HAUGALAND KRAFT NETT AS - VEDLEGG TIL STANDARDAVTALE OG –VILKÅR
FOR NETTLEIE OG TILKNYTNING FOR NÆRINGSKUNDER
”SÆRSKILT SPESIFIKASJON AV LEVERINGSVILKÅR FOR NÆRINGSKUNDER
MV”
Dette vedlegget "Særskilt spesifikasjon av leveringsvilkår for næringskunder mv" beskriver nærmere
forhold hva gjelder kundebruk av elektrisk utstyr som direkte eller indirekte påvirker
leveringskvaliteten i tilknytningspunktet.
Hensikten med dette dokumentet er derfor å klargjøre hvordan kundepliktene i nettleieavtalen blir å
forstå, når man sammenholder disse med kravene i Forskrift om leveringskvalitet (FOL).
Etter dette blir Standardavtalen å forstå slik at den enkelte kundes bruk av nettet, som generer
påvirkning av nettet i form av støy (spenningsvariasjoner, overharmoniske etc.) i tilknytningspunktet,
må sees på som den respektive kundes andel av total påvirkning i forhold til sin belastning eller bruk
av nettet. Tilsvarende medfører dette at nettkunden ikke tillates å produsere mer støy enn den
andelen som nettkundens belastning utgjør av total kapasitet eller nivå i Haugaland Kraft Nett sitt
strømnett. Nettkunden er ansvarlig for å iverksette tiltak for å begrense sin påvirkning eller
støymessige belastning av nettet i overenstemmelse med dette.
Derfor skal kunden ikke uten videre ta i bruk utstyr som, gjennom høyt effektuttak eller store
startstrømmer, kan medføre en uforholdsmessig stor påvirkning av spenningsforholdene i nettet. Før
slik tilkobling finner sted, plikter kunden å innhente Haugaland Kraft Nett sin vurdering av utstyrets
påvirkning på nettet, samt rette seg etter de særvilkår som kan oppstilles for slik brukstillatelse.
Særvilkårene skal medvirke til at enhver nettkunde ikke blir tilbudt en dårligere leveringskvalitet enn
minimumskrav som er fastsatt i Forskrift om leveringskvalitet uten at det er omtalt i privat avtale.

Utdrag fra Forskrift om leveringskvalitet, FOL.
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557
§ 1-2. Virkeområde
Forskriften gjelder for den som helt eller delvis eier, driver eller bruker elektriske anlegg eller
elektrisk utstyr som er tilkoblet i det norske kraftsystemet, samt den som i henhold til energiloven er
utpekt som systemansvarlig. Forskriften gjelder ikke på norsk sjøterritorium, for likespenningsanlegg
eller for
jernbaneanlegg i Norge med frekvens 16 2/3 Hz. § 4-1. Vilkår i avtale for tilknytning og bruk av
nettanlegg Nettselskap skal sørge for at det i nettavtaler, inngått i henhold til forskrift om økonomisk
og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, fastsettes vilkår
vedrørende leveringskvalitet. Vilkårene skal ikke medføre at nettkunder blir tilbudt en dårligere
leveringskvalitet enn de minimumskrav, som er fastsatt i denne forskriften, dersom det ikke er
inngått en privat avtale om fravikelighet i henhold til § 1-3.

