

 

4.4.2. Tidspunktet for Tilkobling 

 

Tilkobling av Nettkundens nett skal ikke drøyes unødig etter at Nettkundens nett og anlegg 

for øvrig skriftlig er meldt ferdigstilt til Nettselskapet og alle nødvendige offentligrettslige 

tillatelser for Tilkoblingen er gitt.  

 

Dersom Nettkundens anlegg på tidspunktet for bestilling er ferdigstilt, og alle nødvendige 

offentligrettslige tillatelser for tilkoblingen er gitt, skal Nettkunden tilkobles uten unødig 

opphold etter at bestillingen er godkjent, 

 

Nettselskapet kan avvente Tilkobling i påvente av sikkerhetsstillelse eller innbetaling av et 

Anleggsbidrag. 

 

4.4.3. Midlertidig Tilkobling 

 

I særlige tilfeller, eksempelvis ved behov for testing av Nettkundens nett og anlegg for øvrig, 

kan Nettselskapet beslutte at Nettkunden skal Tilkobles midlertidig. 

 

Midlertidig Tilkobling skjer på de vilkår som følger av Kontraktsforholdet og på den av 

Nettselskapet beskrevne måte, med de modifikasjoner og endringer som Nettselskapet krever.  

 

Nettselskapet avgjør basert på erfaringer trukket av den midlertidige Tilkobling hvilke tiltak 

som må iverksettes og fra hvilket tidspunkt Tilkoblingen skal anses som permanent. 

 

Nettselskapet kan beslutte at hele eller deler av den del av kostnadene som Nettkunden skal 

dekke, skal betales før arbeidet igangsettes. 
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4.4.4. Kostnader ved tilkobling, forsterkning med mer  

 

Ved Tilkobling eller oppdimensjonering av eksisterende Tilkobling, til Nettselskapets nett og 

anlegg for øvrig, kan Nettselskapet beslutte at det skal betales Tilknytningsgebyr innenfor det 

til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. 

 

Nettselskapet har rett til å fastsette Anleggsbidrag for å dekke kostnadene ved Tilkobling, 

eller forsterkning av Nettet til eksisterende Nettkunde i samsvar med det til enhver tid 

gjeldende offentligrettslige regelverk. 

 

Nettselskapet kan i tillegg fastsette tariffer for særskilte tjenester i samsvar med det til enhver 

tid gjeldende offentligrettslige regelverk. 

 

4.5 Leveringskvalitet  

 

Leveringskvalitet skal under normale driftsforhold være i samsvar med det til enhver tid 

gjeldende offentligrettslige regelverk vedrørende leveringskvalitet. 

 

Nettselskapet og Nettkunden kan særskilt avtale avvikende leveringskvalitet og eventuell 

kompensasjon for dette. Dersom det avtales bedre leveringskvalitet skal Nettselskapet og 

Nettkunden bli enige om hvilke tiltak som må iverksettes. Vedlegg 3 og 4 spesifiserer de til 

enhver tid gjeldende krav til leveringskvalitet som er avtalt mellom Nettkunden og 

Nettselskapet.  

 

Dersom leveringskvaliteten i ett eller flere Tilknytningspunkt ikke er i samsvar med de til 

enhver tid gjeldende bestemmelser om leveringskvalitet, eventuelt særlig avtale mellom 

Nettselskapet og Nettkunden, skal Nettkunden og Nettselskapet sammen vurdere hvilke tiltak 

og krav som kan iverksettes. Nettselskapet skal dekke kostnadene til nødvendig utstyr for å 

måle leveringskvalitet, dersom dette følger av det til enhver tid gjeldende offentligrettslige 

regelverk med mindre annet avtales særskilt i det enkelte tilfellet.  

 

En part har plikt til å varsle den andre parten ved hendelser i eget anlegg som kan påvirke 

leveringskvaliteten i Tilknytningspunktet. 

 

4.6 Nettkundens anlegg og drift 

 

Nettkundens bruk av eget nett må ikke virke forstyrrende for andre nettkunder, den tekniske 

drift av Nettet eller på annen måte være til skade eller sjenanse. 

 

Som forstyrrende bruk av Nettet regnes blant annet, men ikke begrenset til, Nettkundens 

negative påvirkning av forhold som Nettselskapet er ansvarlig for og som medfører avvik i 

forhold til de krav til leveringskvalitet Nettselskapet i henhold til gjeldende regelverk er 

forpliktet til å overholde. 

