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DEL I - GENERELLE VILKÅR

§ 1 LOVGRUNNLAG OG FORMÅL

1.1 Vilkår vedrørende levering av konsesjonskraft til kommuner er hjemlet i industri-
konsesjonsloven av 14.desember 1917 nr.16 §2 nr.12, vassdragsreguleringsloven av
14.desember 1917 nr.17 §12 nr.15, i de enkelte konsesjoner og for øvrig regulert i
den til enhver tid gjeldende rett på området.

1.2. Formålet med Kontrakten er å regulere rettigheter og plikter i forbindelse med
Konsesjonærens levering av kraft etter denne Kontrakt til Kommunen innenfor de
rammer som eksisterende lovgivning. myndighetspålegg og relevante konsesjoner
setter. Overføring av kraft, samt levering av reaktiv effekt, reguleres ikke av
kontrakten, se dog side 9. § 3.2.

DEFINISJONER§ 2

	

2.1 Bankdag

	

2.2 Brukstid

	

2.3 Dag

	

2.4 Døgn

	

2.5 Faktisk
forbruks-
modell

	

2.6 Force
Majeure

	

2.7 Kontrakten

	

2.8 Kontrakts-
pris

2.9 Måned

2.10 Måneds-
blokkmodell

2.11 NVE

betyr løpende kalenderdag hvor norske banker er åpne for betalings-
formidling.

betyr forholdet mellom Årlig konsesjonskraftkvantum (MWh) og
maksimalt effektuttak (MWh/h).

betyr løpende kalenderdag.

betyr tiden fra kl 00.00 en dato til kl 24.00 samme dato.

betyr den modell for uttak av konsesjonskraft som er beskrevet i
NVEs Rundskriv.

betyr en hindring som stenger for oppfyllelse av Kontrakten, og som er
utenfor en parts kontroll, som en part ikke forutså eller burde ha
forutsett da Kontrakten ble inngått, og som en part heller ikke med
rimelighet kan ventes å avverge virkningene av, jf. § 7.

betyr Del I - Generelle og Del II - Spesielle vilkår og vedlegg.

betyr den pris Kommunen skal betale for særavtalekraftleveransen
iht. Del II § 3.

betyr tiden fra kl. 00.00 den første dato i kalendermåneden til kl. 24.00
den siste dato i samme måned.

betyr den modell for uttak av konsesjonskraft som er beskrevet i
Vedlegg I.

betyr Norges vassdrags- og energidirektorat.
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2.12 NVEs
Rundskriv

2.13 Tildelt
konsesjons-
kraft-
kvantum

2.14 Uke

2.15 Uttaks-
modell

2.16 År

betvr NVEs rundskriv av 15.11.1995 (tillegg til publ. nr.16/92), samt
NV-Es brev av 26.04.1996 (tillegg til NVEs rundskriv av 15.11.95).

betyr det kvantum som fremgår av NVEs fordelingsvedtak (Del II §1
nr. 1.1 og nr. 1.2), og som er det maksimale konsesjonskraftkvantum
Konsesjonæren er forpliktet til å stille til disposisjon til Kommunen pr.
År iht. Kontrakten.

betyr tiden fra mandag kl 00.00 til søndag kl 24.00 i samme uke.

betyr Månedsblokkmodellen eller Faktisk Forbruksmodell eller begge
benevnt i fellesskap.

betyr kalenderår.

3 UTTAKSMODELL

Kommunen kan velge mellom å få særavtalekraften levert etter Månedsblokkmodellen
(Vedlegg I) eller Faktisk Forbruksmodell, jf. NVEs Rundskriv.
Kommunen har valgt å bruke Månedsblokkmodellen.

Bestemmelser om Årlig særavtalekraftkvantum, uttak og anmeldinger er inntatt i
Vedlegg I. og er basert på anmeldingsfrister og tidsoppløselighet som gjelder for
handel i elspotmarkedet hos Nord Pool AS og for handelsavregningen hos Statnett SFs
avregningssentral. Ved endringer i disse skal bestemmelsene i Vedlegg I endres
tilsvarende.

