
Avtale om Utkoblbart forbruk 
1 Partene i avtalen 

Nettselskapet 

Firmanavn  

Organisasjonsnr.  

Postadresse  

E-post kontaktperson  

 

Nettkunden 

Kundens navn  

Postadresse  

Målernummer  

Kundenummer  

Kontaktperson  

Tlf. kontaktperson  

E-post kontaktperson  

 

2 Generelle bestemmelser og avtaledokumenter 
Nettkunden bekrefter med dette at de aksepterer Nordlandnetts vilkår for overgang til utkoblbart 

forbruk. Ved inngåelse av avtale om Utkoblbart forbruk, gjelder følgende dokumenter, i prioritert 

rekkefølge: 

1. Eventuelle særskilte bestemmelser eller tilpasninger, inkludert enlinje-skjema som viser eier- 

og grenseskille mellom NOR og nettkunde. 

2. Nordlandsnett til enhver tid gjeldende tariffvilkår for overføring med utkoblingsklausul 

3. Nordlandsnetts standard tilknytningsvilkår og nettleievilkår for næringskunder 

  



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-psost som varsel skal sendes til. Melding 
sendes 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, jfr. Tariffvilkår for overføring med utkoblingsklasusul. 

  

 

 

 , den    , den  

       

Nettkunde    Nordlandsnett AS   

 

mailto:nettkunde@nordlandsnett.no

