
 
 

 

 

 

AVTALE 

OM   

ENTREPRENØRTJENESTER 

(P0-avtalen) 

 
Det er i dag inngått rammeavtale vedrørende levering av 
nettjenester som beskrevet i denne avtalen med vedlegg 

("Avtalen"). 
 

 
 

Mellom  

 
 

NETTSELSKAPET AS 
Org nr. 921 688 679 

Emil Schanches gate 10, 7160 Bjugn 

 

 

og 

 

 Leverandør 

                  _________________ (kalt Installatøren) 

på den andre siden 

 

(i fellesskap kalt Partene) 
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1. Formål 
 
Når Nettselskapet AS ikke har kapasitet, eller på annen måte ikke kan utføre arbeidet, så 

bestilles dette direkte til pre-kvalifiserte installatører.  

 

Prekvalifiseringen omhandler ikke gravearbeid, luftnett og nettstasjoner.  

 

Avtalen er en rammeavtale. Avtalen oppstiller ingen kjøpsplikt for Nettselskapet AS. 

Avtalen gir ikke Installatør en eksklusiv rett til leveranse av tjenester. 

 

 

2. Partenes representanter 
 

Følgende representanter med fullmakt i ethvert spørsmål som vedrører gjennomføring av 

rammeavtalen, er oppnevnt til å sikre etterlevelse av avtalen: 

 

Nettselskapet 

Firmanavn Nettselskapet AS 

Org nr. NO 921 688 679 

Postadresse Emil Schanches gate 10, 7160 Bjugn 

Kontaktperson Leander Lilleli 

Tlf. kontaktperson 474 45 581 

E-post 

kontaktperson 
leander.lilleli@nettselskapet.as  

 

Installatøren 

Firmanavn  

Org nr.  

Postadresse  

Kontaktperson  

Stilling  

Tlf. kontaktperson  

E-post 

kontaktperson 
 

 

Dersom Partene endrer representant eller kontaktdata skal den andre parten varsles om 

dette skriftlig. 

 

 

  

mailto:leander.lilleli@nettselskapet.as
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3. Avtaledokumenter 
 

Avtale for entreprenørtjenester mellom Nettselskapet AS og Installatøren består av 

følgende dokumenter:  

 

Vedlegg 1  Generelle avtalevilkår - dette dokument 

Vedlegg 1 Prosedyre for prekvalifisering 

Vedlegg 2 Produktbeskrivelser med prisoppsett [forslag: Tjeneste- og 

produktbeskrivelse] 

  

  

Vedlegg 3:  Nettselskapet AS sine alminnelige innkjøpsvilkår, se 

https://www.nettselskapet.as 

Veileder Tiltaksbeskrivelse RENblad 4100. Tilknytninger - utførelse 

Veileder Tiltaksbeskrivelse RENblad 4120. Tilknytninger – REN-blader 

Veileder Tiltaksbeskrivelse RENblad 4000. Måling i LS-ntt 

Veileder Tiltaksbeskrivelse RENblad 4001. Måling - Krav til målepunkt 

Veileder Tiltaksbeskrivelse RENblad 4003. Måling - Krav til plassering 

Veileder Tiltaksbeskrivelse RENblad 8032. Håndbok Driftsmerking 

Veileder Nettselskapet AS sine tilknytningsvilkår på 

https://www.nettselskapet.as 

Veileder Nettselskapet AS sine dokumenter til installatør på 

https://www.nettselskapet.as 

 

 

Arbeidet skal utføres iht. til de til enhver tid gjeldene krav og spesifikasjoner fra 

Nettselskapet AS. Endringer i spesifikasjonene vil bli varslet av med rimelig varslingstid. 

(minimum 1 måned). 

 

Ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder ovennevnte dokumenter i rekkefølge slik 

dette er angitt over.  

 

 

4. Kort beskrivelse av avtaleforholdet 
 

4.1. Leveransen 
 

Avtalen gjelder tjenester tilbudt av Installatøren i henhold til  i henhold til 

kontraktsdokumenter  / tilbud levert til Nettselskapet AS fra Installatør. 

 

Alt avfall skal håndteres i henhold til forskrift om avfallshåndtering. Ved avsluttet arbeid 

skal det ryddes opp.  

 

 

4.2. Arbeidskraft 
 

Installatør skal kun benytte kvalifisert og lovlig arbeidskraft i sitt arbeid og må kunne 

dokumentere gyldig arbeidstillatelse for utenlandske arbeidstakere.  