§ 4 BETALING

	

4.1 Forfall og forsinkelsesrente
Betaling skal skje etterskuddsvis hver Måned. Forfallsdato er den 15. i Måneden etter
leveringsmåneden, dog tidligst 20 Dager etter fakturadato. Dersom forfallsdagen ikke
er en Bankdag, er forfallsdagen førstkommende Bankdag deretter.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfallsdato til betaling finner
sted iht. lov om renter ved forsinket betaling av 17.12.1976 nr. 100.

	

4.2 Betaling og økonomisk etteroppgjør
Kommunen skal betale for særavtalekraften på grunnlag av Kontraktspris med et beløp
svarende til det Månedlige Bindende Kvantum etter Månedsblokktabellen. selv om
Kommunen ikke tar ut all kraften. Ved Force Majeure skal det bare betales for
virkelig uttatt effekt og energi.

	

4.3 Kommunen er ikke forpliktet til senere å ta ut det reduserte kvantumet som følge av
forhold nevnt i punkt 4.2. Det reduserte og ikke betalingspliktige kvantumet beregnes
som om uttaket av energien hadde vært jevnt fordelt over måneden.
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5 LEVERINGSSTED

Konsesjonæren skal levere kraften ved kraftstasjonens apparatanlegg for utgående
ledninger eller annet Leveringssted avtalt mellom partene, jf. Del II § 2.2.

Leveransen skal ha leveringssikkerhet "som fastkraft til alminnelig forsyning" i
henhold til industrikonsesjonsloven av 14. desember 1917 nr. 16 § 2 og
vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr 17 § 12, jf. NVEs rundskriv av
15.11.1995.

§ 6 VARSLER

	

6.1 Alle uttaksmeldinger og anmeldinger iht. Månedsblokkmodellen skal skje pr.
elektronisk post.

	

6.2 Alle øvrige varsler, krav og meldinger om uttak og meldinger som skal gis etter andre
bestemmelser i Kontrakten skal gis skriftlig pr. post eller elektronisk post. Disse er å
anse som mottatt den første av følgende to tidsfrister; når mottager har mottatt
forsendelsen eller tre Bankdager etter den dato avsender kan dokumentere sending.

	

6.3 Mottaksadresser iht. §§ 6.1 og 6.2 fremgår av Spesiell Del II § 4, dersom ikke annet er
avtalt.

7 FORCE MAJEURE

Partenes oppfyllelsesplikt etter Kontrakten bortfaller og partene er fri for ethvert ansvar
for manglende oppfyllelse dersom en Force Majeure-situasjon oppstår og så lenge den
varer.

Den part som vil påberope seg Force Majeure, skal uten ugrunnet opphold gi den annen
part varsel om Force majeure-situasjonen, orientere om årsaken, snarest mulig avhjelpe
ethvert oppstått hinder og gjenopprette normal-situasjonen. Hver av partene skal dekke
sine omkostninger som skyldes Force Majeure-situasjonen.

Ved Force Majeure kan Kontrakten ikke heves uten den annen parts samtykke. Begge
parter kan likevel heve Kontrakten etter 30 Dagers forutgående rekommandert varsel,
hvis Force Majeure-situasjonen er av et slikt omfang eller varighet at fastholdelse av
Kontrakten vil virke urimelig.

§ 8 MISLIGHOLD

	

8.1 Dersom den ene part ikke oppfyller sine forpliktelser iht. Kontrakten, kan den annen
part kreve erstattet det dokumenterbare, økonomiske tap vedkommende lider som
følge derav, dog skal det ikke betales erstatning for indirekte tap, med mindre det
oppstår som følge av grov uaktsomhet eller forsett.

5



8.2 Dersom Kommunens eventuelle betalingsmislighold ikke er reparert innen 30
Bankdager fra skriftlig påkrav er avgitt iht. denne bestemmelses 3. ledd, kan
Konsesjonæren uten ytterligere varsel stanse all kraftlevering iht. Kontrakten i forhold
til Kommunen. Utøvelse av stansningsretten reduserer ikke Kommunens betalingsplikt
for den kraften som er levert.

