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1 Partene 

 
Partene i avtaleforholdet er: 
 
Nettselskapet 
Firmanavn Agder Energi Nett AS 

Org nr. NO 982 974 011 MVA 

Postadresse Serviceboks 634, 4809 Arendal 

Kontaktperson  
 
 
Innmatingskunden 
Firmanavn  

Org nr.  

Postadresse  

Kontaktperson  

Stilling  

Tlf. kontaktperson  

E-post kontaktperson  
 
Dersom Partene endrer sin respektive representant skal den andre parten varsles om dette 
skriftlig. 
 
Partenes eventuelle endring av kontaktperson skal skje i tråd med bestemmelsene i 
vedlegg 2. 
 

2 Avtaledokumenter 
 
Tilknytnings- og nettleieavtalen mellom Nettselskapet og Innmatingskunden består av 
herværende dokument (Rammeavtalen) med følgende vedlegg (samlet betegnet som 
Avtaleforholdet): 
 
Vedlegg 1 Definisjoner 
Vedlegg 2 Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder i Distribusjonsnettet 
Vedlegg 3 Tekniske funksjonskrav 
Vedlegg 4 Tilpasninger og særlige forhold  
Vedlegg 5 Dokumentasjon 
Vedlegg 6 Site Acceptance Test (SAT) 
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Vedleggene 1-3 er i tillegg til del av Rammeavtalen, også Nettselskapets gjeldende vilkår for 
tilknytning og nettleie for Innmatingskunder. Dersom det foreligger saklig grunn kan 
Nettselskapet endre vilkårene innenfor det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. 
Nettselskapet skal informere på hensiktsmessig måte om endringer som er vesentlige for 
Innmatingskunden.  Innmatingskunden har plikt til å etterkomme endringene, selv om disse 
er omstridt. De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelig på Nettselskapets hjemmeside. 
Innmatingskunden forplikter seg til å holde seg oppdatert. 
 
Vedlegg 4 utstedes av Nettselskapet og kan senere endres av Nettselskapet dersom dette 
finnes formålstjenlig. Vedlegg 4 kan også endres gjennom annen dokumentasjon rettet til 
Innmatingskunden, eksempelvis brev, e-post eller lignende. 
 
Dersom det foregår uttak av kraft i Tilknytningspunktet gjelder Nettselskapets til enhver tid 
gjeldende vilkår for tilknytning og nettleie for næringskunder på uttakstidspunktet. Når det 
mates inn kraft i nettet gjelder Avtaleforholdet på innmatingstidspunktet. I tilfellet av motstrid 
gis Avtaleforholdets bestemmelser forrang. 
 
Prioritetsrekkefølgen mellom Avtaleforholdets ulike deler fremgår av vedlegg 2 - Tilknytnings 
og nettleievilkår for innmatingskunder i distribusjonsnettet. 
 

3 Kort beskrivelse av avtaleforholdet 
 
Innmatingskunden mater inn elektrisk kraft til Distribusjonsnettet i Tilknytningspunktet. 
Nettselskapet er leverandør av nettjenester til Innmatingskunden og eier av 
Distribusjonsnettet som Innmatingskundens DG-enhet er tilknyttet. 
 
Dersom Innmatingskunden ikke sluttfører utbyggingen av DG-enheten og kobler denne til 
Nettselskapets nett innen 3 år fra tidspunktet for signering, faller Rammeavtalen i sin helhet 
bort. 
 

4 Identifikasjon, omfang og beskrivelse av installasjon 
 
Produksjonsenhetens navn  

Produksjonsenhetens adresse og kommune  

Maksimal tillatt innmatet aktiv effekt [MW]  

Forventet idriftsettelsestidspunkt [yyyy-mm]  
 
 
 
Sted/dato: 
 
 

 Sted/dato: 

   
Agder Energi Nett AS  SIGNATURBERETTIGET IHT 

FIRMAATTEST 
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