 

Installatør skal bekrefte at Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

gjøres gjeldende for alt arbeid utført under Avtalen. 

 

http://www.ren.no/renblad/4120
http://www.ren.no/renblad/4120
http://www.ren.no/renblad/4120
http://www.ren.no/renblad/4120
http://www.ren.no/renblad/4120
https://www.nettselskapet.as/
https://www.nettselskapet.as/
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Installatør skal bekrefte bruk av lærlinger når anslått verdi på kontrakt er minst 1,75 

million kroner ekskl. mva. og med varighet over tre måneder. 

 

Det skal foreligge yrkesskadeforsikring for alle arbeidstakere som blir benyttet i arbeidet. 

Det skal foreligge tariffavtale eller tilsvarende interne avtaler eller retningslinjer som 

regulerer arbeidsforhold og arbeidstakernes rettigheter, herunder 

arbeidstidsbestemmelser. Installatør skal påse at lovbestemte krav til arbeidstid og 

overtid overholdes.  

 

 

4.3. Kvalitetssikringssystem 
 

Installatøren skal ha et kvalitetssikringssystem (KS-system). Med basis i KS-systemet 

skal det utarbeides en dokumentert kvalitetsplan som er dekkende for utførelse av arbeid 

etter Avtalen. Planen skal tilfredsstille alle krav som er fastsatt i offentlig regelverk for 

slik virksomhet. Kostnader forbundet med utarbeidelse og implementering av KS-

systemet og kvalitetsplanen skal bæres av Installatør. 

 

Installatør skal ha etablert et internt kontrollsystem for virksomheten i samsvar med 

gjeldende lov og forskrift, og et apparat for oppfølging av denne (verneombud hvis 

påkrevet).  

Installatør skal  oversende til Nettselskapet AS rapporter om hendelser som er relevant 

for Nettselskapet AS. Dette kan være SHA/HMS-rapporter, RUH (Rapport om Uønsket 

Hendelse), SJA (Sikker Jobb Analyse), referat fra vernerunder dersom det skulle være 

behov, sammen med forslag til korrigerende tiltak. 

 

 

4.4. GDPR 
 
Installatør plikter å håndtere personopplysninger fra Nettselskapet AS iht den til enhver 

tid gjeldende personvernlovgivning. 

 

 

4.5. Adgang til Nettselskapets anlegg 
 

Adgang til anlegg skal skje i henhold til Nettselskapet AS sine til enhver tid gjeldende 

sikkerhetsbestemmelser, og forskrifter som gjelder for områder med begrenset tilgang. 

Informasjon som Installatørens personell får om Nettselskapet AS sine anlegg, 

virksomhet og rutiner skal behandles konfidensielt.  

 

Nettselskapet AS krever at Installatør undertegner en taushetserklæring. Installatøren 

har med dette ansvar for gjennom sitt eget system å sikre taushet rundt 

personopplysninger, anleggsinformasjon mv. 
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4.6. Opplæring/kvalifisering 
 
Installatører som ønsker å bli prekvalifisert må gjennomføre en opplæring, med varighet 

på 1 arbeidsdag, før Avtale underskrives. 

 

I tillegg må Installatøren kunne dokumentere gjennomgang av lovpålagt opplæring i 

”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg” (FSE) og førstehjelp.  

 

Installatør må være godkjent i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 

sitt Installatørregister for utførelse av ”Lavspenning forsyningsanlegg”. Dokumentasjon 

fremlegges ved kontraktsinngåelse. 

Installatører med dokumentert godkjent opplæring i andre nettselskap godkjennes også 

som opplæring i Nettselskapet AS sitt nett.  

 

 

4.7. Materiell som benyttes i avtalen  
 
Det skal kun benyttes godkjent materiell ved arbeid på Nettselskapet AS sitt nett. Det 

skal kun benyttes materiell som Nettselskapet AS har spesifisert. 

 

 

4.8. Standard for avtalen 
 
Nettselskapet AS sine egne prosedyrer gjelder før REN sine retningslinjer. Se pkt 3 

Avtaledokumenter 

 

 

5. Priser  
 

Gjeldende priser er angitt i Vedlegg 2. Avtalte priser er enhetspriser i henhold til vedlegg 

3. Alle enhetspriser inkluderer også alle øvrige ytelser og kostnader av enhver art som er 

nødvendig for komplett leveranse slik det er beskrevet i Avtalen med vedlegg. 

