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 Partene i avtaleforholdet er: 

Nettselskapet 

Firmanavn Helgeland Kraft AS 

Org nr. 844 011 342 

Postadresse Postboks 702, 8654 Mosjøen 

Kontaktperson  

 

 

Plusskunden 

Navn  

Fødselsdato/org.nr.  

Anleggsadresse   

Målernummer  

E-post adresse  

Mobilnummer  

 

 
1. AVTALENS BAKGRUNN OG FORMÅL 

Avtalen baseres på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin kontrollforskrift, som fra 
01.01.2017 har følgende definisjon på Plusskunde: 

«Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i 
tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha 
konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som 
krever omsetningskonsesjon».  

Dersom innmatet effekt er høyere enn dette, anses kunden som en ordinær kraftprodusent, og 
andre vilkår gjelder. 

1.1. Salg av overskuddsproduksjonen før og etter ELHUB 
 
Inntil Elhub er i drift vil vi som nettselskap kjøpe overskuddskraften til områdepris(Tromsø) time 
for time minus 1 øre/kWh.  
Elhub er planlagt satt i drift tidligst første kvartal 2018. Vi som nettselskap gir deg beskjed når du 
må inngå avtale med en kraftleverandør for salg overskuddsproduksjonen.  
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Når Elhuben er i drift må du kjøpe strømmen til forbruket ditt, og selge overskuddsproduksjonen 
til en og samme kraftleverandør. 

Ved manglende avtale med kraftleverandør om kjøp av forbruk og salg av overskuddskraft vil 
Helgeland Kraft AS Nett tre inn som kjøper og selger ihht regelverk om leveringsplikt og 
ventetariff. Dette er kun ment som en kortvarig ordning fram til avtale med kraftleverandør er på 
plass. Prisnivået på ventetariff vil være ihht det enhver tid gjeldende regelverk fra NVE, og vil 
være vesentlig dårligere enn det en kraftleverandør kan tilby.  

Denne avtale skal regulere Partenes samlede rettigheter og forpliktelser for overføring av 
overskuddskraft.   

  
2. ALMINNELIGE VILKÅR  

  

I tillegg til dette avtaledokumentet kommer følgende avtalevilkår til anvendelse:  

• Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning privatkunder                           

• Tilknytnings- og nettleieavtale for næringskunder 

Disse avtalene gjelder fullt ut med de unntak som er gjort i denne avtalen. Avtalene for både 
privat og næring finner du blant annet på våre internettsider www.helgelandkraftnett.no.   

 

3. BESKRIVELSE AV PRODUKSJONSENHETEN OG TILLATT MAKSIMAL INNMATET  

EFFEKTPRODUKSJON  

  

Maksimal tillatt aktiv 
effektproduksjon til Helgeland 
Kraft sitt nett  
[kW]  

  

Produksjonsenhetens installerte 
aktive effekt [kW]  

  

Produksjonsteknologi, type  
(Vann, vind, sol etc) 

  

 

Inverter, produsent/modell/antall  

  

Produsent  Modell  Antall  

      

Plassering av frakoblingsutstyr 
som nettselskapet skal kunne 
betjene  
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4. SÆRBESTEMMELSER FOR NETTLEIE OG TILKNYTNING  

  

4.1. Krav til leveringskvalitet  
Den kraft som mates inn på Helgeland Kraft sitt nett skal overholde alle krav til spenningskvalitet 
og effektflyt som følger av Avtaleforholdet, og de til enhver tid gjeldende regelverk fra NVE. I 
tillegg gjelder nasjonale forskrifter og normer som omhandler produksjon innenfor plusskunde-
ordningen, der normen NEK 400 er sentral.  

Helgeland Kraft kan nedlegge forbud mot (herunder frakoble) eller kreve utbedret eller endret, all 
bruk av Produksjonsenheten som kan forårsake negativ påvirkning av nettet. 

4.2. Gjeninnkobling av Produksjonsenheten  
En Produksjonsenhet som er rettmessig Frakoblet av Helgeland Kraft jf. Punkt 4.1, 2. ledd, vil ikke 
bli gjeninnkoblet før forholdet som betinget utkoblingen er dokumentert gjenopprettet. Kostnader 
som Helgeland Kraft påføres i forbindelse rettmessig Frakobling og Gjeninnkobling, må bekostes av 
Plusskunden.  

4.3. Endring i Produksjonsenhetens installasjon og/eller verninnstillinger  
Plusskunden kan ikke foreta endringer i Produksjonsenhetens installasjon og/eller verninnstillinger 
uten samtykke fra Helgeland Kraft. Helgeland Kraft kan nedlegge forbud mot endringen, dersom 
endringen vil ha innvirkning på drift og sikkerhet i Helgeland Kraft sitt nett. Ved endringer skal 
Helgeland Kraft sin dokumentasjon av Produksjonsheten oppdateres.  

4.4. Tariffer ved Innmating  
Ved Innmating av overskuddskraft i Helgeland Kraft sitt nett, gjelder til enhver tid gjeldende 
tariffer publisert på www.Helgelandkraftnett.no.  

5. VARIGHET   

  

Avtalen gjelder fra signering og inntil skriftlig oppsigelse fra en av Partene. Oppsigelsestiden er 14 
dager.  

6. TVISTER  

  

Tvister mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger.  

Dersom partene ikke oppnår en minnelig løsning kan hver av partene bringe saken inn for de 
alminnelige domstoler. Partene vedtar med dette Alstahaug Tingrett som verneting.   
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***  

Denne avtalen er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver av partene beholder hvert sitt eksemplar.  

  

  

Helgeland Kraft AS Nett           [Navn Kunde]  

Dato:__________________         Dato:__________________  

 

Signatur:__________________       Signatur:____________________  

Navn:        Navn:  
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DEFINISJONER  

  

Avtaleforholdet  Plusskundeavtalen med alminnelige vilkår.  
  

Frakobling  Frakobling av installasjon ved hjelp av fysisk 
inngrep, bruk av verktøy og lignende og/eller 
utkobling av en installasjon ved hjelp av bryter, 
sikring eller annet betjeningsorgan.  
  

Gjeninnkobling  Manuell eller automatisk tilkobling av 
Produksjonsenheten etter Frakobling.  
  

Innmating  Overskuddskraft som overføres fra Plusskunden 
til Helgeland Kraft sitt nett.  
  

Inverter  Statisk komponent som vha. kraftelektronikk 
omformer fra likespenning(DC) til 
vekselspenning(AC).  
  

Lavspent distribusjonsnett  Overføringsnett med Nominell spenning mindre 
enn eller lik 1000 V vekselspenning.  
  

Maksimal aktiv effektproduksjon  Maksimal aktiv elektrisk effekt som  
Produksjonsenheten tillates å mate inn til  
Nettselskapets nett, referert til  
Tilknytningspunktet ved driftsspenning.  
  

Plusskunde  I henhold til den til enhver tid gjeldende 
definisjon gitt av Norges vassdrags- og 
energidirektorat. Plusskunden eier 
Produksjonsenheten.  
  

Produksjonsenhet   Alt utstyr/installasjoner for kraftproduksjon 
som ligger på Plusskundens side av  
Tilknytningspunktet. Produksjonsenheten kan 
f.eks. omfatte solceller og invertere med 
tilhørende apparat- og kontrollanlegg samt 
nettsystemer.  
  

Tilknytningspunkt  Punkt i nettet som markerer overgangen 
mellom Helgeland Kraft sitt nett og kundens 
elektriske installasjon. Punktet angir grensen 
for eiendomsforhold samt ansvar for drift og 
vedlikehold.   

  

  