 

Endring i nett eller anlegg for øvrig eller bruken av dette som har eller kan ha negativ 

innvirkning på Nettselskapets eller andre nettkunders nett, skal Nettkunden melde til 

Nettselskapet så raskt det er praktisk mulig. 

 



 
12 

 

Tilkobling av utstyr som ikke kan utelukkes at vil kunne ha slik negativ påvirkning som 

beskrevet i foregående avsnitt skal godkjennes av Nettselskapet før Tilkobling finner sted. 

 

Nettselskapet kan nedlegge forbud mot eller kreve utbedret all bruk av Nettet som medfører 

eller står i fare for å medføre slik negativ påvirkning som beskrevet i foregående avsnitt. 

 

Tilsvarende gjelder ved andre endringer i Nettkundens anlegg eller drift.  

 

Nettkunden skal uten ugrunnet opphold varsle Nettselskapet om hendelser eller forstyrrelser 

på eget nett, anlegg eller utstyr for øvrig som vil kunne føre til at Nettselskapet får problemer 

med å oppfylle sine leveringsforpliktelser overfor Nettkunden eller andre kunder tilknyttet 

Nettet etter det til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsverk.  

 

Nettselskapet kan av tariff- og/eller driftsmessige hensyn for øvrig innføre nye retningslinjer 

knyttet til reaktiv effekt i tråd med det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk 

Nettselskapet kan i denne forbindelsen pålegge Nettkunden for Nettkundens egen regning om 

å iverksette nødvendige tiltak. Nettselskapet skal i samarbeid med Nettkunden vurdere hvilke 

tiltak som kan iverksettes. 

 

4.7 Nettselskapets begrensede rettigheter over Nettkundens eiendom 

 

Rettigheter som Nettselskapet får eller erverver på eller over Nettkundens faste eiendom kan 

tinglyses på Nettselskapets bekostning, Nettkunden skal yte den nødvendige medvirkning i så 

måte. 

 

4.8 Systemspenning 

 

Nettselskapet har rett til å endre Systemspenningen. Nettselskapet bekoster omlegging av 

egne installasjoner, med unntak av annet ledd nedenfor. Dersom systemspenningen endres for 

å møte Nettkundens behov, bekostes endringer i Nettkundens anlegg av Nettkunden. 

Dersom systemspenningen endres for å møte Nettselskapets behov, bekostes endringer i 

Nettkundens anlegg av Nettselskapet. 

 

Dersom systemspenningen endres for å møte Nettkundens behov, eller etter forespørsel fra 

Nettkunden, skal også Nettselskapets kostnader dekkes av Nettkunden innenfor de til enhver 

tid gjeldende offentligrettslige regler og Nettselskapets retningslinjer for øvrig. 

 

Dersom Nettkunden foretar annen oppgradering av eget anlegg i forbindelse med omlegging 

til ny systemspenning, skal Nettkunden selv dekke kostnadene til dette.  

 

5 DRIFTSKOORDINERING  

 

Nettselskapet, eller den Nettselskapet utpeker, forestår driftskoordineringen i Nettselskapets 

nett. 
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Nettkunden og Nettselskapet, eller den Nettselskapet utpeker, plikter gjensidig å gi 

opplysninger av betydning for driftskoordineringen, herunder opplysninger om 

revisjonsarbeid og prognoser for Nettkundens uttak. Dersom Nettkunden har særlige behov 

for varsling som her beskrevet, skal dette imidlertid inntas særskilt i Vedlegg 5 Driftsavtalen. 

 

For øvrig er driftskoordinering og tilknyttede forhold regulert nærmere i Vedlegg 6 

Driftsavtalen og Vedlegg 7 Koblingsavtalen.  

 

6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 

6.1 Innledning 

 

Nettkunden og Nettselskapet plikter på en forsvarlig måte å drifte og vedlikeholde eget nett 

samt de anlegg og det utstyr forøvrig partene eier og som er av betydning for drift og 

utnyttelse av Nettet. Anleggene skal driftes og vedlikeholdes i samsvar med det til enhver tid 

gjeldende offentligrettslige regelverk.  

 

Vedlegg 2 Tilknytningspunkt angir hvem som er eier av de respektive deler av nettet, anlegg 

og utstyr for øvrig, herunder tilknytningspunkter og koblinger, det vil si grensesnittet mellom 

Nettkundens nett og Nettselskapets nett.  Den part som her angis som eier er ansvarlig for 

drift, vedlikehold og nødvendige oppgraderinger med mindre annet er særskilt avtalt. 

