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TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEAVTALE  
FOR NÆRINGSKUNDER MV -  SKAGERAK NETT  
 
Nettselskap:   
Firmanavn: Skagerak Nett AS    
Organisasjonsnummer: 980 495 302 
Postadresse: Pb. 80   
Postnummer: 3901 Porsgrunn    
Telefon: 815 33 933   
E-post: kundeservice@skagerakenergi.no  

Nettkunde: 
Firmanavn: 
Organisasjonsnummer:  
Postadresse:  
Postnummer/Sted:   
Telefon:  
E-post: 

  
Kontaktperson:   
Telefon:   
E-post:  

Kontaktperson:  
Telefon:  
E-post: 

 
 
Tilknytningspunkt i distribusjonsnett og/ eller regionalnettet 
Målepunkt ID:   
Hovedforsyning: Reserveforsyning: 
     
Det lages et eget vedleggsskjema til avtalen dersom det er mange tilknytninger med opplysning om 
Målepunkt ID for hver tilknytning. 
 
Nettleietariff     
Nettkunden plikter å betale den til enhver tid gjeldende nettleie (se vedlegg) for de nettjenester som 
mottas i avtaleperioden. 
 
Kontraktens varighet 
Til oppsigelse i henhold til nettleievilkår foreligger. 
 
Kontraktsdokumenter: 
• dette avtaledokument 
• nettselskapets til enhver tid gjeldende nettleie for uttak og bruk av nettet 
• eventuelle særlige kontrakts bestemmelser partene har avtalt (se neste punkt) 
• nettselskapets til enhver tid gjeldende generelle vilkår for tilknytning og nettleie 
• særskilt spesifikasjon av leveringsvilkår 
• kopi av dokumentasjon legges ved tilknytningsavtalen. 
 
Spesielle kontraktbestemmelser  
• I vedlegg "Særskilt spesifikasjon av leveringsvilkår" fremgår krav til leveringskvalitet, eventuelle avvik 

fra krav i forskrift om leveringskvalitet, FOL, ellers beskrevet i nettselskapets vilkår for tilknytning 
• Nettkundens ansvar for andres forbruk, eks. ved hybelhus, mange leietakere etc.  
• Eventuell erstatning for fremføring av anlegg/nettstasjon. 
 
Generelle vilkår 
Som vilkår gjelder vedlagte "Energi Norges anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv" og "Energi 
Norges anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv".  
Avtalte spesielle kontraktbestemmelser gjelder foran generelle vilkår i tilfelle motstrid. 
 
De generelle vilkår for tilknytning og nettleie er utformet i samsvar med de gjeldende lover og forskrifter 
samt konsesjonsforpliktelser for nettselskapet. Nettselskapet kan ensidig gjøre nødvendige endringer i de 
generelle vilkårene, f.eks. som følge av endringer i nevnte lover og forskrifter, eller andre 
systemendringer, og varsle nettkunden med 14 dagers varsel om endringene. De til enhver tid oppdaterte 
og gjeldende generelle vilkår for tilknytning og nettleie vil alltid finnes tilgjengelig på nettselskapets 
nettsider. 
 
Sted/dato: Sted/dato: 
  

For nettselskap For kunde 
 


