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INNLEDNING
Disse vilkårene kommer til anvendelse i tilknytnings- 
og nettleieforholdet mellom Nettselskapet og
den enkelte Innmatingskunde.

Innmatingskunden og Nettselskapet vil i det følgen-
de i fellesskap bli omtalt som «Partene».

Vilkårene regulerer Partenes rettigheter og plikter i 
forbindelse med Innmatingskundens tilknytning
og bruk av Nettselskapets overføringsnett. Partenes 
rettigheter og plikter i forbindelse med tilknytning
og bruk er for øvrig også regulert i gjeldende lover, 
forskrifter og konsesjoner.

1 TILKNYTNINGSPUNKT

Innmatingskunden tilknyttes Nettselskapets overfø-
ringsnett i tilknytningspunktet.
Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom 
Innmatingskundens elektriske anlegg og Nettselska-
pets
overføringsnett.

2 KOSTNADSDEKNING

2.1 Produksjonsrelaterte nettanlegg

Kostnader forbundet med etablering av produksjons-
relaterte nettanlegg, det vil si nettanlegg der hoved-
funksjonen er overføring av kraft fra Innmatingskun-
dens kraftverk til Nettselskapets overføringsnett,
dekkes av Innmatingskunden.

Dersom bygging av et produksjonsrelatert nettan-
legg skal skje i regi av Nettselskapet, kan Netts-
elskapet
kreve at hele eller deler av etableringskostnadene 
innbetales til Nettselskapet før bygging igangsettes.
Alternativt kan Nettselskapet kreve at Innmatings-
kunden stiller bankgaranti eller annen betryggende
sikkerhet for etableringskostnadene.

2.2  Anleggsbidrag 
Nettselskapet har rett til å fastsette et anleggsbidrag 
for å dekke anleggskostnader som påløper i forbin-
delse med tilknytning av Innmatingskunden.

Tilsvarende har Nettselskapet rett til å fastsette et 
anleggsbidrag for å dekke anleggskostnader som
påløper i forbindelse med eventuelle senere for-
sterkninger av nettet til Innmatingskunden.

Anleggsbidrag beregnes i henhold til de til enhver tid 
gjeldende lov- og forskriftsbestemte regler.
Nettselskapet kan kreve at hele eller deler av 
anleggsbidraget innbetales til Nettselskapet før 
anleggsarbeidene igangsettes. Alternativt kan Netts-
elskapet kreve at Innmatingskunden stiller bankga-
ranti eller annen betryggende sikkerhet for beløpet.

 
2.3 Endret systemspenning
Nettselskapet står til enhver tid fritt til å endre sys-
temspenning.

Dersom endring av systemspenning som følge av 
Nettselskapets egen beslutning medfører behov 
for omlegging av Innmatingskundens anlegg, skal 
Nettselskapet dekke kostnadene forbundet med slik 
nødvendig omlegging.

Merkostnader forbundet med en eventuell, samti-
dig oppgradering av Innmatingskundens anlegg, er 
Nettselskapet uvedkommende.

Nettselskapet er heller ikke ansvarlig for kostnader 
forbundet med omlegging av Innmatingskundens 
anlegg dersom endring av systemspenning finner 
sted som følge av krav fra offentlige myndigheter.

3  TEKNISK SPESIFIKASJON, VERNUT-
RUSTNING MV

3.1 Teknisk spesifikasjon, vernutrustning 
mv 
Innmatingskundens elektriske anlegg skal tilfreds-
stille nettselskapets tekniske krav, krav til vernut-
rustning mv.
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3.2  Ombygging/endring av Innma-
tingskundens elektriske anlegg 
Dersom Innmatingskunden planlegger ombyg-
ging eller andre endringer som vil øke installert 
effekt i Innmatingskundens elektriske anlegg, 
eller på annen måte vil kunne påvirke driften av 
Nettselskapets nett, skal Nettselskapet varsles 
om dette før ombyggingsarbeidene mv igang-
settes.

3.3 Kontaktperson
Innmatingskunden er forpliktet til å ha en 
kontaktperson som skal kunne kontaktes for 
forhold vedrørende Innmatingskundens elek-
triske anlegg.

Innmatingskunden skal til enhver tid holde 
Nettselskapet oppdatert om hvem som er 
Innmatingskundens kontaktperson etter denne 
bestemmelsen, samt nødvendig kontaktinfor-
masjon.

