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KUNDE

1. Tilknytning og bruk av togvarmeposter:
1.1

1.2
1.3

Avtalen gir kunden tillatelse til å knyte seg til og hente ut elektrisk kraft til sine tog via
eksisterende uttakspunkter jf. vedlagte oversikt, med de eventuelle begrensninger
som er beskrevet i samme oversikt. (se pkt. 4.2)
Tilknytning bestilles gjennom kapasitetsfordelingsprosessen jf. Network Statement
artikkel 4.2.1.1.2.
Fremleie av tildelte togevarmeposter tillates ikke.

2. Nettleietariff og fakturering:
2.1

2.2
2.3

Kunden plikter å betale den til enhver tid gjeldende nettariff (tilknytningsavgift) for
aktuelle uttakspunkt iht. vedlagte oversikt uavhengig av bruksomfang.
Nettleie vil bli forskuddsfakturert à konto for et år om gangen med årsavregning og
ny à konto de påfølgende år så lenge avtalen gjelder. Oversikten over uttakspunktene
som inngår i avtalen holdes fortløpende oppdatert med kopier til hver av partene ved
endringer. Oversikten danner grunnlaget for fakturering.
Gjeldende tariffer og faktureringsrutiner vil for øvrig fortløpende bli gjort tilgjengelig
hos netteier på Jernbaneverkets hjemmesider www.jernbaneverket.no
Avregning og fakturering av energiforbruk [kWh] berøres ikke i denne avtalen.
For togvarmeposter tilknyttet Jernbaneverket 16 2/3 Hz nett er avregning og
fakturering av energiforbruk angitt i dokumentet ”Jernbaneverkets standardvilkår for
avregning av 16 2/3 Hz energi”.

3. Kontraktsvarighet:
3.1

Kontrakten løper inntil oppsigelse foreligger fra en av partene jf. bestemmelsene i
standardavtalen.(se punkt 4.3), dog slik at retten til å være tilknyttet bestemt
(identifisert) varmepost løper i fra ett hovedterminskifte til det neste, dvs. fra og med
2. søndag i desember til og med 2. lørdag i desember det første etterfølgende år.

4. Generelle kontraktsvilkår:
Følgende dokumenter inngår i de generelle kontraktsvilkårene og er vedlagt.
4.1
4.2
4.3

Dette avtaledokument.
Datert oversikt over uttakspunktene som inngår i avtalen.
Netteiers (EBLs) standard avtaler for nettleie og vilkår for tiknytning så langt disse er
relevant og kan bringes til anvendelse.

De generelle kontraktsvilkårene forutsettes utformet i samsvar med overordnede
myndigheters gjeldende lover og forskrifter samt netteiers konsesjonsforpliktelser.
Netteier kan ensidig gjøre nødvendige endringer i de generelle vilkårene f. eks. som
følge av endringer i myndighetenes rammevilkår og eller andre systemendringer, med
frister som angitt i de generelle vilkårene.

5. Særlige kontraktsvilkår:
Særlige kontraktsvilkår gjelder foran generelle kontraktsvilkår i tilfelle motstrid.
5.1

Togvarmeposter som er nyetablert og idriftsatt i løpet av de tre siste år.
Nyetablerte togvarmeposter er spesifisert i vedlagte oversikt. (jf. pkt. 4.2)
Iht. tidligere utsendt informasjon vil det for disse bli avkrevd et etableringsgebyr,
vanligvis avgrenset til tre års nettleie.

5.2

Ønsker om fremtidig utvidet kapasitet:
Ønsker kunden økt kapasitet på eksisterende togvarmeposter og/eller få etablert nye
må det fremsettes skriftlig forespørsel til Jernbaneverket med spesifikasjon av ønsket
lokasjon og kapasitetsbehov. Forespørselen vil bli vurdert teknisk og økonomisk og
det vil bli gitt tilsvar med fastsettelse av nødvendig etableringsgebyr og dato for
forventet ferdigstillelse. Tilbudet forutsettes skriftlig akseptert av kunden før arbeid
settes i gang. Etableringsgebyret vil som regel bli avgrenset til tre års leie for
angjeldende togvarmepost.

Sted og dato

for netteier:
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