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Definisjoner: 

 
Anleggsadresse: Adressen til det stedet der det elektriske produksjonsanlegget befinner seg 
 
Anleggsbidrag:  Beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny kunde eller ved   
   f orsterkning av nettet til en eksisterende kunde 
 
Distribusjonsnett: Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22 kV, med   
    mindre annet er bestemt 
 
Kraftverk: Anlegg for produksjon av elektrisk energi. Disse nettleievilkårene gjelder for 

innmating av elektrisk kraft fra mikro-, mini- og småkraftverk. 
 

Mikrokraftverk:  Kraftverk med installert effekt mindre eller lik 100 kW 
 Minikraftverk:  Kraftverk med installert effekt mellom 100 kW og 1000 kW  

Småkraftverk: Kraftverk med installert effekt mellom 1000 kW og 10 000 kW  
 
Marginal tapsprosent: Prosentvis endring i nettap ved en marginal endring i innmating eller 
uttak 
 
Målepunkt: Det punktet i nettet måleren for innmating og/eller uttak er plassert. 

Målepunktet er vanligvis det samme punktet som tilknytningspunktet dersom 
ikke annet er særskilt avtalt. 

 
Nettleieavtale: Med nettleieavtale menes det fullstendige avtaleverket mellom nettkunden og 

nettselskapet, herunder bl. a. nærværende nettleievilkår. 
 
Nettleievilkår:  Med nettleievilkår menes nærværende dokument. 
 
Nettkunde:   Den som driver eller eier anlegg eller utstyr for bruk eller produksjon av  
    elektrisitet som er tilknyttet et nettselskaps anlegg.  
 
Nettselskap: Enhet som eier overføringsnett eller har ansvar for nettvirksomhet. Det kreves 

offentlige tillatelser (konsesjoner) for å drive nettvirksomhet.  
 
Nettjenester/ 
Nettvirksomhet:  En eller flere av følgende tjenester: 

1. Overføring av kraft, herunder drift, vedlikehold og investering i nettanlegg. 
2. Tariffering. 
3. Måling, avregning og kundehåndtering. 
4. Tilsyn og sikkerhet. 
5. Driftskoordinering. 
6. Pålagte beredskapstiltak. 
7. Pålagt kraftsystemutredning eller lokal energiutredning. 

 
Produksjonsrelaterte 
nettanlegg: Kraftledninger og andre nettanlegg der krafttransporten skjer enveis fra 

kraftverket til nærmeste utvekslingspunkt i nettet, og som ikke er i bruk når 
kraftverket er ute av drift 

 
Regionalnett:  Overføringsnett mellom sentralnett og distribusjonsnett 
 
Sentralnett:  Anlegg i overføringsnettet på spenningsnivå 132 kV eller høyere og som er  
    definert som anlegg i sentralnettet 
 
Tilknytningsgebyr: Generelt gebyr ved tilknytning av nytt anlegg 
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Tilknytningspunkt: Punkt i overføringsnettet der det foregår innmating eller uttak av kraft eller 
utveksling mellom nettselskap. 

 
Vindkraftverk: Betegnelse på en eller flere vindmøller med tilhørende interne elektriske 

anlegg som fungerer som en samlet produksjonsenhet. 
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§ 1 Nettleieavtalen 

§ 1-1 Partene i nettleieavtalen 

§ 1-1-1 Partene i avtalen 

Nettleieavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som 
bruker av nettjenester. Nettselskapet er det selskapet som eier det elektriske nettet som 
nettkundens anlegg er tilknyttet.  
Nettkunden er den enhet som bruker det elektriske produksjonsanlegget som er tilknyttet nettet.  
 

§ 1-1-2 Avtalens gjenstand 

Avtalen regulerer nettkundens bruk av nettet til innmatning av kraftproduksjon, og partenes 
rettigheter og plikter i den forbindelse. 
 
Avtalen regulerer ikke nettkundens kraftleveranse og oppgjør for denne. 
Kraftprodusenten/nettkunden står fritt til å selge kraften til enhver som etterspør kraft. Dersom 
nettselskapet skal kjøpe kraften fra nettkundens produksjonsanlegg, må dette reguleres i en egen 
avtale. 
 

§ 1-2 Tilknytningspunkt, eiendomsforhold og partenes ansvar for egne anlegg 

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets nett og det elektriske anlegget 
som er tilknyttet, angir grensen for eiendomsforhold, samt ansvar for drift og vedlikehold. 
 
Nettkunden har ansvar for de elektriske produksjonsanlegg frem til tilknytningspunktet inkludert 
klemmeforbindelsen. Nettselskapet har ansvar for nettet frem til tilknytningspunktet. 
 