4  IDRIFTSE TTELSE AV KRAF TVERK

4.1  Forutgående test av vernutrust-
ning mv

Før innmating fra Innmatingskundens kraftverk 
kan igangsettes, skal Innmatingskunden, i sam-
arbeid med Nettselskapet, gjennomføre en test 
av at vernutrustning installert i Innmatingskun-
dens anlegg fungerer tilfredsstillende.

I den forbindelse skal det også gjennomføres en 
lastavslagsprøve med en etterfølgende analyse 
av spenningsvariasjoner i Nettselskapets over-
føringsnett.

4.2 P ermanent idriftsettelse av kraftverk
Kraftverket skal ikke settes i permanent drift før 
forutgående test av vernutrusting mv, jf punkt 
4.1, er godkjent av Nettselskapet.

5 MÅLING

5. 1 Installasjon og drift av måleutstyr
Nettselskapet avgjør hvilket måleutstyr som 
skal benyttes for registrering av Innmatings-
kundens innmatingi tilknytningspunktet.

Måleutstyret eies av Nettselskapet, som også 
har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av 
dette.

Dersom Innmatingskunden ønsker installert 
eget måleutstyr i tillegg til Nettselskapets ut-
styr, skjer dette for Innmatingskundens regning.
Innmatingskundens eget måleutstyr kan bare 
tilkobles etter nærmere avtale med Nettselska-
pet, og kan ikke plasseres slik at Nettselska-
pets måleutstyr kan bli påvirket.

5.2  Måleravlesning
Måleravlesning finner sted i overensstemmelse 
med de til enhver tid forskriftsbestemte krav 
om måleravlesning.

5.3  Varslingsplikt
Dersom en av Partene oppdager feil ved må-
lingen, eller har mistanke om slik feil, plikter 
han uten ugrunnet opphold å varsle den andre 
Parten om dette.

5.4  Kontroll av måleutstyr
Nettselskapet har til enhver tid rett til å gjen-
nomføre kontroll av eget måleutstyr.

Ved mistanke om feil ved Nettselskapets 
måleutstyr, kan Innmatingskunden kreve at 
Nettselskapet gjennomfører kontroll av dette. I 
forbindelse med slik kontroll skal Nettselska-
pet også foreta en rutinemessig kontroll for å 
undersøke om den påståtte feilen kan skyldes 
jordfeil, feilkoblinger eller lignende.

Dersom Innmatingskunden krever kontroll 
av Nettselskapets måleutstyr, skal Innma-
tingskunden dekke Nettselskapets kostnader 
forbundet med dette. Dersom kontrollen viser 
måleavvik større enn forskriftsbestemte krav 
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om tillatt avvik, skal kontrollen likevel bekostes 
av Nettselskapet.

Resultater og andre opplysninger om gjennom-
ført kontroll av Nettselskapets måleutstyr skal 
gjøres tilgjengelig for Innmatingskunden.

5.5  Feil ved måleutstyr
Dersom Nettselskapet konstaterer feil ved 
måleutstyret, skal dette meddeles Innmatings-
kunden så snart som mulig.

Dersom måleutstyret har vist feil, har Netts-
elskapet rett til å foreta en skjønnsmessig sti-
pulering av innmating fra Innmatingskunden for 
hele feilperioden, med mindre innmatingen ikke 
på annen måte lar seg beregne nøyaktig. Ved 
skjønnet vektlegges de forhold som antas å ha 
betydning for å anslå innmatingeni feilperioden, 
for eksempel tidligere innmating i en tilsvaren-
de periode, kontrollmålinger mv.

Innmatingskunden blir belastet for eller god-
skrevet den innmatingen som svarer til diffe-
ransen mellom stipulert og feilmålt innmating 
for den perioden målerfeil kan ettervises. Slikt 
etteroppgjør finner sted for så vel nettleie som 
energimengde og tilhørende avgifter.

Tilleggsbetaling eller tilbakebetaling kan likevel 
ikke kreves dersom feilmålingen viser feil som 
er mindre enn forskriftsbestemte krav til må-
lernøyaktighet.

Nettselskapets rett og plikt til korrigeringsav-
regning vedrørende kraft ved feil ved måleutstyr 
gjelder uten hensyn til om Innmatingskunden 
har hatt andre kraftkjøpere i feilperioden.
Ved beregning av det beløp Nettselskapet kan 
kreve tilleggsbetaling for eller skal godskrive 
Innmatingskunden, skal Nettselskapets pris for 
nettap i feilperioden benyttes.