 

Utbedringer av oppståtte feil og mangler av betydning for driften av Nettkundens nett eller 

Nettselskapets nett, skal iverksettes uten ugrunnet opphold. 

 

Nettkunden har ansvaret for at vern og kontrollanlegg følger de til en hver tid gjeldende 

retningslinjer for selektivitetsplan for å hindre uønsket negativ påvirkning av Nettet. 

 

6.2 Nettkundens eget nett, anlegg og utstyr for øvrig  

 

Nettkundens eget nett og anlegg og utstyr for øvrig, skal til enhver tid holde så god teknisk 

stand og være så godt vedlikeholdt at det ikke er noen fare for negativ påvirkning på 

Nettselskapets nett og anlegg og utstyr for øvrig. 

 

Dersom Nettkunden forsømmer sin vedlikeholdsplikt etter herværende bestemmelse, kan 

Nettselskapet foreta utkobling på den i punkt 7 foreskrevne måte. 

 

6.3 Nettselskapets adgang å fjerne vegetasjon og lignende  

 

Nettselskapet, eller den Nettselskapet bemyndiger, gis av hensyn til drift og vedlikehold, rett 

til å fjerne vegetasjon og lignende som er eller vil komme innenfor forskriftsbestemte 

sikkerhetsavstander fra de respektive ledningstyper og spenningsnivå eller som på annen måte 

vil unødig vanskeliggjøre drift og vedlikehold av Nettet. 
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7 UTKOBLING OG TILBAKEKOBLING AV ANLEGGET 

 

7.1 Innledning 

 

Utkobling og tilbakekobling av Nettkundens anlegg kan bare utføres av Nettselskapet eller 

den Nettselskapets bemyndiger, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.  

 

Nettselskapet er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skade eller tap ved Utkobling 

eller senere tilbakekobling som er foretatt med hjemmel i Kontrakten og på den i Kontrakten 

foreskrevne måte.  

 

7.2 Utkobling etter forutgående varsel 

 

Nettselskapet kan foreta Utkobling etter nærmere varsel dersom Utkoblingen er nødvendig 

blant annet av hensyn til ettersyn, vedlikehold, feilsøking eller feilretting, fornyelse, 

ombygging eller utvidelse av Nettselskapets eller andre nettkunders installasjoner. Utkobling 

kan også skje dersom det foreligger betalingsmislighold eller lignende i henhold til punkt 10 

nedenfor. 

 

Ved planlagte Utkoblinger av anlegg skal Nettkunden gis forutgående varsel med begrunnelse 

senest 14 dager før Utkobling, slik at Nettkunden kan iverksette nødvendige tiltak for å 

forebygge negative virkninger av Utkoblingen. Varsling skal finne sted direkte til Nettkunden 

på hensiktsmessig måte. 

 

Utkobling som følge av uforutsette hendelser, herunder driftsforstyrrelser, skal om mulig 

varsles direkte til Nettkunden på hensiktsmessig måte. 

 

Utkoblingen skal om mulig søkes lagt til tider som er til minst ulempe for Nettkunden.  

 

Varsel om Utkobling medfører ingen plikt for Nettselskapet til å koble fra anlegget i hele eller 

deler av det varslede tidsrom. 

 

7.3 Utkobling uten varsel 

 

Utkobling uten nærmere varsel kan bare finne sted med hjemmel i de til enhver tid gjeldende 

lover, regler og bestemmelser i denne avtale. 

 

Nettselskapet kan blant annet men ikke begrenset til, foreta hel eller delvis utkobling uten 

nærmere varsel dersom: 

- Nettkundens nett, anlegg og utstyr forøvrig eller andre installasjoner medfører fare 

- Nettkundens nett, anlegg og utstyr forøvrig eller andre installasjoner har behov for 

øyeblikkelig utbedring 

- Bruk kan medføre ikke ubetydelig skade eller ulempe for Nettkunden, Nettselskapet 

eller andre. 

- Behov for seksjonering grunnet feilsøking i Nettet eller Nettkundens nett. 

- Systemansvarlig pålegger Belastningsfrakobling (BFK-utkobling/frekvensutkobling). 
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- Ved kritiske situasjoner i Nettet, eks ved unormalt lav frekvens. Utkobling kan da 

finne sted automatisk ved bruk av releer montert hos Nettkunden eller Nettselskapet. 

