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AVTALE

mellom

[Lillekraft] AS
(Selger)

og

[  ] Energiverk 
(Kjøper)

(Selger og Kjøper i fellesskap betegnet Partene)

om levering av elektrisk kraft
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1 Bakgrunn og formål

Selger har planer om å bygge et småkraftverk (Kraftverket) i [Sted].  Ved realisering av 
planene skal Kjøper kjøpe Kraftverkets kraftproduksjon.  Formålet med denne avtalen er å fast-
sette de nærmere vilkårene for dette. 

2 Leveringens omfang

2.1 Selger skal stille til Kjøpers disposisjon hele den mengden elektrisk kraft som Selger
leverer inn til Kjøpers distribusjonsnett.

2.2 Kjøper skal betale for all disponibel kraft som leveres inn til Kjøpers distribusjonsnett.

2.3 Antatt årsproduksjon vil utgjøre ca […] GWh.  Antatt fordeling av den kraftmengden 
som Selger skal stille til Kjøpers disposisjon skal angis nærmere i vedlegg 1 straks Kraftverket 
er klart til å bli satt i drift.

3 Leveringssted

Selger skal stille kraften til Kjøpers disposisjon til kontraktsfestet pris (jf punkt 4) i Kraft-
verkets tilknytningspunkt i Kjøpers distribusjonsnett.  Tilknytningspunktet er i 22 kV trans-
formatorbryter [XX] mellom samleskinne […] og transformator […].  

4 Kraftpris

Det er avtalt følgende pris: Spotpris (områdepris ref [ ] time for time) med et fratrekk på  
[  ] kr/MWh.

5 Avregning og betaling

5.1 Kraften skal betales etterskuddsvis hver måned med betalingsfrist på minst 14 dager. 

5.2 Selger skal forestå avlesning og utferdigelse av faktura. Selger kan overlate disse 
oppgavene til en annen som i tilfelle opptrer på Selgers vegne.

6 Overdragelse av rettigheter og plikter etter avtalen

Ingen av Partene kan overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtale til andre, uten først å 
ha innhentet skriftlig samtykke fra den annen Part.  Den annen Part kan ikke uten saklig grunn 
nekte å gi slikt samtykke. 

7 Taushetsplikt

7.1 Partene plikter å bevare taushet om innholdet av denne avtalen. Opplysninger om 
innholdet av avtalen kan likevel i den grad det er nødvendig gis til en parts medhjelpere og 
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rådgivere, dersom også slike medhjelpere og rådgivere er underlagt tilsvarende taushetsplikt.  
Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at opplysninger gis til offentlig myndighet eller 
andre i medhold av opplysningsplikt pålagt ved lov eller i medhold av lov.

7.2 Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen har opphørt å gjelde.

8 Sanksjoner ved avtalebrudd

8.1 Dersom en Part (Overtrederen) overtrer en eller flere bestemmelser i nærværende 
avtale (Kontraktsbrudd), kan den andre Parten (Fornærmede) kreve (i) øyeblikkelig opphør 
av Kontraktsbruddet; (ii) oppretting av Kontraktsbruddet, der hvor dette er mulig, innen en 
rimelig frist fastsatt av Fornærmede; og/eller (iii) erstatning for ethvert direkte og/eller 
indirekte tap som Fornærmede pådras som følge av Kontraktsbruddet.

8.2 Dersom Kontraktsbruddet er vesentlig, kan Fornærmede heve avtalen med øyeblikkelig 
virkning.  Kan Kontraktsbruddet opprettes, skal slik heving likevel ikke skje uten at Over-
trederen først er gitt en rimelig frist til å opprette Kontraktsbruddet.

9 Oppsigelse

Hver av Partene kan med skriftlig varsel på minst tre måneder si opp avtalen med virkning fra 
et årsskifte.  

10 Ikrafttredelse

10.1 Avtalen trer i kraft straks den er undertegnet av begge Partene.  

10.2 Selgers leveringsplikt, jf punkt 2.1, og Kjøpers betalingsplikt, jf punkt 2.2, trer likevel 
først i kraft fra det tidspunkt Partene blir enige om at Kraftverket skal anses for å være satt i 
drift.

***

Denne avtalen er inngått i to likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder ett eksemplar 
hver.

__________ den __/__ - ______ __________ den __/__ - ______

___________________________ ___________________________
for [Lillekraft] AS for Energiverket AS
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Vedlegg 1 – Antatt fordeling av kraftmengde over året

Det er antatt at Selger vil stille følgende kraftmengder til Kjøpers disposisjon: 

Periode Produksjon Brukstid Middeleffekt Reaktiv effekt
Jan-April […] GWh [2 880] h […] kW [0] kVAr
Mai- Okt […] GWh [4 416] h […] kW [0] kVAr
Nov-Des […] GWh [1 464] h […] kW [0] kVAr
Totalt […] GWh [8 760] h […] kW [0] kVAr