Kommunen får ikke etterlevert/erstattet den kraftmengden Kommunen går glipp av i
stansningsperioden. Denne kraftmengden beregnes som om uttaket av energien
hadde vært jevnt fordelt over måneden.

Påkrav etter denne bestemmelse skal skje ved rekommandert brev. Ovennevnte frist
for utøvelse av stansningsretten regnes fra den Dag Kommunen har fått melding om
at rekommandert sending er innlevert til postverket.

9 FULLMEKTIG

Kommunen kan helt eller delvis la sine rettigheter og plikter etter denne kontrakten
utøves av fullmektig. Kommunen skal skriftlig meddele Konsesjonæren valg av
fullmektig senest 30 dager før anmelding iht. Kontrakten kan foretas. Ved tilbakekall av
fullmakt skal Konsesjonæren motta skriftlig varsel fra Kommunen iht. § 6.
Fullmektigen skal opptre med bindende virkning overfor Konsesjonæren, slik at
Kommunen er ansvarlig for vedkommendes disposisjoner, herunder rettidig og korrekt
betaling, innenfor de fullmaktsrammer som fremgår av den skriftlige
fullmaktsmeddelelse fra Kommunen til Konsesjonæren.

§ 10 TVISTER. VOLDGIFT

10.1 Enhver tvist mellom partene om denne kontrakt skal avgjøres ved voldgift etter lov
om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25 med mindre en av partene krever avgjørelse ved
de ordinære domstoler.

10.2 Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer, hver av partene velger ett medlem.
Voldgiftsrettens formann skal være jurist i dømmende stilling, og velges av de
av partene valgte medlemmer i fellesskap.

§ 11 VARIGHET

11.1 Hver av partene kan si opp Kontrakten med 12 måneders varsel, regnet fra utløp av den

Måned da oppsigelse finner sted. En oppsigelse gjelder bare vilkårene for uttak av

særavtalekraften jf. Kontraktens del I.

11.2 Dersom lovvedtak eller vedtak av konsesjonsmyndighetene gir adgang til andre
leveringsmodeller enn månedsblokk, eksempelvis sesonguttak, skal Kommunen ha
rett til å endre uttak i samsvar med den nye modellen etter forhåndsvarsel til
Konsesjonæren på 3 Måneder.

11.3 Kommunen kan etter utløp av oppsigelsesperioden nevnt i § 11.1 avstå fra å ta ut
særavtalekraft, og i stedet kreve konsesjonskraft. Særavtalekraft kan i så fall kreves
avgitt på nytt på samme vilkår som i denne Kontrakt med 2 Års skriftlig varsel til
Konsesjonæren.
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DEL - SPESIELLE
VILKÅR

1 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER

Mellom på den ene side NVE og på den annen side Tokke og Vinje kommuner ble det
17.september 1975 inngått avtale om kraffievering iht. NVEs normalkontrakt og
Stortingets forutsetninger i Innst. S. Nr. 162 (1971-72). Bakgrunnen for avtalen var at
kommunenes representanter hadde utvist en større grad av aktivitet for å legge
forholdene til rette for kraftutbygging enn det som har vært vanlig ved andre statlige
kraftutbygginger. Pkt. 9 i denne avtalen lyder slik:

«Avtalens varighet er fra 1januar 1962 til 30juni 1996. Såfremt Tokke I og Haukeli
etter dette tidspunkt fortsatt eies av Staten, kan avtalen påregnes forlenget. Under en
avtalerevisjon skal man bygge på selvkostprinsippet, slik det fremgår av Innst. S. Nr.
162 (1971-72) s. 282-283. For ovrig folges de prinsipper som på
avtalerevisjonstidspunktet praktiseres for lignende kraftleveranser.»

Andre relevante stortingsdokumenter for Kontrakten er St prp. Nr. 1. Tillegg nr.3
(1956), St.prp. nr. 138 (1970-71).