 

§ 2 Inngåelse av nettleieavtale, dokumenter i avtaleforholdet og sikkerhetsstillelse som 
kontraheringsvilkår og etter at avtale er inngått 

§ 2-1 Inngåelse av nettleieavtale mv 

Nettleieavtale inngås etter bestilling fra nettkunden. Bestilling av tilknytning, og tilknytningen til 
nettet, skal skje i henhold til nettselskapets regler. Etter mottatt bestilling sender nettselskapet 
nettkunden et skriftlig avtaleforslag på bestillingen i to eksemplarer, hvorav begge returneres 
nettselskapet i underskrevet stand. Nettkundens eksemplar returneres deretter med nettselskapets 
underskrift. 
 
Nettkunden skal motta ett eksemplar av denne nettleieavtalen og informasjon om gjeldende tariffer 
for nettleie som vedlegg til avtaleforslaget. Avtaleforslaget kan inneholde vilkår som avviker fra 
vilkårene i nettleieavtalen. 
 
Avtaleforholdet reguleres således av de eventuelle særskilte vilkår som fremgår av avtaleforslaget, 
denne standard nettleieavtale, gjeldende tilknytningsvilkår og gjeldende tariffer for nettleie. Tariffer 
kan også omfatte ikke-økonomiske forhold. 
 
Før nettet tas i bruk kan nettselskapet kreve at nettkunden fullt ut gjør opp (inkludert renter og 
omkostninger) gjeld som nettkunden tidligere har pådratt seg overfor nettselskapet eller som 
nettkunden på annet grunnlag hefter for. 
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Nettkunden har plikt til å betale for de nettjenester som mottas i avtaleperioden.  
 

§ 2-2 Sikkerhetsstillelse som kontraheringsvilkår og etter at avtale er inngått. 

Nettselskapet kan kreve sikkerhet for betalingsforpliktelsen. Et slikt krav kan fremsettes også etter 
at avtale er inngått. Dersom nettkunden unnlater å stille sikkerhet etter krav fra nettselskapet i 
avtaleperioden, kan nettselskapet stenge nettkundens anlegg i henhold til reglene i § 7-1 til 7-3.  
 
Krav om sikkerhetsstillelse må være saklig begrunnet. Tidligere betalingsmislighold eller sannsynlig 
fremtidig betalingsmislighold regnes alltid som saklig grunn. Dersom nettkunden krever det, må 
nettselskapets krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.  
 
 

§ 3 Opplysninger om nettkunden mv 

Ved inngåelse av nettleieavtale plikter nettkunden å fremlegge alle nødvendige opplysninger om 
nettkunden, blant annet nettkundens firmanavn, foretaksnummer, nåværende og tidligere 
næringsadresse, m.v. 
 
Nettselskapet kan også kreve opplysninger om antatte produksjonsdata, innmatet effekt og energi 
m.v. 
 
 

§ 4 Nettleievilkårenes virkeområde og forutsetninger 

§ 4-1 Virkeområde  

Nettleievilkårene regulerer bruken av nettet til innmating av elektrisk kraft. Nettselskapet stiller det 
elektriske nettet til disposisjon for nettkunden på de vilkår som følger av nettleievilkårene, gjeldende 
tariffer og eventuelle spesielle kontraktbestemmelser, samt lover og forskrifter som måtte ha 
betydning for forholdet mellom nettselskapet og nettkunden. 
 
All annen bruk av nettet, herunder signaloverføring, kan kun skje etter skriftlig avtale med 
nettselskapet.  
 

§ 4-2 Nettleievilkårenes forutsetning 

§ 4-2-1 Tilknytningsvilkår 

Nettselskapet tilknytter alle elektriske anlegg til nettet på de vilkår som er bestemt i lov og forskrift, 
samt i nettselskapets til enhver tid gjeldende tilknytningsvilkår. Det er en forutsetning for 
nettleievilkårene at gjeldende lover, forskrifter og tilknytningsvilkårene overholdes av nettselskapet 
og nettkunden. Tilknytningsvilkårene gjelder mellom nettselskapet og kunden fra og med det 
tidspunktet nettkundens elektriske anlegg første gang blir tilknyttet nettet, og gjelder deretter 
uavbrutt frem til det tidspunkt nettkundens elektriske anlegg blir frakoblet permanent fra nettet. 
Tilknytningsvilkårene vil således gjelde for alle eiere av elektriske anlegg som til enhver tid er 
tilknyttet nettet.  
 