 

Selv om Nettselskapet i henhold til ovenstående har adgang til å foreta utkobling uten varsel, 

skal Nettselskapet likevel etterstrebe varsling der dette er praktisk mulig. Videre skal 

Nettselskapet ikke opprettholde utkobling lengre enn det som er nødvendig av hensyn til 

formålet med hver enkelt utkobling slik beskrevet ovenfor. Nettselskapet skal også i tilfelle av 

utkobling i rimelig utstrekning holde Nettkunden løpende oppdatert inntil tilkobling igjen kan 

finnes sted. 

 

Utkobling kan også finne sted uten varsel dersom Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) og/eller Det Lokale Eltilsyn (DLE)) fatter vedtak om å koble ut et 

forskriftsstridig anlegg. 

 

7.4 Utkobling eller rasjonering som følge av offentlige pålegg og lignende 

 

Manglende eller mangelfull levering av kraft som direkte eller indirekte følge av offentlige 

pålegg er ikke å anse som mangler ved Nettselskapets ytelse, og gir ikke under noen 

omstendigheter rett til prisreduksjon eller økonomisk kompensasjon av annen art.   

 

7.5 Tilbakekobling av anlegg 

 

Hvis Nettselskapet rettmessig har stengt et anlegg, uavhengig av årsak, kan ingen andre enn 

Nettselskapet eller selskapets representant tilbakekoble anlegget igjen. 

 

Et anlegg som er rettmessig stengt på grunn av betalingsmislighold eller manglende 

sikkerhetsstillelse, vil ikke bli gjenåpnet før all gjeld til Nettselskapet og kostnader i samband 

med utkobling og gjenåpning, er betalt.  Ved sannsynlighet for fortsatt betalingsmislighold 

kan Nettselskapet som vilkår for tilbakekobling i tillegg kreve at Nettkunden stiller sikkerhet 

for fremtidig betaling, jfr. punkt 2.3 ovenfor. 

 

8 MÅLING 

 

8.1 Måleutstyr 

 

Beskrivelse av målepunkt(er), eierskap til målere, måletransformatorer og hvilket måleutstyr 

m.v. som skal brukes er angitt i Vedlegg 2. 

 

Plassering av målepunkt skal skje på anvisning fra Nettselskapet og i tråd med Nettselskapets 

til enhver tid gjeldende retningslinjer og gjeldende offentligrettslige regelverk.  

 

Målere og måletransformatorer skal være i samsvar med Nettselskapets til enhver tid 

gjeldende retningslinjer. Med forbehold om senere endringer, innebærer disse for tiden blant 

annet følgende:  
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Målerne skal være kWh måler(e) med impulsgiver for drift av måleapparater for 

registrering av den midlere effekten over 1 time, med mindre noe annet er angitt i 

Vedlegg 3. KWh målere og strøm - og spenningstransformatorer skal minimum være 

av nøyaktighetsklasse 0,2S med mindre noe annet følger av offentligrettslige regler. I 

bestående anlegg kan Nettselskapet etter skriftlig anmodning godkjenne klasse 0,5. 

Ved senere bytte av målere og transformatorer skal det, med mindre Nettselskapet 

samtykker, oppgraderes til klasse 0,2S. 

  

Spenningstransformatorer skal være av induktiv type med mindre noe annet følger av 

offentligrettslige regler. 

 

Med samtykke fra Nettselskapet kan Nettkunden installere eget måleutstyr for egen regning, i 

tillegg til Nettselskapets måleutstyr, såfremt dette kan gjøres uten at Nettselskapets måleutstyr 

påvirkes.  

 

Nettselskapet, eller den Nettselskapet bemyndiger, skal ha uhindret og kostnadsfri adgang til 

måleutstyret. 

 

8.2 Måleravlesning 

 

Måleravlesning skal finne sted innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende lov- og 

forskriftsbestemmelser vedrørende måling og avregning og Nettselskapets retningslinjer.  

 

Nettkunden skal så vidt mulig avlese og innrapportere målerstanden til nettselskapet innenfor 

de frister som angis av Nettselskapet, dersom dette ikke er løst ved fjernavlesning eller 

dersom fjernavlesningen er ute av drift eller ikke fungerer tilfredsstillende.  

 

Ved bytte av kraftleverandør skal måleravlesning finne sted og rapporteres til Nettselskapet 

uten ugrunnet opphold. 

 

For det tilfelle at det ikke foreligger korrekt gjennomført måleravlesning, uavhengig av årsak, 

kan Nettselskapet skjønnsmessig stipulere og fakturere uttak. Ved denne skjønnsmessige 

vurderingen skal alle relevante forhold vektlegges, herunder men ikke begrenset til tidligere 

normalforbruk i en tilsvarende periode under tilsvarende forhold, kontrollmålinger og 

lignende. 