Ved Kg1. Res. av 15.november 1991 ble det vedtatt å opprette Statkraft SF, og iht.
stiftelsesdokumentets pkt. 6, er eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra forvaltnings-
bedriften Statskraftverkene overtatt og videreført av Statkraft SF. Dette gjelder også
statens eiendomsrett til Tokke I og Haukeli kraftverker som tidligere var overført fra
NVE til forvaltningsbedriften.

I 2004 ble Tokke I og Haukeli kraftverker overført fra Statkraft SF til Statkraft Energi
AS i henhold til «Lov om omorganisering av Statkraft SF» av 27. august 2004 nr. 70.

Vinje og Tokke kommuner frafaller kravet om konsesjonskraft fra Tokke og Haukeli
kraftverker for gjeldende reguleringer så lenge Kontrakten gjelder.

§ 2 LEVERANSENS OMFANG

2.1 Kontrakten erstatter levering av konsesjonskraft i henhold til følgende konsesjoner:

Kg1. res. av 8. februar 1957, 4. juli 1958 og av 17. juni 1960

basert på reguleringsbestemmelser og manøvreringsreglement for statsregulering av
Tokke- Vinjevassdraget,

og iht. NVEs fordelingsvedtak av 20.03.1981, med senere endringer, tildelt Tokke og
Vinje kommuner.

Reguleringsbestemmelsene gjaldt opprinnelig i 60 år til 08.02.2017, men ble endret til
ubegrenset tid ved Olje- og energidepartementet sitt vedtak av 30.august 2002.
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2.2 Konsesjonæren forplikter seg til å stille følgende tildelte særavtalekvantum til
disposisjon for Kommunen og fylkeskommunen samlet sett på følgende
Leveringssted:

Særavtale-
kommuner

Energikvanhim
[GWhiår]

Effekt iht. 5000 h
[MW]

Kraft-
stasjoner

Leverings-



sted




3,378 0,7 Haukeli Tokke I
300 (kV)




174,604 34,9 Tokke I

Tokke og Vinje

kommuner

177,982 35,6




Det Arlige særavtalekraftkvantum som Konsesjonæren skal stille til disposisjon for
Kommunen, er spesifisert i Vedlegg I.

Særavtalekraftleveringen er begrenset til levering fra navngitt kraftstasjon og av
Kommunens forbruk til alminnelig forsyning, opp til totalt tildelt
konsesjonskraftkvantum.

Av praktiske grunner er sentralnettspunktet Tokke I (300kV) valgt som leveringssted
for det totale særavtalekraftkvantumet (177,982 GWh/år).

Telemark fylkeskommune har rett til å ta ut den andel av kraftkvantumet som
Kommunen ikke benytter. Fylkeskommunens uttak av konsesjonskraft er regulert iht.
egen avtale iht. tabellen ovenfor.

§ 3 KONTRAKTSPRISEN

3.1 Prisen for særavtalekraften skal fastsettes etter selvkostprinsippet, jf. Del II, § 1.
Selvkosten skal omfatte kapitalutgifter så vel som driftsutgifter.

Av hensyn til Kommunenes budsjettarbeid, skal konsesjonæren innen rimelig tid varsle
Kommunene om forhold som kan medføre en endring i selvkostprisen med 10% eller
mer.

Som kapitalutgifter regnes avskrivning og renter av investeringer foretatt i Tokke I
og Haukeli kraftverker siden idriftsettelsen, og i den utstrekning disse ikke er
medtatt i de årlige driftsutgifter eller allerede ville vært avskrevet etter punkt 6
annet ledd i partenes tidligere avtaler av 17. september 1975 og 14.721. august
2000.

Driftsutgiftene omfatter følgende poster: Drifts- og administrasjonskostnader,
vedlikehold, erstatninger, avgifter, forsikringer og skatter. For så vidt gjelder
skatter, følges det til enhver tid gjeldende regelverk for konsesjonskraft.