Tilknytningsvilkårene anses som en del av nettleievilkårene. Nettselskapets forkriftsmessige plikter 
vedrørende informasjon og endring av tariffer, gjelder også tilknytningsvilkårene og endringer i 
disse. 
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Permanent nett som er bygget i forbindelse med tilknytning frem til tilknytningspunktet er normalt 
nettselskapets eiendom og nettselskapet har drifts- og vedlikeholdsplikt. Dette gjelder også dersom 
nett er helt eller delvis finansiert som produksjonsrelatert nettanlegg eller ved anleggsbidrag. 
 

§ 4-2-2 Leveringskvalitet 

Det er en forutsetning at nettkundens bruk av nettet ikke virker forstyrrende for andre nettkunder 
eller den tekniske drift av nettet. Som forstyrrende bruk av nettet regnes blant annet forhold som 
nettkunden er ansvarlig for og som medfører avvik i forhold til de krav til leveringskvalitet 
nettselskapet i henhold til myndighetens bestemmelser er forpliktet til å overholde, jf herunder 
forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (30.11.2004 nr 1557). Nettselskapet kan nedlegge 
forbud mot bruk av nettet som medfører slike forstyrrelser. Nettkunden er ansvarlig for eventuelt 
økonomisk tap slike forstyrrelser måtte medføre, jf § 12-3.  
 
Nettkunden skal varsle nettselskapet om hendelser i egne anlegg eller utstyr uten ugrunnet 
opphold, dersom det antas at hendelsene vil føre til at nettselskapet får problemer med å kunne 
oppfylle sin plikt i henhold til forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Forhold som fører til at 
bestemmelsene i forskriften ikke kan overholdes, skal utbedres uten ugrunnet opphold. 
 
Hvis nettselskapet finner det nødvendig forbeholder nettselskapet seg retten til å kunne sette 
strengere krav til spesifikke leveringskvalitetsparametere enn gjeldende Forskrift om 
leveringskvalitet i kraftsystemet og regelverk for øvrig. Dette for å kunne ivareta at den samlede 
summasjonseffekten mht. redusert leveringskvalitet generert av nettkunder, og høyere nettnivå, 
ikke er i strid med gjeldende forskrift om leveringskvalitet. 
 
Hvis slike krav ikke overholdes, vil nettselskapet legge begrensninger på hvor mye effekt som kan 
mates inn på nettet fra nettkundens anlegg.. 
 

§ 4-2-3 Øvrige forutsetninger 

Dersom nettselskapet har frakoblet et anlegg, kan ingen andre enn nettselskapet eller dennes 
representant tilkoble anlegget igjen, jfr. også § 7-2 og § 8. 
 
Det forutsettes at kravene i nettselskapets tilknytningsvilkår legges til grunn for nettkundens bruk og 
vedlikehold av sitt elektriske anlegg.  
 
Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i disse nettleievilkårene  skal, med 
mindre noe annet er sagt eller fremgår av sammenhengen i disse nettleievilkårene, definisjonene i 
definisjonslisten innledningsvis i denne avtale, legges til grunn.  
 
 

§ 4-3 Begrensning i bruk av nettet  

§ 4-3-1 Nettselskap og nettkundens forpliktelser  

• Nettkundens anlegg skal bare koples inn på nettselskapets nett når det er normal spenning 
på nettet, og kun når dette er avtalt med nettselskapet 

• Nettkundens anlegg skal ha funksjonalitet for å kunne koples automatisk fra nettselskapets 
nett iht. vilkår gitt i krav til relevern for kraftverk i nettleievilkårene. 

• Nettselskapet kan midlertidig begrense eller kople ut utvekslingen hos nettkunden dersom 
det er nødvendig av hensyn til ettersyn, vedlikehold og utvidelser av eget nett eller andre 
nettkunders anlegg, jf. § 8-2. Dersom planlagt arbeid skal utføres som medfører utkopling 
eller begrensning i uttaket, bør dette så langt det er mulig, enten varsles direkte til 
nettkunden, eller på annen egnet måte, jf. § 8-2. 

• Dersom nettkunden ikke har driftsavtale med nettselskapet, skal nettkunden ha en 
tilgjengelig driftsvakt/operatør som kan kontaktes via telefon eller radio. Denne personen 
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skal kunne foreta nødvendige koplinger for å kople kraftverket fra nettet. Nettselskapet skal 
til enhver tid vite hvem som har driftsvakt for kraftverket, og hvordan denne kan kontaktes. 

• Ved planlagte utkoplinger på nettselskapets nett, skal det gis beskjed til ansvarshavende 
driftsvakt på kraftverket. Kraftverket skal være utkoplet fra angitt tidspunkt til nettselskapet 
gir beskjed om at kraftverket kan koples inn igjen. 

