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Side 1 

 

 

 
Avtale  
mellom 

 

(Nettselskapet) 
og  

 

(Aktør) 
om  

fellesføring av lavspenningsanlegg og 
svakstrømsanlegg på samme masterekke eid av 

Nettselskapet 
 

 

1 Avtaleforholdet 

Avtaleforholdet består av: 

Denne avtale mellom Nettselskapet og Aktør, heretter kalt Avtalen 

Vedlegg 1 – Standardvilkår for fellesføring av svakstrømsanlegg og 

lavspenningsanlegg på samme maserekke, heretter kalt Standardvilkårene 

Vedlegg 2 – Prisbilag 

Vedlegg 3 – Definisjonsliste 

Vedlegg 4 – Skjema for søknad om fellesføring, ferdigmelding av fellesføring 

og opphør av fellesføring 

 

2 Virkeområde  

Avtalen gjelder for etablerte og nye fellesføringer innen Nettselskapets 
konsesjonsområde1.  

3 Spesielle vilkår 

Partene er enige om følgende særvilkår som erstatter/kommer i tillegg til 
Standardvilkårene og/eller vedlegg: 

4 Definisjoner 

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i Avtalen, 
Standardvilkårene eller andre vedlegg til Avtalen, skal definisjonene i 
Definisjonslisten, jf. vedlegg 3, legges til grunn med mindre noe annet 
uttrykkelig fremgår av teksten i Avtalen eller vedlegg til Avtalen.  

                                                      
1
 Dersom det kun er snakk om deler av konsesjonsområdet inntas setning om dette med 

henvisning til avmerking påkart eller lignende i vedlegg xx.  
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5 Oppsigelse av avtalen 

Avtalen kan sies opp av hver av partene med 6 måneders skriftlig varsel. 
Oppsigelse krever saklig grunn. 
  
Når Avtalen er oppsagt mister Aktør retten til å få nye fellesføringer 
inkludert nye midlertidige fellesføringer. Med nye fellesføringer menes 
etablering av fellesføring på master hvor Aktør ikke har fellesføring ved 
oppsigelsen.  
 
Etablerte fellesføringer fortsetter etter utløp av oppsigelsen med 
bibehold av avtalte vilkår, herunder betalingsplikt. Retten til videre drift 
av etablerte fellesføringer omfatter ikke rett til utvidelse av fellesføringen, 
som innebærer flere eller tyngre ledninger.  
 
Andre forhold som medfører opphør av fellesføring reguleres av 
Standardvilkårenes punkt 7.  
 
Dersom Avtalen heves etter Standardvilkårenes punkt 15.2.2 har dette 
de samme virkninger som oppsigelse av Avtalen etter dette punkts 2. og 
3. ledd.  
 

6 Undertegning 

Avtalen er undertegnet i to likelydende eksemplarer, ett for hver av 
partene. 
 
 
 
For Nettselskapet    For Aktør 
 
 
    
Dato: ________________   Dato: ________________ 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Signatur     Signatur 
 
 
_________________________ ________________________ 
Blokkbokstaver    Blokkbokstaver 
 

 


