Vedlegg 1 til Avtale om
gjennomfakturering av nettleie
mellom
Agder Energi Nett AS
(heretter Nettselskapet)
og
NAVN PÅ KRAFTLEVERANDØR
(heretter Kraftleverandør)

(i fellesskap benevnt Partene)

Vedlegg 1 til standardavtale mellom Agder Energi Nett AS og Kraftleverandør ifm. gjennomfakturering

1.

Innledning
Partene har inngått avtale om gjennomfakturering (Avtalen), i tråd med forskrift om måling, avregning og
samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester, FOR 1999-03-11 nr. 301
(avregningsforskriften) § 7-4b, jf. § 7-4a.
Gjennom herværende vedlegg regulerer Partene de særlige forhold som er omtalt og forutsatt regulert under
punkt 19 i Avtalen.
Alle ord og uttrykk, som brukes i vedlegget skal ha tilsvarende betydning som i Avtalen.

2.

Nøytralitet og ikke-diskriminerende forhold
Partene er innforstått med at de forhold som er regulert i vedlegget fullt ut skal være basert på nøytrale og
ikke-diskriminerende prinsipper. Partene er videre enige om at dersom det senere viser seg å være forhold i
vedlegget, og/eller Partenes praksis og rutiner for øvrig, som viser seg ikke å være basert på nøytrale og ikkediskriminerende prinsipper, så skal vedlegget og/eller Partenes praksis og rutiner for øvrig endres slik at det
blir samsvar med Nettselskapets regulatoriske plikter.

3.

Tidspunktet for oppstart av gjennomfakturering
Gjennomfakturering starter opp fra følgende tidspunkt:
SETT INN DATO OG EVENTUELLE PREMISSER/VILKÅR
Dersom oppstart av ulike årsaker blir utsatt eller bare delvis lar seg gjennomføre på dette tidspunktet, skal
Partene snarest avklare nytt tidspunkt for oppstart.

4.

Kundegrupper og terskler for Øvrige kunder
AEN har valgt å gjennomfakturere alle kundegrupper.
Kraftleverandører ønsker imidlertid å unnta følgende grupperinger av Øvrige kunder:
SETT INN KRITERIER/TERSKELVERDIER

5.

Garantier
5.1 Forbrukerkunder
Kraftleverandøren skal stille et garantibeløp tilsvarende [100 %] av en landsgjennomsnittlig, månedlig
nettleie for hvert av sine målepunkt tilknyttet forbrukere som har inngått avtale om leveranse av kraft
med Kraftleverandøren.
5.2 Øvrige kunder
Nettselskapet skal i utgangspunktet ikke stille garanti for Øvrige kunder, med mindre dette senere blir
krevet i tråd med Avtalen.

6.

Informasjonsflyt fra Nettselskapet til Sluttbruker
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ER DET HER BEHOV FOR TILLEGGSTEKST, ELLER ER TEKSTEN I AVTALENS PUNKT 6.2
ANNET LEDD TILSTREKKELIG?
7.

Forfallsdato
7.1 Forbrukerkunder
Forfallsdato iht. Avtalens punkt 6.6 l. ledd settes for Forbrukerkunder til 20 kalenderdager etter
fakturautstedelse.
7.2 Øvrige kunder
Forfallsdato iht. Avtalens punkt 6.6 l. ledd settes for Øvrige kunder til [20] kalenderdager etter
fakturautstedelse.

8.

Andre særlige forhold
For øvrig er Partene blitt enige om følgende tilleggsvilkår:
SETT INN (HVIS AKTUELT)

9.

Kontaktpersoner
Partene oppgir følgende kontaktpersoner for alle forhold i tilknytning til Avtalen:
På vegne av Nettselskapet:
Navn:
Tittel:
Kontaktopplysninger:
Back-up:
På vegne av kraftleverandøren:
Navn:
Tittel:
Kontaktopplysninger:
Back-up:
Endringer i kontaktopplysninger skal formidles gjennom skriftlig kommunikasjon mellom Partene.

10. Endringer
Endringer i dette vedlegget skal skje utelukkende skriftlig og i form av utstedelse av nytt vedlegg.

11. Signatur
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Vedlegget tiltres herved gjennom signatur av representanter for Nettselskapet og Kraftleverandøren iht.
fullmakt:

Sted/dato:

______________________________
NAVN OG TITTEL
pva. Nettselskapet

_____________________________
NAVN OG TITTEL
pva. Kraftleverandøren
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