 

§ 4-3-2 Spenningsregulering og utveksling av reaktiv effekt 

Produksjonsenheter tilknyttet regionalnettet skal bidra med produksjon av reaktiv effekt innenfor 
enhetenes tekniske begrensninger, jf § 15 i forskrift av 7.5.2002 nr 448, om systemansvaret i 
kraftsystemet.  
 
Generatorer magnetiseres på en slik måte at kravet til driftsspenning holdes, begrenset til +40 og -
20 prosent av faktisk produksjon.  
 
Har kunden kondensatorbatterier, bør disse i størst mulig grad være innkoblet under 
tunglastperioder.  
 
Initiativ til reguleringsinngrep kan komme både fra konsesjonær (nettselskapet) og Systemansvarlig 
(Statnett). 
 

§ 4-4 Vernutrustning i produksjonanlegg 

Vernutrustning for elektriske anlegg tilknyttet nettselskapets nett spesifiseres i avtalen mellom 
partene. 
 
Dersom nettkundens kraftverk utløser behov for ny relevernbestykning og/eller innfasingsutstyr i 
nettselskapets nettanlegg, vil kostnadene forbundet med dette normalt dekkes av nettkunden hvis 
ikke annet er avtalt. 
 
Nettkunden er ansvarlig for at hans relevern, bryteranlegg og batterianlegg er intakte og i forsvarlig 
stand. 
 

§ 4-5 Drift og vedlikehold 

Nettkunden plikter for øvrig å drive og vedlikeholde det elektriske anlegget innenfor 
tilknytningspunktet i samsvar med de regler som til enhver tid gjelder for slike anlegg.  
 

§ 4-6 Ombygging/endring i kraftverk 

Nettkunden plikter å informere nettselskapet på forhånd ved ombygging eller endringer som øker 
anleggets installerte effekt. Nettselskapet skal også ha melding på forhånd ved endring av 
systemfunksjonalitet til anlegget (f.eks. endring av kontrollutrustning med relevern, turbinregulator, 
etc.). 
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§ 5 Måling  

§ 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr 

Nettselskapet bestemmer hvilket måleutstyr m.v. som skal benyttes, eier måleutstyret m.v. og har 
ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Dersom nettkunden ønsker installert eget 
måleutstyr i tillegg til nettselskapets utstyr, kan dette gjøres for nettkundens egen regning.  
 
Nettkundens måleutstyr må ikke tilkobles slik at det kan være til sjenanse eller skade for 
nettselskapets måleutstyr m.v. Nettkundens eget måleutstyr tilkobles etter nærmere avtale med 
nettselskapet.  
 

§ 5-2 Måleravlesning 

Måleravlesning gjennomføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Målepunktet skal timemåles. 
Reaktiv effektflyt skal måles. 
 

§ 5-3 Kontroll av måleutstyr 

Som en del av kontrollen med måleutstyr foretar nettselskapet rutinemessig kontroll for å fastslå om 
påståtte feil kan skyldes jordfeil, feilkoblinger m.m. i nettselskapets anlegg.  Kunden er selv 
ansvarlig for kontroll, ettersyn og vedlikehold av eget anlegg. 
 
Begge parter kan når som helst forlange kontroll av eksisterende måleutstyr på anlegget som 
benyttes for nettselskapets avregning. Om mulig gjennomføres kontrollen som seriemåling ved å 
sette opp annet parallelt måleutstyr, fortrinnsvis av ulikt fabrikat og ulik teknologi.   
 
Forlanges ytterligere kontroll av måleutstyret, gjennomføres dette av en nøytral instans som partene 
blir enig om på forhånd. 
 
Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen. Dersom kontrollen 
viser måleavvik større enn krav i gjeldende forskrift skal nettselskapet alltid bekoste kontrollen. Jf. 
forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk av 22. oktober 2004 nr. 1398.  
 
Begge parter har rett til samtlige opplysninger og resultater av målerkontrollen.  
 

§ 5-4 Feil ved måleutstyr 

Dersom det konstateres feil ved målerutstyret m.v. skal den parten som har konstatert dette 
umiddelbart meddele dette til motparten. 
 
Dersom måleutstyret har vist feil har nettselskapet rett til å foreta en skjønnsmessig stipulering av 
utvekslingen for feilperioden dersom denne ikke lar seg beregne bedre på annet vis. Ved skjønnet 
vektlegges de forhold som anses å ha betydning for å anslå utvekslingen i feilperioden, f.eks. 
tidligere utveksling, temperaturkorreksjoner, kontrollmålinger, m.v. 
 