Enhetspriser danner grunnlag for fakturering etter oppmålt/medgått mengde. 

 

Enhetsprisene inkluderer transport av materiell og personell til lokasjon for utførelse av 

arbeidet. For materiell som skal leveres i henhold til Avtalen er prisene inklusiv 

emballasje tilpasset den belastning som materiellet utsettes for under transport. Alt 

nødvendig montasjeutstyr og hjelpemateriell som er nødvendig for leveransen skal også 

inngå i enhetsprisen. 

 

Enhetsprisene i prisoppsettet er faste første året. Deretter inflasjonsjusteres 

enhetsprisene årlig i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 

Byggjekostnadsindeks for bustader https://www.ssb.no/bkibol . 

 

Ved avtaleinngåelse er startindeksen fra underskrevet dato. Nettselskapet har ansvar for 

å utarbeide nye priser ved årsskiftet, og reguleringsindeksen skal da være den siste 

kjente pr. 31.12. Dersom partene ikke kommer til enighet innen 30 dager etter nytt 

løpende år påbegynner, kan begge parter si opp Avtalen [med 30 dagers skriftlig varsel]. 

Ingen prisendring skal da foretas i oppsigelsesperioden.  

 

Prisene i Avtalen forutsetter at arbeidene skjer innenfor normal arbeidstid. Dersom det er 

behov for utførelse av arbeid utenfor normal arbeidstid, skal dette forhåndsavtales 

skriftlig mellom partene. 

Prisene forutsetter at entreprenør er på stedet (til kunde).  

 

Fakturagebyr eller andre former for gebyrer skal ikke belastes Nettselskapet . 

https://www.ssb.no/bkibol
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Nettselskapet og Installatør kan gjensidig kreve nye forhandlinger om prisene dersom 

endringer i spesifikasjonen medfører vesentlige endringer i kostnader. 

 

Uforutsette kostnader knyttet til gjennomføringen vil i henhold til Avtalen utløse ekstra 

godtgjørelse. Eksempel vil være fjell med sprengning, passering av veier, brostein mm.  

Dette skal skriftlig forhåndsavtales med Nettselskapet før arbeidene iverksettes. 

 

Ved kryssing av offentlig vei gjelder spesielle regler og omfattes ikke av Avtalen. 

 

 

6. Garantier 
 

Garantitid for leveransene er 24 måneder etter godkjent overtagelse for det enkelte 

oppdrag. Dato for overtakelse settes til ferdigmeldingsdato i Elsmart 

Installasjonsmeldinger. Garantien omfatter alle feil som oppstår ved leveransen i 

garantiperioden, herunder feil i anleggenes dokumentasjon. 

 

Garantien omfatter umiddelbar reparasjon/utbedring, omlevering samt erstatning, også 

for eventuelt merarbeid og tapte inntekter for Nettselskapet AS på grunn av grov 

uaktsomhet.  

 

Dersom Nettselskapet AS og Installatør ikke blir enig om tidspunkt for retting av feil, kan 

Nettselskapet AS utføre dette selv, eller benytte alternative Installatører for 

Installatørens kostnad, herunder administrative merkostnader. 

 

 

7. Leveringsbetingelser 
 
Prisene er basert på følgende: 

 

Leveringsvilkår/sted: 

Nettselskapet AS sitt konsesjonsområde. 

 

Respons- og leveringstid: 

Leveringstid avtales direkte med Nettselskapet AS for det enkelte oppdrag. All 

dokumentasjon skal leveres snarest og senest sammen med elektronisk ferdigmelding. 

 

Elektronisk ferdigmelding sendes inn senest fem virkedager før spenningssetting av 

anlegget.  

 

 

8. Dokumentasjon  
 
Dokumentasjon skal være i henhold til krav angitt i Avtalen med vedlegg. 

Overtagelse av oppdraget finner ikke sted før riktig og fullstendig dokumentasjon er 

levert.  
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9. Bestilling og fakturering 
 

Det er Nettselskapet AS som er bestiller. Fakturering skjer iht. Avtalens bestemmelser. 

 

 

 

Leveransen godtgjøres med utgangspunkt i vedlegg 2 (beskrivelser og priser). 