 

Ved senere mottak av korrekt gjennomført måleravlesning skal Nettselskapet korrigere i 

henhold til reelt uttak.  

 

Dersom eksisterende system for fjernavlesning ikke fungerer eller ikke fungerer 

tilfredsstillende, eller ved mistanke om slik funksjonssvikt skal Nettkunden uten ugrunnet 

opphold opplyse dette til Nettselskapet.  

 

8.3 Kontroll av måleutstyr 

 

Måleutstyret skal vedlikeholdes og kontrolleres i henhold til Nettselskapets rutiner og 

prosedyrer for regelmessig kontroll og gjeldende offentligrettslig regelverk. Partene har til 
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enhver tid rett til for egen regning å foreta kontroll av måleutstyret. Partene kan avtale 

særegne rutiner for kontroll av måleutstyr i vedlegg 5. 

 

Kostnader til regelmessig kontroll skal dekkes av den som eier måleutstyret.  

 

Ved mistanke om feil ved Nettselskapets måleutstyr, kan Nettkunden kreve at Nettselskapet 

foretar kontroll av måleutstyr. I så tilfelle skal Nettselskapet også foreta søk etter 

feilkoblinger, jordfeil og lignende.  

  

Ved kontroll av måleutstyr som ikke er gjenstand for regelmessig kontroll, skal kostnaden 

bæres av den som forlanger kontrollen foretatt. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn 

+/- 1,5 %, skal kontrollen bekostes av den som eier måleutstyret. Eventuell etterfølgende 

korrigering av betaling med mer reguleres av punkt 9.3 nedenfor. 

 

Resultatene av målekontroller skal gjøres tilgjengelig for begge parter. 

 

8.4 Feil ved måleutstyr 

 

Dersom det konstateres feil ved målingen, eller ved begrunnet mistanke om slike feil, skal 

partene umiddelbart meddele dette til hverandre.  

8.5 Merforbruk som følge av feil eller mangel 

 

For det tilfellet at feil eller mangel ved Nettkundens nett, anlegg eller utstyr forøvrig har ført 

til at det har blitt registrert et forbruk som Nettkunden ikke har kunnet nytte (merforbruk), har 

Nettkunden ikke krav på tilbakebetaling av verken Tariff eller Energiforbruk fra 

Nettselskapet. 

 

9 AVREGNING, PRIS OG BETALINGSVILKÅR  

 

9.1 Innledning 

 

Prisen for overføring av kraft er gitt i den til enhver tid gjeldende Tariff for Nettselskapet, 

med tillegg av offentlige avgifter. Tariffen fastsettes innen de til enhver tid gjeldende 

offentligrettslige regler. 

 

Tariff og Nettselskapets faktureringsrutiner og betalingsvilkår forøvrig kan endres med 

minimum 14 dagers varsel. Endringer kunngjøres ved direkte melding til Nettkunden eller på 

annen egnet måte, eksempelvis ved publisering på Nettselskapets hjemmeside på internett, for 

tiden www.aenett.no. Tariff og Nettselskapets faktureringsrutiner og betalingsvilkår skal før 

endring besluttes om mulig forelegges for Regionalnettets Brukerråd for uttalelse.  

 

Uenigheter omkring den fastsatte Tariff kan påklages til NVE. 

 

Særskilte forhold hos Nettkunden som medfører avvik i den ordinære Tariff er angitt i 

Vedlegg 3. 

http://www.aenett.no/


 
18 

 

 

Ved forsinket betaling løper det forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende 

lovgivning fra forfall. 

 

9.2 Avregning 

 

Måleverdier som avleses i henhold til punkt 8 ovenfor er grunnlag for Avregning av Tariff og 

energiforbruk i målepunktet.   

 

Dersom målingen ikke skjer i Tilknytningspunktet, kan avregnet kvantum fastsettes til målt 

kvantum med et prosentvis tillegg eller fradrag. Dette prosentvise tillegget eller fradraget er 

eventuelt angitt i Vedlegg 2 Tilknytningspunktet. 

 

Avregning av øvrige tariffledd og basis for disse, er angitt i Nettselskapets til en hver tid 

gjeldende tariffer slik disse er fastsatt innenfor det til enhver tid gjeldende offentligrettslige 

regelverk. Oppdatert informasjon vil normalt være tilgjengelig på www.aenett.no. 

 

I perioder hvor det uavhengig av årsak ikke er mulig å foreta korrekt avregning, kan 

Nettselskapet fakturere a konto.   