Nettkunden blir etteregnet eller godskrevet for den utvekslingen som svarer til differansen mellom 
den stipulerte/beregnede utvekslingen og den feilmålte utvekslingen for feilperioden, som om 
stipulert/beregnet utveksling har funnet sted. Det etteroppgjør som skal foretas gjelder både for 
nettleie, energimengde og avgifter. 
 
Nettselskapets rett og plikt til korrigeringsavregning vedrørende kraft ved feil på målerutstyret m.v. 
gjelder uten hensyn til om nettkunden har hatt en annen (andre) kraftkjøper(e) i feilperioden. Ved 
beregning av det beløp som nettselskapet skal godskrive nettkunden eller kreve tilleggsbetaling for, 
skal nettselskapets pris for nettap i feilperioden benyttes, med mindre nettkunden kan dokumentere 
at han har hatt avtale om en høyere eller lavere pris med sin(e) kraftkjøpere i feilperioden. Dersom 
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nettkunden innen to uker etter at han har fått melding om feilen kan godtgjøre at han har hatt en 
høyere eller lavere kraftpris i feilperioden enn oppgitt tapspris, skal denne benyttes ved 
beregningen av godskrivningsbeløpet eller tilleggsbetalingsbeløpet. 
 
Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling for nettleie og elektrisk kraft ved feil ved målerutstyr skal skje 
for den tiden feilen kan ettervises, dog normalt ikke for avregningsperioder der dato for betalingsfrist 
for avregningsperioden ligger mer enn 3 år tilbake i tid, jfr. lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 
1979 nr. 18, med mindre tilleggsfrist kan kreves etter loven. Slikt oppgjør skal normalt foretas 
snarest mulig etter at feilen er oppdaget. 
 
Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling på grunn av feil med måleutstyr kan ikke kreves ved en 
feilvisning som er mindre enn kravet til målenøyaktighet i gjeldende forskrift.  
 

§ 5-5 Feilregistrering av innmating som følge av feil i anlegg 

Nettkunden svarer for feil og mangler i eget anlegg. Hvis en feil eller mangel ved nettkundens 
anlegg medfører at måleutstyret har feilregistrert innmating eller uttak, har nettkunden normalt ikke 
krav på tilbakebetaling av nettleie, energimengde eller avgifter. 
 
I denne sammenheng defineres en feil eller mangel som avvik fra anlegg i forskriftsmessig stand, jf. 
forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og forskrifter for elektriske anlegg – forsyningsanlegg 
(FEA-F), herunder om bryterutstyr for jordfeil er montert i samsvar med offentlige forskrifter. 
 
Ved merforbruk som følge av feil i anlegg har nettselskapet rett til å foreta en skjønnsmessig 
stipulering av forbruket/innmatingen for feilperioden dersom forbruket/innmatingen ikke lar seg 
beregne bedre på annet vis. Ved skjønnet vektlegges de forhold som anses å ha betydning for å 
anslå forbruket/innmatingen i feilperioden, f.eks. tidligere forbruk/innmating, temperaturkorreksjoner, 
kontrollmålinger, m.v. 
 

§ 5-6 Varslingsplikt 

Oppdager en av partene feil ved målingen, eller feil i det elektriske anlegget som resulterer i feil 
måling plikter han uten ugrunnet opphold å varsle den andre part. 
 
 

§ 6 Avregning, pris- og betalingsvilkår 

§ 6-1 Avregning og betaling av nettleie 

De måleverdier som avleses av nettselskapets måleutstyr er grunnlag for avregning av nettleie og 
energiflyt i målepunktet. Nettleien betales i samsvar med gjeldende tariff med tillegg av offentlige 
avgifter, og normalt etter faktisk målt innmating i perioden.   
Nettselskapet fastsetter et punktvis energiledd, som skal gjenspeile de marginale tapskostnader i 
nettet ved innmating i tilknytningspunktet. Nettselskapets plikter mht. tariffering av nettkunder er 
angitt i §13, §14-1, §16 og §17 i forskrift av 11. mars 1999 om økonomisk og teknisk rapportering 
m.v. 
 
Faktura forfaller til betaling i henhold til nettselskapets betalingsvilkår for innmatingskunder. 
 
