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A V T A L E

mellom Statnett som sentralnettoperatør
og

______________________, som netteier i sentralnettet

§ 1 Avtalens formål og bakgrunn

Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder
denne Avtalen som en fellesnettavtale. Avtalen tar utgangspunkt i at Statnett i
omsetningskonsesjon av 7.3.2007 er tillagt ansvaret for sentralnettordningen.
Foretaket er samtidig den største netteier i sentralnettet.

Ovennevnte konsesjon pålegger Statnett ”å sørge for innleie av alle anlegg som inngår
i sentralnettet.” Denne Avtalen har til hensikt å regulere forholdet mellom Statnett som
Sentralnettoperatør og de netteiere som stiller sine anlegg til rådighet for sentralnettet.
Avtalen regulerer også forhold netteierne i mellom.

For å ivareta Avtalen og samarbeidet mellom netteierne og Sentralnettoperatøren og
for å ivareta netteiernes felles interesser knyttet til driften av sentralnettet, opprettes
det gjennom denne Avtalen ett felles organ, Netteiermøte.

Bestemmelsene i Avtalen endrer ikke Sentralnettoperatørens og netteiernes rettigheter
og plikter knyttet til bruk av sentralnettet for øvrig fastlagt i lov, forskrifter og
konsesjoner fra myndighetene. For det tilfelle at myndighetenes regelverk måtte
komme i motstrid med innholdet i denne Avtalen, settes Avtalen til side så langt det er
nødvendig for å bringe regelkonflikten til opphør.

§ 2 Parter

Parter i Avtalen er Statnett (heretter kalt Sentralnettoperatør) og den enkelte netteier i
sentralnettet. Statnett inngår i Avtalen både som Sentralnettoperatør og netteier. Som
netteier opptrer Statnett på samme vilkår som øvrige netteiere i sentralnettet. Statnett
skal som Sentralnettoperatør for sentralnettordningen ha et regnskapsmessig skille mot
annen virksomhet i Statnett.

§ 3 Sentralnettoperatørens oppgaver

Sentralnettoperatørens hovedoppgaver er regulert av myndighetene og omfatter
forhold som følger:
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 Tariffering og avregning (økonomisk oppgjør)
 Administrasjon av sentralnettordningen, herunder ansvaret for Sentralnettets

kunder.

Statnett er ved konsesjon av 17.12.2004 systemansvarlig i det norske kraftsystemet.
Systemansvaret reguleres gjennom lov, forskrift og konsesjoner og er ikke gjenstand
for avtaleregulering mellom partene. Utøvelse av systemansvaret påvirker imidlertid
netteierne. Netteiermøte kan derfor blant annet ta opp til drøftelse spørsmål av generell
interesse knyttet til Statnetts håndtering av systemansvaret.

Sentralnettoperatøren skal utføre sine oppgaver i henhold til gjeldende lover,
forskrifter og konsesjoner.

Sentralnettoperatøren skal behandle alle netteiere på en nøytral måte.

§ 4 Netteiermøte

4.1 Netteiermøte

Netteierne i sentralnettet skal ivareta sine felles interesser som sentralnettseiere
gjennom et Netteiermøte som avholdes minst to ganger i året.

4.2 Netteiermøtets sammensetning.

Alle netteiere i sentralnettet har møterett på Netteiermøte. Netteiermøte velger selv sin
leder for 2 år av gangen.

4.3 Netteiermøtets oppgaver

Netteiermøte skal behandle saker av interesse for deltakerne i deres egenskap av
netteiere i sentralnettet, herunder avgi uttalelser og/eller anbefalinger vedrørende

a) Budsjett og regnskap for Sentralnettoperatørens virksomhet, herunder tariffen
for påfølgende år.

b) Sentralnetteiernes interesser i forhold til sentralnettets kunder.
c) Spørsmål av betydning for avtaleforholdet.
d) Øvrige spørsmål av betydning i forholdet mellom netteierne innbyrdes og i

forholdet mellom netteierne og Sentralnettoperatør.

Netteiermøte kan etter behov opprette ad-hoc utvalg til å vurdere nærmere definerte
oppgaver. Ad-hoc utvalg avgir innstilling til Netteiermøte etter endt oppdrag og legges
deretter ned. Slike utvalg skal normalt bestå av inntil 5 medlemmer som utpekes av
Netteiermøte. Utvalget velger selv sin leder.

Netteiermøte bestemmer hvorledes kostnadene ved ad-hoc utvalgets arbeid skal
dekkes.
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4.4 Saksforberedelse. Innkalling

Sentralnettoperatøren er sekretariat for Netteiermøte og har ansvaret for innkalling og
forberedelse av de saker som skal behandles der. Sakene settes opp av
Sentralnettoperatøren i samråd med Netteiermøtets leder. Sentralnettoperatøren har
rett og plikt til å møte.

§ 5 Anlegg i sentralnettet

Den enkelte netteier er selv ansvarlig for at egne anlegg er i driftssikker stand, og at de
oppfyller de krav som regelverk, konsesjoner og pålegg setter.

§ 6 Netteiernes godtgjørelse

Netteierne er underlagt myndighetenes regulering mht. inntekter fra sin
nettvirksomhet, jfr. NVEs forskrifter på området. Netteiernes økonomiske godtgjørelse
for anleggene i sentralnettet skal til enhver tid være tilpasset de regelverk
myndighetene fastsetter.

Netteierne fordeler selv sin totale inntektsramme mellom sentralnettet og annet nett,
og melder andelen tilhørende sentralnettet til Sentralnettoperatør. Fordelingen skal
bekreftes av revisor.

