KONTRAKT
mellom
Haugaland Kraft Energi AS
Haukeliveien 25, 5529 Haugesund
Org. nr.915 635 903
og
(Navn)
Adresse
Org. nr./fødselsnummer
BAKGRUNN
(Navn) har på sin eiendom installert ett solcelle anlegg på (x) kW og er dermed å anses som
plusskunde i nett til lokalt nettselskap iht. gjeldende regelverk fra myndighetene.
Ny definisjon av plusskunde fra 1. januar 2017:
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.

KUNDEFORHOLD
1. Haugaland Kraft Energi AS forplikter seg til å kjøpe overskuddskraft fra (Navn).
2. (Navn) kjøper Felleskraft fra Haugaland Kraft AS ved behov for kraftkjøp til eget anlegg, basert
på generelle vilkår og standardvilkår. Ytterligere informasjon om vilkårene finnes på
www.haugaland-kraft.no/leveringsvilkar
3. Det forutsettes at (Navn) har gyldig tilknytnings- og nettleieavtale med lokalt nettselskap.
AVREGNING AV KRAFT
1. For å avregne utveksling av kraft må det monteres måler med minimum timesoppløsning hos eier
av anlegget. Måler fungerer som avregningsmåler. Måleren eies og vedlikeholdes av det lokale
nettselskapet.
2. For levering av overskuddskraft inn på det lokale strømnettet, kjøper Haugaland Kraft Energi AS
overskuddskraften fra plusskunder som er tilknyttet vårt strømprodukt Felleskraft.
Overskuddskraften kjøpes til gjeldende spot (områdepris) hos Nord Pool Spot time for time, pluss
til enhver tid gjeldende påslag for Felleskraft. Det vil si samme påslag for både kjøp og salg.
3. De til enhver tid gjeldende offentlige avgifter dekkes av (Navn).
OPPHØR AV KONTRAKT
Hver av partene kan si opp avtalen med 3 måneders skriftlig varsel.
Avtalen kan heves med umiddelbar virkning av den skadelidte part dersom det foreligger vesentlig
mislighold av den annen part.
Avtalen er skrevet i to eksemplarer hvorav hver av partene beholder ett.
KONTAKTPERSONER
Kontaktperson hos (Navn): xxxxxx
Kontaktperson hos Haugaland Kraft Energi AS: Andreas Bachmann mob.tlf. 982 37 221
KONFIDENSIALITET
Partene forplikter seg til å holde det forretningsmessige innholdet i denne kontrakt konfidensielt.
Kontrakten eller deler av denne som inneholder slike opplysninger, kan ikke gjøres kjent for tredje
part uten den annen parts samtykke. Unntatt fra denne bestemmelsen er pliktig informasjon som skal
innberettes til offentlige myndigheter.
Haugesund

xx.xx.20xx

John H. Jakobsen
For Haugaland Kraft Energi AS
___________________

xxxxxxxxx
For (Navn)
______________________