Forsinkelsesrente påløper i henhold til lov om forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 
(forsinkelsesrenteloven) og løper fra betalingsfrist.  
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§ 6-2 Endring i nettariffer og betalingsvilkår 

Nettariffer og betalingsvilkår kan endres med 14 dagers varsel. Endringer meldes direkte til 
nettkunde eller på annen egnet måte. Informasjonen skal gis 14 dager før tariffendringen 
iverksettes. Melding om endringer i tariffer ved årsskiftet forhåndsmeldes ikke, men sendes ut med 
første faktura etter nyttår. 
 

§ 6-3 Avregningsfeil 

Dersom nettkunden eller nettselskapet oppdager avregningsfeil eller andre feil knyttet til bruk av 
måledata, skal dette umiddelbart meddeles til den annen part.  
 
Nettkunden blir etterregnet eller godskrevet for den energimengden som svarer til differansen 
mellom den faktiske utvekslingen og det feilavregnede utvekslingen for feilperioden, som om det var 
blitt levert korrekte kraftmengder. Det samme gjelder vedrørende nettleien.  
 
Nettselskapets rett og plikt til å korrigere avregningsfeil vedrørende elektrisk kraft gjelder uten 
hensyn til om nettkunden har hatt en annen (andre) kraftkunde(er) i feilperioden. Ved beregning av 
det beløp som nettselskapet skal godskrive nettkunden, eller kreve tilleggsbetaling for, skal 
nettselskapets pris for nettap i feilperioden benyttes, med mindre nettkunden kan dokumentere at 
han har hatt avtale om en høyere eller lavere pris med sin(e) kraftkunde(r) i feilperioden. Dersom 
nettkunden innen to uker etter at han har fått melding om feilen kan godtgjøre at han har hatt en 
høyere eller lavere kraftpris i feilperioden enn oppgitt tapspris, skal denne benyttes ved 
beregningen av godskrivingsbeløpet eller tilleggsbetalingsbeløpet. 
 
Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling for nettleie og elektrisk kraft ved avregningsfeil skal skje for den 
tiden feilen kan ettervises, dog normalt ikke for avregningsperioder der dato for betalingsfrist for 
avregningsperioden ligger mer enn 3 år tilbake i tid, jfr. lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 
1979 nr. 18, med mindre tilleggsfrist kan kreves etter loven. Slikt oppgjør skal normalt foretas 
snarest mulig etter at feilen er dokumentert og beregnet økonomisk. 
 
 

§ 7 Stenging av nettkundens anlegg 

§ 7-1 Vilkår for stenging ved mislighold av betaling, sikkerhetsstillelse m.v. 

Nettselskapet kan stenge nettkundens anlegg for innmating/uttak av elektrisk kraft dersom 
nettkunden ikke betaler skyldig nettleie (inklusive eventuelle anleggsbidrag) i henhold til 
betalingsfristen, eller nettkunden unnlater å stille sikkerhet for betalingsforpliktelsen når 
sikkerhetsstillelse kreves, jf. § 2-2.  
 
Stenging av et anlegg fritar ikke nettkunden for betaling av nettariffens faste kostnader, leie av 
måler m.v. i den tid anlegget er stengt på grunn av betalingsmislighold. 
 

§ 7-2 Prosedyrer for stenging 

Nettselskapet har ikke rett til å stenge nettkundens anlegg på grunn av mislighold ved betaling, 
sikkerhetsstillelse m.v. før skriftlig stengevarsel er sendt til nettkundens faktureringsadresse, og 
stengevarselets vilkår er innfridd. 
 
Av stengevarsel i forbindelse med betalingsmislighold skal det fremgå: 
 

• at nettkunden kan unngå stenging ved betaling innen 7 dager 
• en oppfordring til nettkunden om snarlig å kontakte nettselskapet for å finne frem til 

alternative løsninger for å få gjort opp gjelden 
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• kostnader som påløper ved stenging og gjenåpning etter eventuell stenging 
 
Av stengevarsel i forbindelse med mislighold av plikt til å stille sikkerhet skal det fremgå: 
 

• at nettkunden for å unngå stenging for manglende sikkerhetsstillelse, innen 7 dager må 
stille sikkerhet for betalingsforpliktelsen i henhold til det krav nettselskapet har fremsatt, jf. § 
2-2. 

• Kostnader som påløper ved stenging og gjenåpning etter eventuell stenging 
 
Hvis nettselskapet har stengt et anlegg, kan ingen andre enn nettselskapet eller selskapets 
representant tilkoble anlegget igjen, jf. § 4-2-3, første ledd.  
 
Et anlegg som er rettmessig stengt på grunn av betalingsmislighold, vil ikke gjenåpnes før all gjeld 
til nettselskapet og kostnader i samband med stenging og gjenåpning, er betalt. Ved sannsynlighet 
for fortsatt betalingsmislighold kan nettselskapet som vilkår for gjenåpning i tillegg kreve at 
nettkunden stiller sikkerhet for fremtidig betaling. 
 