 

Betalingsfrist skal settes til 30 dager fra fakturadato. 

 

Nærmere info vedrørende fakturarutiner  

https://www.nettselskapet.as 

 

 

10. Overordnet om gjennomføring og 
kvalitetsoppfølging 

 

Installatøren skal utføre oppdragene iht. instruks fra Nettselskapet AS basert på følgende 

overordnede krav: 

 

• Arbeid utføres basert på utfylt forhåndsmelding i Elsmart  

• Installasjonsmeldinger i områder hvor infrastruktur er etablert med ledig 

kapasitet, utføres normalt av innen 25 virkedager. Sluttkunde skal kontaktes og 

gis et kostnadsoverslag. Det skal foreligge en aksept av kostnadsoverslaget før 

oppdraget utføres.  

 

• I områder der ny infrastruktur må etableres (eksempelvis nye bolig eller 

næringsfelt samt større næringsbygg og boligblokker) må sluttkunde påregne 

lengre behandlingstid. Entreprenører/Utbyggere med større prosjekter vil også 

motta et kostnadsoverslag, i henhold til regler om anleggsbidrag,  må dette 

aksepteres før arbeid iverksettes.  Ved prosjekter med lang varighet kan det 

avtales akontoavregning. Dette avklares i hvert tilfelle. 

 

• Ferdigmelding i Elsmart Installasjonsmeldinger skal ferdigbehandles innen 5 

virkedager. 

 

 

Installatør har det totale ansvaret for kvaliteten på leveransene i det enkelte oppdrag. 

Nettselskapet AS vil utføre stikkprøvekontroll på monterte anlegg. Nettselskapet AS 

forbeholder seg retten til innsyn/kvalitetsrevisjon av installatørens systemer og 

prosesser. 

 

 

11. Avvikshåndtering 
 

Med avvik i Avtalen menes både avvik på leverte tjenester og brudd på lov og forskrifter. 

Det er gjensidig plikt å melde avvik til den annen part så snart man er kjent med disse. 

 

https://www.nettselskapet.as/
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12. Mislighold 
 

En part misligholder sine kontraktsmessige forpliktelser dersom parten ikke oppfyller 

Avtalen.  

 

For det tilfelle at en av partene misligholder sine forpliktelser kan den annen part kreve 

avhjelp (retting). Dersom avhjelp ikke finner sted innen rimelig frist, kan den annen part 

kreve prisavslag og/eller erstatning. 

 

Dersom Installatøren ikke følger Nettselskapet AS sine definerte rutiner og prosedyrer 

kan Nettselskapet AS benytte følgende varslingsrutine:  

 

- Ved avvik vil Installatøren motta en skriftlig advarsel og krav om forbedringstiltak. 

- Ved gjentatte avvik, såfremt dette oppstår innenfor ett år fra første gangs 

advarsel, kan Nettselskapet AS trekke tilbake prekvalifiseringen. Installatøren vil 

da være utelukket fra prekvalifiseringsordningen for en angitt periode av 

Nettselskapet AS. 

- Ved grovt avvik kan Nettselskapet AS umiddelbart utelukke Installatøren fra 

prekvalifiseringen. Grove avvik er f. eks. brudd på prosedyrer, forskrifter og uttak 

av umålt strøm uten særskilt skriftlig avtale med Nettselskapet AS. 

 

 

13. Avtaleperioden 
 

Avtalen gjelder fortløpende, eller til en av parten sier opp Avtalen.  

 

De seks første månedene av avtaleperioden er en prøveperiode. I denne perioden kan 

partene uten videre forpliktelser og på hvilket som helst tidspunkt velge å trekke seg fra 

Avtalen med øyeblikkelig virkning. 

 

Ved inngåelse av Avtalen, forplikter Installatøren seg til å levere alle produktene og 

tjenestene i vedlegg 2 – Tjeneste- og produktbeskrivels.  

 

Nettselskapet AS og Installatør kan i avtaleperioden gjensidig si opp hele eller deler av 

Avtalen med 3 måneders skriftlig varsel.  

 

 

14. Øvrige kontraktbetingelser 
 

Avtalens øvrige avtalebetingelser fremkommer i Alminnelige innkjøpsvilkår.  