 

9.3 Avregningsfeil/målefeil 

 

Dersom det oppdages avregningsfeil, feil i avregningsgrunnlag eller andre feil knyttet til 

måledata, herunder men ikke begrenset til feil som har sin årsak i feil ved måleutstyr eller 

måleravlesning som beskrevet ovenfor i punkt 8, skal dette umiddelbart meddeles den annen 

part. 

 

Nettkunden blir belastet eller godskrevet for feilaktig beregnet tariff. Nettselskapet skal i den 

sammenheng ta hensyn til offentlige avgifter. 

 

Oppgjør for avregningsfeil gjøres i utgangspunktet i forbindelse med Avregningen, men hver 

av partene kan kreve feilen avregnet på et tidligere tidspunkt. 

 

Feilaktig beregnet Tariff kan ikke kreves tilbakebetalt eller tilleggsbetalt for 

avregningsperioder som går mer enn tre år tilbake i tid, beregnet fra dato for betalingsfrist. 

 

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan ikke kreves ved feilvisning som er mindre enn +/- 

1,5 %.  

 

For øvrig reguleres krav på tilbakebetaling og tilleggsbetaling av foreldelseslovens 

bestemmelser. Det skal ikke beregnes renter etter forsinkelsesrenteloven eller skrevne eller 

uskrevne andre regler eller normer i tilknytning til avregningsfeil.  

 

Nettselskapet skal oversende Korrigerte avregningsverdier til Nettkundens kraftleverandør.  

 

 

http://www.aenett.no/
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9.4 Avregning ved oppsigelse 

 

Nettkunden blir avregnet frem til utløpet av oppsigelsesfristen.  Nettkunden er ansvarlig for å 

gi Nettselskapet adkomstmuligheter for avlesning av måler samt for eventuell Utkobling av 

anlegget. 

 

Dersom Nettkundens anlegg overdras til ny kunde er Nettkunden bare ansvarlig for Tariff 

frem til måleravlesning foreligger og den nye kunden har overtatt Nettkundens anlegg i tråd 

med Kontraktens bestemmelser om overdragelse. 

 

9.5 Betalingsvilkår 

 

Faktura utstedes og forfaller til betaling i henhold til Nettselskapets til enhver tid gjeldende 

faktureringsrutiner. 

 

10 Mislighold 

 

Kontraktsforholdet kan heves og Nettkunden Utkobles dersom det foreligger vesentlig 

mislighold på Nettkundens side. I tilfelle av slikt mislighold, skal Nettselskapet gi Nettkunden 

skriftlig varsel om dette samt opplyse at Kontrakten kan heves og Utkobling finne sted 

dersom Nettkunden ikke retter opp misligholdet innen 14 dager. 

 

Ved betalingsmislighold skal Nettkunden varsles skriftlig og gis en frist på 14 dager til å 

innbetale det utestående beløpet. Nettselskapet kan også kreve at Nettkunden innen samme 

frist stiller sikkerhet for fremtidige betalingsforpliktelser, jf Kontraktens punkt 2.3. Dersom 

betalingsmisligholdet deretter ikke er brakt i orden eller sikkerhet ikke er stillet innen fristens 

utløp, kan Utkobling finne sted.  

 

Utkobling og eventuell senere Tilbakekobling skal skje på den i punkt 7 ovenfor beskrevne 

måte. Ved Utkobling løper det ikke egen varslingsfrist etter punkt 7.2 i tillegg til fristen etter 

herværende bestemmelse. 

 

Ved varsel om Utkobling skal Nettselskapet føre dialog med Nettkunden for å belyse 

konsekvensene og redusere skadevirkningene av en Utkobling.  

 

Dersom den manglende betalingen fra Nettkundens side utelukkende skyldes at fordringen er 

omtvistet, og ikke Nettkundens økonomiske forhold, kan ikke Nettselskapet foreta Utkobling 

av eller kreve sikkerhetsstillelse. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Nettkundens anførsler 

åpenbart ikke kan føre frem. 

 

11 ERSTATNING OG ANSVARSFORHOLD FOR ØVRIG 

11.1 Innledning 

 

En part er ansvarlig for skade og tapsom uaktsomt påføres den annen part innenfor de til 

enhver gjeldende erstatningsrettslige prinsipper. 
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11.2 Direkte skader og tap 

 

Partene er kun ansvarlig for direkte skade og tap som forvoldes som følge av en hendelse som 

betinger ansvar i henhold til punkt 11.1. 