For det tilfellet at målefeilen skyldes forhold 
Nettselskapet er ansvarlig for og Innmatings-
kunden har vært i aktsom god tro med hensyn 
til feilen, skal Innmatingskunden likevel god-
skrives i forhold til den kraftpris han faktisk 
har beregnet seg i perioden, forutsatt at Inn-

matingskunden kan dokumentere at han har 
hatt avtale om denne prisen med sine kunder i 
feilperioden.

Tilleggsbetaling eller tilbakebetaling for nettleie 
mv skal skje for den tiden feilen kan dokumen-
teres, dog normalt ikke for avregningsperioder 
der dato for betalingsfrist for avregningsperio-
den ligger lenger tilbake i tid enn 3 år.

Slikt etteroppgjør skal gjennomføres uten 
ugrunnet opphold så snart feilen er dokumen-
tert og etteroppgjørets størrelse beregnet.

5.6 Feilregistrering av innmating som 
følg e av feil i Innmatingskundens 
anlegg
Hvis en feil eller mangel ved Innmatingskun-
dens anlegg har medført at Nettselskapets 
måleutstyr har registrert feil mengde innma-
tet kraft, har Innmatingskunden ikke krav på 
tilbakebetaling av nettleie, energimengde og 
avgifter.

Dette gjelder selv om det samtidig skulle ha 
oppstått eller vært tilstede en feil eller mangel 
i den delen av nettet som Nettselskapet svarer 
for.

6  AVREGNING OG BETALING

6.1  Avregning og betaling av nettleie 
Avregning og betaling finner sted på grunnlag 
av de måleverdier som avleses av Nettselska-
pets måleutstyr i den aktuelle avregningsperi-
oden.

Betaling finner sted i henhold til gjeldende tarif-
fer med tillegg av tilhørende avgifter.

Nettselskapets faktura forfaller til betaling i 
henhold til Nettselskapets faktureringsrutiner.
Forsinkelsesrente påløper i henhold til forsin-
kelsesrentelovens bestemmelser og løper fra 
betalingsfrist.
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6.2  Sikkerhetsstillelse 
Nettselskapet kan kreve at Innmatingskunden stiller 
sikkerhet for betalingsforpliktelsen.

Krav om sikkerhetsstillelse kan fremsettes dersom 
det foreligger saklig grunn. Betalingsmislighold og/
eller sannsynlig fremtidig betalingsmislighold er 
alltid å anse som saklig grunn.

6.3  Endring i betalingsvilkår
Endringer i Nettselskapets tariffer vil bli kunngjort 
med 14 dagers varsel som direkte melding til Innma-
tingskunden eller på annen egnet måte.

Kunngjøringen skal inneholde en begrunnelse for 
tariffendringen.

6.4  Avregningsfeil
Dersom en Part oppdager avregningsfeil eller andre 
feil knyttet til bruk av måledata, skal vedkommende
part umiddelbart informere den andre Parten om 
dette.

Ved avregningsfeil som gjelder perioder hvor avreg-
ning alt har funnet sted, skal Innmatingskunden
belastes for eller godskrives for nettleie, samt ener-
gimengde og tilhørende avgifter for den periode
avregningsfeilen har forekommet. Dette gjelder for 
alle typer avregningsfeil.

Etteroppgjøret mellom Nettselskapet og Innmatings-
kunden finner sted i henhold til reglene i punkt
5.5, femte til niende ledd.

6.5  Ansvar for offentlige avgifter
Dersom Nettselskapet blir avkrevet offentlige avgifter 
som Nettselskapet tidligere ikke har krevet inn på 
grunn av uriktige og/eller mangelfulle opplysninger 
fra Innmatingskunden vedrørende Innmatings-
kundens innmating, forbruk eller øvrige forhold av 
betydning for Innmatingskundens avgiftsplikt, har 
Nettselskapet rett til å kreve regress hos Innmatings-
kunden.

7 STENGING AV NETTKUNDENS ANLEGG

7.1 V ilkår for stenging
Dersom Innmatingskunden ikke betaler skyldig nett-
leie i henhold til betalingsfrist, har Nettselskapet
rett til å stenge Innmatingskundens anlegg for inn-
mating av elektrisk kraft.