Et anlegg som er rettmessig stengt på grunn av manglende sikkerhetsstillelse vil ikke bli gjenåpnet 
før kravet om sikkerhet er oppfylt og kostnader i samband med stenging og gjenåpning, er betalt. 
 

§ 7-3 Erstatningsansvar ved rettmessig stengning 

Nettselskapet er ikke ansvarlig for skader eller tap som kan oppstå hos en nettkunde ved rettmessig 
stenging. 
 
 

§ 8 Frakobling og tilkobling av anlegget 

Frakobling og tilkobling kan bare utføres av nettselskapet eller dennes representant. Nettselskapet 
er ikke ansvarlig for skade eller tap ved fra- eller tilkoblinger som er hjemlet i denne avtale. 
 

§ 8-1 Frakobling uten nærmere varsel 

Nettselskapet foretar frakobling av nettkundens anlegg og uten nærmere varsel dersom: 
 

• anlegget er farlig 
• anlegget behøver øyeblikkelig utbedring 
• anlegget kan medføre skade eller ulemper for nettkunden, nettselskapet eller andre jf blant 

annet § 4-2-2 og § 4-3. 
 
DSB/DLE kan etter forskrift fastsatt av Produkt og elektrisitetstilsynet 6. november 1998 nr. 1060 
med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, fatte 
vedtak om og beordre utkoblet et forskriftsstridig anlegg dersom pålegg om utbedring av mangler 
ved installasjonen ikke er etterkommet til fastsatt tid, eller dersom det ikke brukes godkjente 
apparater. 
 

§ 8-2 Frakobling etter nærmere varsel 

Nettselskapet kan foreta frakobling etter nærmere varsel dersom frakoblingen er nødvendig av 
hensyn til ettersyn, vedlikehold, feilsøking eller feilretting, fornyelse, ombygging eller utvidelse av 
nettselskapets eller andre nettkunders installasjoner. 
 
Nettselskapet skal, så langt det er mulig, varsle nettkunden direkte eller på annen egnet måte om 
frakoblingen. I den utstrekning det er mulig, skal frakoblingen legges til tider som er til minst ulempe 
for nettkunden. 
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Varsel om frakobling medfører ingen plikt for nettselskapet til å koble fra anlegget i hele eller deler 
av det varslede tidsrom. 
 
Dersom nettkunden skal foreta arbeider på sitt elektriske anlegg, slik at dette må frakobles, skal 
nettselskapet varsles på forhånd både før frakoblingen og gjeninnkoblingen skal skje.  
 
 

§ 9 Inkasso 

 
Ved mislighold av betalingsplikt iverksettes inkassoinnkreving i samsvar med lov av 13. mai 1988 
nr. 26 (inkassoloven).  
 
 

§ 10 Nettkundens konkurs  

 
Er nettkunden konkurs, og en panthaver eller konkursboet tilbyr seg å tegne ny avtale, kan 
nettselskapet ikke nekte dette. Så vel en panthaver som konkursboet har krav på ny kontrakt med 
nettselskapet, og kan i likhet med andre nye nettkunder motsette seg et krav fra nettselskapet om 
dekning av den tidligere nettkundens gjeld som vilkår for inngåelse av nettleieavtale. Nettselskapet 
kan kreve at konkursboet uten ugrunnet opphold tar stilling til om konkursboet vil benytte sin rett til 
inntreden, jf. Dekningsloven av 8. juni. nr. 59. kap 7. 
 
 

§ 11 Oppsigelse av nettleieavtale 

§ 11-1 Oppsigelse 

Dersom nettkunden legger ned kraftproduksjonen eller blir avskåret fra å benytte nettet, kan 
nettleieavtalen sies opp med 14 dagers varsel. 
 
 
§ 11-2 Avregning ved oppsigelse 
 
Nettkunden blir avregnet frem til utløpet av oppsigelsesfristen. Nettkunden plikter å underrette 
nettselskapet om adkomstmuligheter for avlesning av måler og eventuell frakobling av anlegget.   
 
 

§ 12 Ansvarsforhold 

§ 12-1 Direkte skader og tap 

Nettselskapet er ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker når skaden 
eller tapet er voldt ved uaktsomhet fra nettselskapets side. Nettselskapet er på samme vilkår 
ansvarlig for direkte skade eller tap som følge av mangel i henhold til denne avtalen, jf § 12-4. 
 