Selvkost beregnes som sum kostnader dividert med midlere årsproduksjon for
Tokke I og Haukeli kraftverker. Som midlere årsproduksjon benyttes NVEs data for
midlere årsproduksjon for tilsigsperioden 1981 —2010, henholdsvis 2 327,7 GWh/år
og 38,0 GWh/år for Tokke I og Haukeli. Midlere årsproduksjon justeres hvert 10. år
med ny 30-årsserie.
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3.2 Dersom innmatingskostnadene ikke er tatt med i kontraktsprisen, jf. § 3.1, skal
Kommunen i tillegg dekke sin forholdsmessige andel av Konsesjonærens
innmatingskostnader i den utstrekning det måtte følge av gjeldende regelverk for
konsesjonskraft.

	

3.3 Dersom kraftstasjonen Tokke I blir ombygd med henblikk på lavere brukstid enn
dagens, skal selvkostprisen tilsvare gjennomsnittet av de prisene som har vært lagt til
grunn de siste 10 årene før ombyggingen tok til. Dette beløpet reguleres årlig i samsvar
med endringene i konsumprisindeksen fra det 5. året i nevnte 10-årsperiode og til
leveringsåret. Dersom det senere blir innført nye skatter og/eller avgifter, som ellers
ville inngå i selvkostprisen etter § 3.1, skal gjennomsnittlig selvkostpris korrigeres. Det
samme gjelder dersom skatter og/eller avgifter som inngår i gjennomsnittlig
selvkostpris, endres eller bortfaller. For ordens skyld presiseres at bestemmelsene i
dette avsnitt ikke kommer til anvendelse ved ordinær rehabilitering og utvikling av
kraftstasjonen.

§ 4 PARTENES ADRESSER m.m.

	

4.1 Varsler til Konsesjonæren skal gis til: Statkraft Energi AS, v/MEC, Pb. 200, 0216 Oslo.

	

4.2 Varsler til Kommunen skal gis til:
Tokke kommune, v/Rådmannen, 3880 DALEN
Vinje kommune, v/Rådmannen, 3890 VINJE.
Kommunens fullmektiger:
Rauland Kraftforsyningslag, Postboks 55, 3864 RAULAND (Kontrakt nr. 4106).
Vest-Telemark Kraftlag, 3891 HØYDALSMO (Kontrakt 4175 og 4176)

	

4.3 Skriftlig melding om endring av noen av ovenstående opplysninger skal være mottatt
av de to øvrige parter innen 14 Dager før endringen trer i kraft.
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5 IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET

Kontrakten gjelder fra 1.januar 2017 og følger konsesjonen. Kontrakten erstatter
tidligere inngåtte kontrakter mellom partene om levering av særavtalekraft iht. de
konsesjoner som er nevnt i denne Del II, § 1.

Hver av partene kan si opp Kontrakten del II med 12 måneders varsel, regnet fra
utløp av den Måned da oppsigelse finner sted. En oppsigelse medfører ikke bortfall
av den rett til fortsatt uttak av særavtalekraft som kommunene har i henhold til
forhistorien til særavtalen og de stortingsdokumenter det er vist til i Del II § 1

Ved særlige forhold - som endrede konsesjonsvilkår eller tilsvarende vesentlige
endringer i rammevilkårene for kraftproduksjonen, kan relevante punkter i
Kontrakten reforhandles. Under en eventuell avtalerevisjon skal man bygge på
selvkostprinsippet, slik det fremgår av Innst. S. nr. 162 (1971-72) s. 282-283.

Dersom det ved lov, standardavtale, administrative bestemmelser eller ved dom
treffes generelle bestemmelser for leveranse av konsesjonskraft, skal disse også
gjøres gjeldende for leveranse av særavtalekraft, med unntak av § 3.1 og § 5 i Del II.