Sentralnettoperatøren forestår utbetaling av netteiernes økonomiske godtgjørelse.
Faktura skal sendes Sentralnettoperatør kvartalsvis, med forfall 15.02, 15.05, 15.08 og
15.11. Sentralnettoperatøren skal ha mottatt faktura innen 14 dager før forfall.
I spesielle tilfelle kan det være aktuelt å fakturere flere kvartaler samlet. Forfall settes
da til midten av perioden. Dette avtales særskilt mellom Sentralnettoperatør og
Netteier.

Dersom inntektsrammen endres skal dette straks meldes til Sentralnettoperatøren.
Justeringer kan tas med i neste kvartalsfaktura, og skal om nødvendig bekreftes av
revisor.

Det foretas ikke renteberegning ved slike justeringer av inntektsrammen.

§ 7 Måling og avregning

Sentralnettoperatøren er ansvarlig for behandling av måleverdier og avregning i
sentralnettet.

Netteier har ansvaret for anskaffelse og drift av nødvendig måleutstyr i sine anlegg.
Netteier er ansvarlig for at måledata tilfredsstiller de krav som settes til måling av
utveksling i avregningspunktet, jfr. ”Krav til måling av sentralnettsutveksling”. For
øvrig skal Sentralnettoperatøren sikres tilgang til nødvendige måleverdier. Det vises
for øvrig til myndighetenes til enhver tid gjeldende regler vedr. måling og avregning.
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§ 8 Ansvar

8.1
Hver av partene er ansvarlig for skade eller tap som han uaktsomt eller forsettlig
påfører en annen part. En part er ikke ansvarlig for indirekte skade eller tap med
mindre skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

8.2
Dersom Sentralnettoperatøren i egenskap av sentralnettsoperatør blir
erstatningsansvarlig overfor tredjemann som følge av virksomhet i sentralnettet, og
Sentralnettsoperatøren ikke har vært uaktsom, kan Sentralnettoperatøren kreve sine
utlegg dekket av netteierne. Dersom skaden skyldes forhold som én enkelt eller flere
netteier er ansvarlig for etter alminnelige erstatningsrettslige regler, skal
Sentralnettoperatørens utlegg dekkes av vedkommende netteier(e). Dersom skaden
ikke kan tilbakeføres til én enkelt ansvarlig netteier eller dersom det er tvist om
hvorvidt én enkelt netteier er ansvarlig, skal Sentralnettoperatørens utlegg dekkes av
netteierne i fellesskap, fordelt forholdsmessig i forhold til andel inntektsramme.

Dersom en netteier selv kommer i ansvar overfor tredjemann grunnet forhold innenfor
eget ansvarsområde, hefter vedkommende netteier selv for dette.

8.3
Partene skal informere hverandre snarest mulig om forhold som ansees å kunne utløse
erstatningskrav og skadelidte skal selv gjøre det som er mulig for å begrense skaden.
Hvis skadelidte unnlater å iverksette skadebegrensende tiltak, kan erstatningen
avkortes.

8.3
Den enkelte netteier er i henhold til gjeldende regler ansvarlig for KILE-hendelser i
sitt nett.

§ 9 Opplysningsplikt

Sentralnettoperatøren og netteierne plikter etter behov å informere hverandre gjensidig
om tekniske og økonomiske forhold som har betydning for partenes utførelse av sine
oppgaver.

§ 10 Taushetsplikt

Avtalen er offentlig. Informasjon om en part som tilflyter Sentralnettoperatøren eller
en netteier som resultat av denne Avtale og som er av kommersiell betydning for
vedkommende part er underlagt taushetsplikt..

§ 11 Varighet. Endringer m.v

Avtalen trer i kraft ved undertegning. Fra sistnevnte tidspunkt opphører tidligere
inngåtte avtale om leie av linjer og andre anlegg for bruk i sentralnettet.
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Avtalen gjelder til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 2 år regnet
fra 31.12. i det året oppsigelsen finner sted. Dersom netteier avhender
sentralnettsanlegg eller av annen grunn ikke lenger eier sentralnettsanlegg, opphører
Avtalen uten oppsigelsestid.

Dersom det i avtaletiden skjer endringer i myndighetenes rammevilkår eller i andre
forhold som partene ikke med rimelighet kunne forutse ved avtaleinngåelsen og dette
skaper vesentlige og varige ulemper for en part, kan hver av partene kreve
forhandlinger om dette, der siktemålet som hovedregel er at den opprinnelige balansen
i Avtalen skal opprettholdes.

Oppsigelse fra en parts side, medfører ikke at Avtalen bortfaller for de øvrige parters
vedkommende.

Dersom det foretas endringer i sentralnettets utstrekning som påvirker innholdet i
denne Avtale, gjøres endringen gjeldende fra vedtakets virkningstidspunkt.

§ 12 Overdragelse

Netteier kan ikke overdra Avtalen uten samtykke fra Sentralnettoperatøren. Samtykke
kan ikke nektes uten saklig grunn.

§ 13 Tvister

Tvister i anledning Avtalen skal, hvis ikke en av partene ønsker å bringe saken inn for
de alminnelige domstoler, avgjøres av en voldgiftsrett. Lov om voldgift av 14.5.2004
om voldgift får anvendelse. Voldgiftsretten settes i Oslo.

Dersom tvisten løses ved voldgift, skal avgjørelsen i allminnelighet være offentlig
tilgjengelig. Dog kan avgjørelsen unntas offentlighet, dersom denne inneholder
opplysninger som er taushetsbelagte etter denne Avtalen eller inneholder informasjon
av konkurransemessig betydning.

Undertegning

Denne kontrakten er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Oslo, den ................2009 .........., den ................2009

........................................ ........................................
Statnett SF