Alle skader og feil på det elektriske anlegg skal utbedres så hurtig som mulig. 
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§ 12-2 Indirekte skader og tap (følgeskader) 

Nettselskapet er ikke ansvarlig for indirekte skader eller tap. 
 
Som indirekte skade og tap (følgeskader) regnes blant annet: 
 

• 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 anleggseiers / brukers kunder har lidt 
• tap som følge av skade på annet enn anleggseiers / brukers anlegg, apparater eller annet 

enn gjenstander som har nær og direkte sammenheng med anlegget eller apparatenes 
forutsatte bruk. 

 

§ 12-3 Nettkundens ansvar 

Nettkunden er i henhold til alminnelige erstatningsrettslige regler ansvarlig for det tap hans bruk av 
nettet eller hans anlegg som er tilknyttet nettet påfører nettselskapet eller nettselskapets øvrige 
kunder, jf også § 4-2-2. 
 

§ 12-4 Mangler ved leveringen 

Levert elektrisk kraft fra nettet, og innmatet elektrisk kraft på nettet, skal ha en leveringskvalitet som 
er i henhold til de bestemmelser myndighetene til enhver tid fastsetter, herunder kravene i forskrift 
om leveringskvalitet i kraftsystemet 30.11.2004 nr 1557. 
 
Systematisk avvik fra dette er å betrakte som en mangel ved leveringen. 
 
Begrensninger i bruk av nettet, jfr. § 4-3, forstyrrelser som skyldes forhold nettkunden er ansvarlig 
for, jf § 4-2-2 eller frakobling som er hjemlet i denne avtalen anses ikke som mangel ved leveringen. 
 

§ 12-5 Reklamasjon 

Den part som har mottatt mangelfull leveranse taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende hvis han 
ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir motparten beskjed om 
mangelen. 
 

§ 12-6 Avhjelp 

Nettselskapet har rett og plikt til å avhjelpe mangelen uten kostnad for motparten innen rimelig tid 
etter at motparten har gitt beskjed om mangelen. Utbedring av mangelen avskjærer ikke retten til 
erstatning for skade og tap etter § 12-1 og 12-3. 
 

§ 12-7 Prisavslag 

Partene har rett til å kreve prisavslag for mangelfull ytelse, dersom mangelen ikke avhjelpes etter 
bestemmelsene i forrige ledd. Prisavslag kan komme i tillegg til erstatning.  
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§ 12-8 Skadelidtes medvirkning 

Dersom skadelidte eller noen denne svarer for har medvirket til skaden eller tapet ved egen skyld, 
kan skadevolders ansvar settes ned eller falle bort, jfr. skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 § 5-
1. 
 

§ 12-9 Personskade 

Ansvar for personskade reguleres ikke av denne nettleieavtale. Det vises til de alminnelige 
erstatningsregler.  
 
 

§ 13 Taushetsplikt 

 
Nettselskapet skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører nettkunden til utenforstående, 
unntatt når utlevering av slike opplysninger skjer: 
a) med samtykke fra den opplysningen gjelder 
b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller 
c) som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det foreligger saklige grunner. 
 
Nettselskapet skal likeledes bevare taushet om alle forhold selskapet blir kjent med av teknisk eller 
økonomisk art som vedrører nettkunden og hans virksomhet. 
 
Tilsvarende plikter gjelder for nettkunden vis a vis nettselskapet. 
 
 

§ 14 Endringer i nettleievilkårene, tariffer og annet 

 
Partene er innforstått med at det kan skje endringer i lover, forskrifter og retningslinjer som er 
bakgrunnsrett for disse vilkårene, eventuelt er referert til i disse vilkårene. Nettleieavtalen, herunder 
nettleievilkårene, skal da tolkes eller vike for slik endret eller ny ufravikelig lovgivning slik det er 
redegjort for innledningsvis i annet ledd under gjennomgangen av relevante lover, forskrifter osv.  
Eventuelle endringer av innholdet i disse nettleievilkårene utover ledd 1 vil bli kunngjort med 14 
dagers varsel som direkte melding til nettkunden. Nettkunden anses å ha akseptert de nye 
vilkårene ved å fortsette å bruke nettet.  
 
 

§ 15 Tvister 

 
Ved uenighet mellom partene om tariffer og andre overføringsvilkår er Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) kontrollmyndighet og bemyndiget til å gi pålegg innen visse rammer fastsatt i 
lov og forskrifter. 
 
Tvister i anledning nettleieavtale for øvrig bringes inn for domstolene, dersom ikke partene i det 
enkelte tilfelle er enige om å løse tvisten ved voldgift, og inngår avtale om dette. 