 

Se Nettselskapet AS sin hjemmeside for leverandører: https://nettselskapet.as 

 

 

15. Spesielle vilkår 
 

Installatøren skal ikke uttale seg på Nettselskapet AS sine vegner. 
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Installatøren skal normalt ikke koble til/fra andre installasjoner enn den han har bestilling 

for. Ved behov for utkobling av andre installasjoner, avtales denne koblingen med 

Nettselskapet AS sin driftssentral.  

Ved utilsiktet utkobling av ikke varslede nettkunder skal Nettselskapet AS sin 

driftssentral varsles på telefonnummer 07891. 
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16. Taushetserklæring mellom partene 
 

 
1. Jeg forstår at jeg i forbindelse med ansettelse i/oppdrag for kraftforsyningen kan få kjennskap 

til informasjon om 
• Forretningsanliggender, som driftshemmeligheter, tekniske 

innretninger/beregninger/dokumentasjon, korrespondanse, priser, kontrakter, personlige 

forhold, personopplysninger m.v. 
• Sensitiv informasjon om kraftforsyningen som kan brukes til å hindre eller skade 

kraftforsyningens funksjoner, jfr. forskrift om beredskap i kraftforsyningen 
(beredskapsforskriften) §§ 6-1 og 6-2. 

 
2. Jeg har satt meg inn i  

• beredskapsforskriften, særlig §§ 6-1 og 6-2. (Vedlagt) 

• Følgende sikkerhetsbestemmelser og instrukser.  

 Eget firmas IKT brukerinstruks (kryss av for det som er relevant) 
 Sikker dokumenthåndtering i Nettselskapi  

 
3. Jeg forplikter meg til å 

• Overholde bestemmelsene i beredskapsforskriften §§ 6-1 og 6-2 ved å beskytte sensitiv 
informasjon om kraftforsyningen 

• Overholde de lokale sikkerhetsbestemmelsene 
• Påse at informasjon som er underlagt personopplysningsloven ikke gis ut til andre enn de 

som i kraft av sin rolle har tilgang til disse 
• Sørge for nødvendig konfidensialitet rundt opplysninger av betydning for virksomheten og 

konsernet for øvrig, herunder forretningsstrategi, utviklingsplaner og systemer 
• Ikke å bruke informasjon tilegnet i Nettselskapet AS i konkurrerende virksomhet 

• Vise aktsomhet i min omtale av mindre viktig informasjon både i og utenfor Nettselskapet 
AS 

• Underrette Nettselskapet AS dersom jeg får et annet oppdrag, og det kan oppstå 
habilitetskonflikt. 

• Tilbakeføre Nettselskapet AS og slette lokalt hos firma ved oppdrags opphør alle sensitiv 

informasjon som i løpet av oppdraget blir lagret lokalt hos firma. 
• Ikke å videreformidle tilgang til applikasjoner gitt firma ved navn av Nettselskapet AS til 

andre personer. 
• Ikke å lagre lokalt hos firma tilgjengelig informasjon (utover det som fra før ligger på 

Nettselskapet AS sine internettsider) som ikke er relevant for oppdraget. 
 
4. Jeg er klar over  
 

• At brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar, bl.a. etter straffeloven §§ 294 og 

405a, og lov om kontroll med markedsføring §§ 7 og 8. 
• At taushetsplikten også gjelder etter at ansettelse/oppdrag er avsluttet, jfr. 

forvaltningsloven § 13 f. 

- at Nettselskapet AS har eksklusiv eiendomsrett til resultatene av mitt arbeid for 

Nettselskapet AS etter hvert som det utføres, og at jeg ikke har rett til å bruke resultatene 

eller noen av tilgjengelige data i noen form utenfor Nettselskap uten skriftlig samtykke fra 

Nettselskapet AS 
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17. Tvist 
 
Tvist om forståelsen av denne avtalen, skal søkes løst i minnelighet.  Dersom slik minnelig 
ordning ikke oppnås, skal tvisten løses ved voldgift etter reglene i lov om voldgift, med 
verneting i Fosen.   
 
 
 
 
 
Denne avtalen er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hver sitt. 
 

 

 

 

 

Sted/dato: 
 

 

 

 

 

 Sted/dato: 

   

Nettselskapet AS  Installatør [FYLL INN SIGNATUR-

BERETTIGET IHT FIRMAATTEST] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

Vedlegg 1 Prosedyre for prekvalifisering 

Vedlegg 2 Tjeneste- og produktbeskrivels  

  

 