Tilsvarende rett til å stenge Innmatingskundens an-
legg foreligger også dersom Innmatingskunden
unnlater å stille sikkerhet for sine betalingsforpliktel-
ser når Nettselskapet har fremmet krav om slik
sikkerhetsstillelse, jf punkt 6.2.

Innmatingskunden er ikke fritatt for betaling av net-
tariffens faste kostnader, leie av måler mv i den tid
anlegget er stengt som følge av Innmatingskundens 
betalingsmislighold.

7.2 Prosedyrer for stenging
Ved betalingsmislighold/manglende sikkerhetsstil-
lelse skal skriftlig varsel om stenging sendes Innma-
tingskundens faktureringsadresse.

Av stengevarsel i forbindelse med betalingsmislig-
hold skal det fremgå:

• At Innmatingskunden kan unngå stenging ved 
betaling innen 7 dager

• En oppfordring om å kontakte Nettselskapet 
for å finne frem til alternative løsninger for å få 
gjort opp gjelden

• Kostnader som påløper ved stenging og gjen-
åpning

Av stengevarsel i forbindelse med manglende sikker-
hetsstillelse skal det fremgå:

• At Innmatingskunden kan unngå stenging ved 
å stille nødvendig sikkerhet innen 7 dager

• Kostnader som påløper ved stenging og gjen-
åpning

7.3 Gjenåpning av stengt anlegg
Kun Nettselskapet har adgang til å tilkoble et anlegg 
som har blitt stengt av Nettselskapet.

Anlegg som er rettmessig stengt som følge av beta-
lingsmislighold eller manglende sikkerhetsstillelse,
vil ikke bli gjenåpnet før all gjeld til Nettselskapet og 
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kostnader i forbindelse med stenging og gjenåpning
er betalt.

Ved fare for fortsatt betalingsmislighold, kan Netts-
elskapet stille som vilkår for gjenåpning at Innma-
tingskunden i tillegg stiller sikkerhet for fremtidige 
betalingsforpliktelser.

7.4 Erstatningsansvar ved rettmessig 
stenging
Nettselskapet er ikke ansvarlig for skader eller tap 
Innmatingskunden påføres som følge av rettmessig
stenging.

8 ANSVARSFORHOLD

8.1 Ansvar for forhold i eget anlegg

Partene er ansvarlige for forhold i egne elektriske 
anlegg.

Tilknytningspunktet utgjør grensen mellom Innma-
tingskundens elektriske anlegg og Nettselskapets
overføringsnett.

Tilknytningspunktets klemmeforbindelse inngår som 
del av Innmatingskundens elektriske anlegg.

9 MANGLER

9.1 Leveringskvalitet
Den kraft som mates inn på Nettselskapets overfø-
ringsnett skal overholde forskriftsbestemte krav til
leveringskvalitet.

9.2 Reklamasjon
Den av Partene som mottar mangelfull ytelse taper 
sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom han
ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller bur-
de ha oppdaget den, gir den andre Parten melding
om mangelen.

9.3 Avhjelp 
Den ansvarlige Part har rett og plikt til å avhjelpe 
mangelen for egen regning.

Avhjelp må finne sted innen rimelig tid etter at den 
annen Part har gitt melding om mangelen i henhold
til 9.2.

Avhjelp avskjærer ikke retten erstatning for skade og 
tap etter punkt 9.5.

9.4 Prisavslag
Den Part som har mottatt mangelfull ytelse kan kre-
ve prisavslag, med mindre mangelen blir avhjulpet
etter punkt 9.3.

Prisavslag avskjærer ikke retten erstatning for skade 
og tap etter punkt 9.5.

9.5 Erstatning

9.5.1 Direkte skader og tap
Hver av Partene er ansvarlige for direkte skade og 
tap hos motparten, forårsaket av forhold på sin side.
Dette gjelder likevel ikke så langt den skadevoldende 
Part godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker
utenfor Partens kontroll, som det ikke med rimelig-
het kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Ansvarsfrihet etter annet ledd gjelder så lenge den 
aktuelle hindringen virker.

9.5.2 Indirekte skader og tap
Partene er ikke ansvarlige for indirekte skader og tap 
hos motparten, forårsaket av forhold på sin side,
med mindre skaden/tapet skyldes grov uaktsomhet 
hos vedkommende Part.