 

Nettselskapet er ikke ansvarlig for skader eller tap, verken direkte eller indirekte, som kan 

oppstå hos Nettkunden ved rettmessig Utkobling. 

 

Dersom Nettselskapet blir erstatningsansvarlig overfor Nettkunden som sluttbruker etter 

individuell KILE-avtale inngått i medhold av forskrift, skal det erstatningsbeløp som 

Nettselskapet blir ansvarlig for etter KILE-avtalen, komme til fradrag i en eventuell annen 

erstatning som skal betales som følge av hendelsen etter denne Kontrakten. 

 

Den skadelidende part har plikt til å gjøre det som er mulig for å begrense omfanget av 

skaden. Dersom skadelidte ikke iverksetter tiltak som kan begrense skadeomfanget skal 

erstatningen tilsvarende avkortes.  

 

11.3 Indirekte skader og tap (følgeskader) 

 

Partene er ikke ansvarlig for indirekte skader og tap som påføres den annen part, med mindre 

skaden er forvoldt ved forsett fra den skadevoldende parts side. 

 

Som indirekte skade og tap (følgeskader) regnes herunder men ikke begrenset til: 

- tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), 

- tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir 

riktig oppfylt, 

- tap som den skadelidende parts kunder har lidt, 

- tap som følge av skade på annet enn anleggseiers/brukers elektriske anlegg,  

- skade på apparater, gjenstander eller annet som ikke har direkte sammenheng med det 

elektriske anlegget, eller 

- tap som følge av brannskader på bygninger mv. 

 

11.4 Reklamasjon 

 

Den skadelidende part taper sin rett til å påberope en mangel eller en mangelfull leveranse 

dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdager eller burde oppdaget mangelen gir 

den andre parten beskjed om forholdet. 

 

11.5 Prisavslag 

 

Dersom Nettkunden har oppfylt sin tapsbegrensningsplikt etter punkt 11.2 kan Nettkunden i 

stedet for erstatning kreve forholdsmessig prisavslag for mangelfull ytelse, dog med fradrag 

som nevnt i 11.2. 3. ledd.   

 



 
21 

 

11.6 Nettkundens medvirkning og egne sikkerhetstiltak 

 

Dersom Nettkunden har medvirket til mangelen, skaden eller tapet ved egen skyld, direkte 

eller indirekte, kan Nettselskapets ansvar settes ned eller falle bort. 

 

Nettselskapet er ikke ansvarlig for skade og tap som den elektriske kraft forårsaker dersom 

Nettkunden ikke har sikret apparater og utstyr med vern eller andre tiltak for de påkjenninger 

som utstyret må påregnes å kunne bli utsatt for. 

 

Nettkunder som er avhengig av sikker og stabil strømleveranse plikter selv å iverksette 

egnede sikkerhetstiltak, herunder men ikke begrenset til anskaffelse av nødstrømsaggregat, 

annen alternativ strømforsyning eller lignende.   

 

Unnlatelse av å iverksette slike egnede sikkerhetstiltak kan medføre at eventuell erstatning 

nedsettes eller bortfaller i sin helhet.  

 

11.7 Særlige bestemmelser 

 

Dersom Nettselskapet blir erstatningsansvarlig overfor andre nettkunder enn Nettkunden eller 

på annen måte økonomisk skadelidende, og dette har sin årsak i forhold i Nettkundens nett 

eller anlegg forøvrig skal Nettkunden holde Nettselskapet skadesløs. 

 

Dersom Nettkunden unnlater å varsle Nettselskapet om hendelser i eget nett, anlegg eller 

utstyr for øvrig i henhold til de til enhver tid gjeldende regler om leveringskvalitet i 

kraftforsyningen, og dette medfører at Nettselskapet må iverksette tiltak overfor andre 

nettkunder, skal Nettkunden holde Nettselskapet skadesløs.  

 

For det tilfelle at Nettselskapet blir erstatningsansvarlig overfor tredjemann gjelder de ovenfor 

nevnte prinsippene om regress tilsvarende. 

 

12 OVERDRAGELSE 

 

Nettkunden kan ikke overdra Kontrakten uten samtykke fra Nettselskapet. Samtykke kan ikke 

nektes uten saklig grunn. Ny eier er pliktig til å tre inn i og godkjenne Kontraktsforholdet og 

Nettselskapets til enhver tid gjeldende retningslinjer for Tilkobling og Tariff for øvrig.  

