Vedlegg til de generelle vilkår for tilknytning og nettleie,
gjeldende for plusskunder
1

Avtalens parter

Denne avtalens parter er Nettselskap heretter kalt Nettselskapet og Nettkunde heretter kalt
Nettkunden.

2

Fjernavlest måler / AMS

Nettselskapet sørger for måleravlesning med timesmåling og tilhørende kommunikasjonsopplegg.
Energiutvekslingen registreres i begge retninger. Nettselskapet vil benytte AMS-måleren for å
innhente og lagre informasjon om spenningskvalitet, strømmer og effektflyt i tilknytningspunktet.
Slik informasjon vil bli behandlet i henhold til Eidsiva Netts personvernerklæring. Nettselskapet
kan til enhver tid foreta varslede og ikke-varslede tester, kontroller og målinger av anlegget.
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Avtalens omfang og intensjon

Kontrakten gjelder nettleie for overføring av elektrisk kraft til og fra anlegg som i perioder kan
produsere mer strøm enn til eget forbruk.
Priser for de ulike tariffene er gjengitt i nettselskapets nettleietariffer. Nye tariffer kan utarbeides
av Nettselskapet hvert kvartal med 14 dagers varsel. Nettselskapet tarifferer kunden netto (dvs
tarifferer ikke den del av kundens strømproduksjon som forbrukes lokalt hos plusskunden)
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Dokumenter

Følgende dokumenter gjelder i prioritert rekkefølge ved motstrid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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NVEs til enhver tid gjeldende forskrifter
Standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft
Nettselskapets til enhver tid gjeldende nettleietariffer
Denne avtale
Tilknytningsforutsetninger plusskunder
Egenerklæring

Forbruk/uttak

Nettleie i henhold til nettselskapets vanlige nettariffer.

6

Produksjon/innmating

Nettselskapet kjøper ikke overskuddskraften. Plusskunden må tegne avtale med sin
kraftleverandør om kjøp av overskuddskraften. Krav til spenningskvalitet og effektflyt overholdes
etter de til enhver tid gjeldende regelverk.
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Tekniske forutsetninger

Nettkunde er ansvarlig for at produksjonsanlegget ikke på noe tidspunkt utgjør en sikkerhetsrisiko
for personell som skal utføre arbeider på Nettselskapets forsyningsnett når dette er spenningsløst.
Overskuddsproduksjon/innmating skal begrenses til anleggets uttakskriterier, dog maksimalt
100kW.
Ellers gjelder følgende dokumentasjon mellom Nettkunde og Nettselskap:
Godkjent Egenerklæring med teknisk vedlegg plusskunde.
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Avtalens varighet/oppsigelse

Avtalens varighet er minimum 1 år. Avtalen fornyes automatisk med mindre en av partene ønsker
avtalen reforhandlet. Avtalen kan sies opp av begge parter med en frist på 3 mnd. Plikter og
rettigheter etter denne avtalen gjelder ut avtaleperioden eller frem til den dato en reforhandlet
avtale foreligger.
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Mislighold/straffeforhold/grunnlag for reforhandling

Vesentlig mislighold anses som grunn til å si opp avtalen. Dersom en av partene ønsker å
påberope seg slikt mislighold, skal den annen part varsles skriftlig og gis anledning til å rette opp
misligholdet innen rimelig tid.
Offentlig regulering som endrer avtalens forutsetninger kan gi grunnlag for reforhandling av
avtalen.
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Diverse

Nettkunden plikter å informere Nettselskapet umiddelbart om endringer av produksjonsmessig art.

11

Tvister

Fører utviklingen til at forutsetningen endres vesentlig for en av partene, skal det opptas
forhandlinger for å avklare forholdet.
Tvist mellom partene om kontraktsforholdet skal avgjøres av de ordinære domstoler med
mindre partene blir enige om voldgift. Voldgift må i tilfelle begjæres inne 30 dager etter at
partene er blitt enige om voldgiftsbehandling.
Ved voldgift skal hver av partene oppnevne en voldgiftsmann og voldgiftsmennene skal i
fellesskap oppnevne en oppmann. Dersom voldgiftsmennene ikke blir enige om oppmann,
oppnevnes denne av tingretten i det rettssogn Nettselskapet har sitt hovedsete.
For voldgiftsbehandlingen gjelder bestemmelsene i tvistemålslovens kap. 32, og voldgiften
avgjør tvisten med endelig og bindende virkning for begge parter.
I tilfelle tvist er tingretten i det rettssogn Nettselskapet har sitt hovedsete verneting.
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