
 
 
 
 
 

 

Avtale om  
Utkoblbart/Fleksibelt forbruk 
 

1 Partene i avtalen 
 

Nettselskap 
Firmanavn  
Organisasjonsnr.  
Postadresse  
E-post kontaktperson  

 

Nettkunde 
Kundens navn  
Postadresse  
Målernummer  
Kundenummer  
Kontaktperson  
Tlf. kontaktperson  
E-post kontaktperson  

 

2 Generelle bestemmelser og avtaledokumenter 
 

Nettkunden bekrefter med dette at de aksepterer Arvas vilkår for overgang til utkoblbart forbruk. Ved 
inngåelse av avtale om Utkoblbart forbruk, gjelder følgende dokumenter, i prioritert rekkefølge: 

1. Tariff/nettleie for utkoblbart forbruk har som betingelse at det elektriske forbruket (anlegget) skal 
kobles ut automatisk når Arva iverksetter fjernutkobling. Det må påregnes varig utkobling 
(uker/måneder), spesielt i høylastperioder, og det utkoblbare forbruket skal hovedsakelig utnytte 
ledig kapasitet i nettet. Kunden skal ikke under noen omstendighet erstatte eller kunne erstatte 
utkoblbart forbruk med elektrisk forbruk over andre anlegg. Dette betyr at kunden enten må ha 
reserveløsninger eller kunne klare seg uten strømtilførsel i den perioden strømmen er koblet ut. 

2. Arva til enhver tid gjeldende tariffvilkår for overføring med utkoblingsklausul. 
3. Arva standard tilknytningsvilkår og nettleievilkår for næringskunder. 
4. Tariff/nettleie for utkoblbart forbruk tilbys anlegg med overbelastningsvern fra og med 500 A ved 

230 volt og 300 A ved 400 volt. Alt utkoblbart forbruk må ha timemåling og fjernutkobling fra 
Arvas driftssentral. 

  



3 Egenerklæring for inngåelse av avtale om Utkoblbart forbruk 
 

Krav Ja Nei 
Nettkunden er kjent med gjeldende Tariffvilkår for overføring med 
utkoblingsklasusul, og priser for nettleie med Utkoblbart forbruk. 

  

Det er dokumentert at anlegget oppfyller tekniske krav til Utkoblbart forbruk, jfr. 
Tariffvilkår for overføring med utkoblingsklasusul. 

  

Nettkunden er kjent med at en selv må bekoste tilrettelegging for Utkoblbart 
forbruk, jfr. Tariffvilkår for overføring med utkoblingsklasusul. 

  

Nettkunden er kjent med at nettselskapet kan koble ut anlegget i henhold til 
Tariffvilkår for overføring med utkoblingsklasusul. Nettkunden er kjent med at det 
ikke stilles krav til alternativ forsyning. 

  

Nettkunden er kjent med at nettselskapet ikke kan stilles til ansvar for hendelser 
eller skader, som følge av rettmessig utkobling og innkobling, som følger av 
Avtale om Utkoblbart forbruk, jfr. Tariffvilkår for overføring med 
utkoblingsklasusul» 

  

Nettkunden er kjent med at nettselskapet vil gjennomføre prøveutkoblinger minst 
en gang i året, jfr. Tariffvilkår for overføring med utkoblingsklasusul. 

  

Nettkunden har ansvar for å informere nettselskapet om de til enhver tid 
gjeldende mobilnr., eventuelt e-post som varsel skal sendes til. Melding sendes 
for Troms til kunde@tromskraft.no  for Nordland til nettkunde@nordlandsnett.no  
jfr. Tariffvilkår for overføring med utkoblingsklasusul. 

  

Nettselskapet er ikke forpliktet til å foreta utkobling, selv om denne er varslet.   
Nettkunden er kjent med at det ved avtalebrudd etterfaktureres et beløp 
tilsvarende akkumulert besparelse, pluss et tillegg på 15 % inntil et år tilbake i tid. 

  

 

 

 , den    , den  
       

Nettkunde    Arva AS   

 

Vedlegg: Tekniske krav og prinsippskisse 
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Vedlegg Tekniske krav  

Tekniske krav 

• Plasskrav: skap LxBxH 400x200x300 eller rack 2U 
• Arva skal ha uhindret adgang til utstyr for lastkontroll 
• Utstyr for lastkontroll krever radio- eller mobildekning (4G). Dekning må verifiseres før avtale 

inngås 
• Når kunde har bekreftet at anlegg er klargjort og oppfyller tekniske krav vil Arva montere utstyr 

for lastkontroll. Montasjen vil også inkludere testing av utkobling og innkobling. Kunden må 
dekke alle kostnader ifbm montasje og idriftsettelse av utstyr for lastkontroll. 

• Arva vil kun koble ut last. Vi vil varsle kunde når det er klart for innkobling, og kunden må selv 
koble inn lasten.  

 

Prinsippskisse 
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