 

Nettselskapet kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten i sin helhet 

sammen med det elektriske anlegg Nettkunden er tilknyttet, såfremt dette ligger innenfor de 

til enhver tid gjeldende konsesjonsbestemmelser 

 

13 KONKURS 

 

Dersom Nettkunden går konkurs, kan Nettselskapet kreve at konkursboet uten ugrunnet 

opphold tar stiling til om det vil benytte sin rett til å tre inn i Kontrakten med Nettselskapet. 
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For øvrig får den til enhver tid gjeldende konkurslovgivning anvendelse i forholdet mellom 

Nettselskapet og Nettkundens konkursbo. 

 

Dersom Nettkunden går konkurs, eller på annen måte blir tatt under insolvensbehandling eller 

får alvorlig svekket kredittverdighet på andre måter, kan Nettselskapet heve Kontrakten med 

umiddelbar virkning. 

 

Nettselskapet kan, dersom konkursboet trer inn i Kontrakten, kreve at sikkerhet stilles i 

samsvar med punkt 2.3 foran. 

14 ENDRING AV AVTALEN 

 

Forhold som i ettertid viser seg ikke regulert i Kontraktsforholdet skal forsøkes løst gjennom 

forhandlinger.  

 

Nettselskapet kan foreta endringer i Kontraktsforholdet innenfor rammen av det til enhver tid 

gjeldende offentligrettslige regelverk. Endringer må drøftes med brukerrådet. Dersom 

Nettkunden ikke er enig i endringene kan forholdet bringes inn for NVE for avgjørelse.  

15 TVISTER  

 

Tvister om Tariffens utforming, beregningsmåte og pris kan påklages til NVE. Klageinstans 

er Olje- og energidepartementet.  

 

Tvister i anledning Kontrakten skal, hvis ikke en av partene ønsker å bringe saken inn for de 

alminnelige domstoler, avgjøres ved voldgift. Dersom tvisten bringes inn for de alminnelige 

domstoler, vedtar partene Aust Agder tingrett som rett verneting. 

 

Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer. Hver av partene skal senest en måned etter at 

voldgift er varslet fra den ene part oppnevne en voldgiftsmann. Disse skal sammen senest en 

måned deretter velge den tredje voldgiftsmann som også skal være voldgiftsrettens formann. I 

mangel av enighet om valget av tredjemann innen fristens utløp, medfører dette at saken må 

bringes inn som en ordinær sak for de alminnelige domstoler. Lov om voldgift av 14. mai 

2004 nr. 25 kommer til anvendelse.  

 

For øvrig følger partene lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 7. juni 

2005 nr. 90.  

 

16 FORCE MAJEURE 

 

Partene er fri for ethvert ansvar for manglende oppfyllelse av avtalen herunder men ikke 

begrenset til krig, streik, lockout, naturkatastrofer og offentlige pålegg, eller andre årsaker 

utenfor partenes kontroll, forutsatt at oppfyllelseshindringen ikke med rimelighet kunne 

forutses av den aktuelle part og forutsatt at vedkommende part ikke med rimelighet kunne 

forebygge virkningen av oppfyllelseshindringen. 

 

Dersom en av partene ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen som følge av 

en force majeure situasjon som definert ovenfor, vil partenes forpliktelser etter 
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avtalen suspenderes så lenge og i den utstrekning force majeure-situasjonen vedvarer. Dersom 

en av partene påføres utgifter som skyldes at den annen part er i force majeure, har 

vedkommende ikke krav på å få erstatning for sine utgifter. 

 

Dersom en part mener det foreligger et tilfelle av force majeure, skal han umiddelbart 

varsle den andre parten 

 

17 OPPSIGELSE OG VARIGHET  

 

Kontrakten tar til å gjelde fra ____.____.2011. 

 

Ved undertegning av denne kontrakten opphører tidligere avtaler, eller deler av avtaler, som 

berører nett og leie av nett, mellom partene.  

  

Kontrakten kan endres ved skriftlig tilleggsavtale mellom partene. 

 

Kontrakten kan sies opp av begge parter, med 6 måneders skriftlig varsel. 

 

Ved manglede oppsigelse er Nettkunden ansvarlig for alle kostnader tilknyttet 

Kontraktsforholdet, inntil Nettselskapet har fått lest av måleren eller har inngått kontrakt med 

annen Nettkunde. 

 

18 UNDERTEGNING 

 

Denne Kontrakt er utferdiget i to likelydende eksemplar, ett til hver av partene. 

 

 

Sted/Dato:                                                                 Sted/Dato: 

 

___________________________   _____________________________ 

 

 

 

For Nettselskapet                                                     For Nettkunden 

 

 

___________________________   _____________________________ 