Som indirekte skade og tap regnes:
• Tap som følge av minsket eller bortfalt produk-

sjon eller omsetning (driftsavbrudd)
• Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt 

med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig 
oppfylt

• Tap som vedkommende Parts kunder har lidt
• Tap som følge av skade på annet enn Partens 

anlegg, apparater eller annet enn gjenstander 
som har nær og direkte sammenheng med 
anlegget eller apparatenes forutsatte bruk
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9.6 Tapsbegrensningsplikt 
Den skadelidte Parten plikter ved rimelige tiltak å 
søke å begrense sitt tap. Ved forsømmelse av denne 
tapsbegrensningsplikten, må den skadelidte Parten 
selv bære en tilsvarende del av tapet.

9.7 Skadelidtes medvirkning 
Dersom den skadelidte Parten har medvirket til 
skaden eller tapet ved egen skyld, kan den skade-
voldende Partens ansvar settes ned eller falle bort i 
henhold til alminnelige erstatningsrettslige regler.

9.8 Personskade 
Ansvar for personskade reguleres ikke av disse vilkå-
rene. 
 
Det vises til alminnelige erstatningsrettslige regler. 

10 FRA - OG TILKOBLING AV INNMA 
TINGSKUNDENS ANLEGG

10.1 Frakobling uten nærmere varsel 
Nettselskapet, samt Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap (DSB) og Det lokale eltilsyn

(DLE) kan foreta frakobling av Innmatingskundens 
anlegg uten nærmere varsel dersom:

• - anlegget er farlig
• - anlegget behøver øyeblikkelig utbedring
• - anlegget kan medføre skade og ulemper for 

Nettselskapet, Innmatingskunden selv eller 
Nettselskapets øvrige kunder

10.2 Frakobling etter nærmere varsel
Nettselskapet kan foreta frakobling av Innmatings-
kundens anlegg etter nærmere varsel dersom slik
frakobling er nødvendig av hensyn til ettersyn, vedli-
kehold eller øvrige endringer av Nettselskapets
installasjoner eller installasjoner tilhørende Netts-
elskapets kunder. 

Frakoblingen skal forsøkes lagt til tider som er til 
minst ulempe for Innmatingskunden.

Varsel om frakobling medfører ingen plikt for Netts-
elskapet til å koble fra anlegget i hele eller deler av
det varslede tidsrom.

Dersom Innmatingskunden skal foreta arbeider på 

sitt elektriske anlegg, slik at dette må frakobles, skal
Nettselskapets driftsvakt varsles på forhånd både før 
frakobling og før gjeninnkobling kan skje.

10.3 Erstatningsansvar ved rettmessig 
frakobling
Nettselskapet er ikke ansvarlig for skader eller tap 
Innmatingskunden påføres som følge av rettmessig
frakobling.

11 OPPSIGELSE

Dersom Innmatingskundens virksomhet skal legges 
ned eller innstilles, kan Innmatingskunden si opp
avtalen med 1 måneds varsel.

Slik oppsigelse får ingen betydning for Nettselska-
pets eventuelle tinglyste rettigheter til fremføring,
drift og vedlikehold av Nettselskapets overføringsnett 
over Eiendommen mv.
Oppsigelse gir likevel Nettselskapet rett til å rive 
nettanlegg som eies av Nettselskapet og som har 
vært nødvendig for å knytte Innmatingskunden til 
overføringsnettet, når dette nettanlegget ikke lenger 
er i bruk. Kostnader forbundet med slik riving skal 
dekkes av Innmatingskunden.

12 Taushetsplikt

Partene plikter å bevare taushet om alle forhold de 
blir kjent med av teknisk eller økonomisk art som
vedrører motpartens virksomhet.

13 TVISTER

Tvister i anledning disse vilkårene bringes inn for de 
ordinære domstolene med mindre partene i det
enkelte tilfellet er enige om å løse tvisten ved voldgift 
og inngår avtale om dette.

Ved uenighet mellom Partene om forhold som er 
regulert i forskrifter med hjemmel i energiloven,
forelegges forholdet Norges vassdrags- og energidi-
rektorat (NVE) som vil kunne fatte vedtak i saken.
Tilsvarende gjelder også konsesjonsvilkår gitt av NVE 
i medhold av energiloven.



EBL Kompetanse AS

Sørkedalsveien 10 B
Postboks 7123 Majorstua
0307 OSLO

Tlf. 23 50 57 00
Faks 23 20 57 49

post@ebl-kompetanse.no
www.ebl-kompetanse.no

Tensio AS

Tlf. 74 12 15 00
www.tensio.no

e-post: kundeservice.tn@tensio.no