§ 6 UNDERSKRIFT

Denne Kontrakten er opprettet og underskrevet i 3 - tre - eksemplarer, hvorav hver av

partene beholder ett hver.

den 1//4 ? 	 den cl 	 deng/-

for Statkraft Energi AS for Tokke kommune for Vinje kom ne

Arild Tanem Jarand Felland Jon Rikard Kleven
Direktør Ordførar Ordførar

Energidisponering
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VEDLEGG I
1 MÅNEDSBLOKKMODELLEN

Kommunens uttak av kraft etter denne Kontrakt skal verken overskride Tildelt
Konsesjonskraftkvantum eller grensen for maksimalt effektuttak. Grensen for
maksimalt effektuttak skal beregnes som Tildelt Konsesjonskraftkvantum dividert med
Brukstid 5000 timer.

1.1 Uttak av konsesjonskraft

Kommunen har rett til å ta ut særavtalekraften fordelt over Årets måneder slik det
fremgår av nedenstående prosent-tabell:

MÅNED ANDEL (%)
Januar 11,257

Februar 10,159
Mars 10,113
April 8,356
Mai 6,901
Juni 5,762
Juli 4,891

August 5,783
September 6,965

Oktober 8,724
November 9,969
Desember 11,120

Sum 100,000

Særavtalekraftens relative fordeling på Årets måneder er fast iht. foranstående
prosenttabell. For at Kommunen skal kunne disponere særavtalekraften med Brukstid
ned til 5000 timer, har Kommunen anledning til å variere effektuttaket (MWh/h)
innenfor Måneden med inntil +/- 33,33 % i forhold til Månedsmidlere effektuttak.
Dette variasjonsområdet skal dog begrenses oppad slik at Brukstiden for uttaket ikke
blir mindre enn 5000 timer.
Det kvantum som skal legges til grunn ved levering av særavtalekraft til Kommunen
hvert År, skal tilsvare Tildelt Konsesjonskraftkvantum.

1.2 Melding fra Kommunen til Konsesjonæren

Kommunen skal innen 1. desember hvert år fremlegge for Konsesjonæren en prognose
for neste Års totalforbruk til alminnelig forsyning i Kommunen. Prognosen skal være
basert på fjorårets temperaturkorrigerte forbruk og forventet forbruksendring.
Konsesjonæren har rett til å be om en begrunnelse for prognosen dersom prognosen
avviker vesentlig fra fjorårets forbruk, og en oversikt over kommunens fordeling av
prognosert uttak fra alle Kommunens konsesjonsrettigheter. Dersom Konsesjonæren
ikke mottar slik melding, skal konsesjonskraftleveringen tilsvare fjorårets uttak.
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1.3 Melding fra Konsesjonæren til Kommunen

Hvert år innen 15. desember skal Kommunen ha mottatt fra Konsesjonæren en uttaks-
tabell for påfølgende År som for hver Måned viser Månedens energikvantum, samt
midlere. minste og største effektuttak (MWh/h), angitt med det samme antall desimaler
som til enhver tid gjelder for aktørers handelsavregning hos Statnett SFs
avregningssentral. Den til enhver tid gjeldende tabell er en del av denne kontrakt.

	

1.4 Anmelding og endringsmeldinger

Innen hver fredag kl 1200 skal Konsesjonæren ha mottatt Kommunens anmelding om
uttak av særavtalekraft (MWh/h) for kommende Uke. Kommunen har rett til å endre
anmeldt uttak (MWh/h) for det påfølgende Døgn. Dog skal slik endring meldes kun på
Bankdager. Eventuelle endringsmeldinger skal være mottatt av Konsesjonæren innen
kl. 1000 og være gjeldende for det påfølgende Døgn.

Kommunens anmeldte uttak samt eventuelle endringsmeldinger skal være i overens-
stemmelse med Kontraktens bestemmelser om levering av særavtalekraft fra
Konsesjonæren etter Månedsblokkmodellen. Videre skal uttaksmeldingene (MWh/h)
ikke angis med flere desimaler enn det maksimum som gjelder for aktørers
handelsavregning hos Statnett SFs avregningssentral.

Dersom Konsesjonæren ikke har mottatt Ukeanmelding (MWh/h) fra Kommunen
innen forannevnte frist, fredag kl 1200, og heller ikke har mottatt endringsmelding for
påfølgende Døgn fra Kommunen innen fristen for endringsmelding. skal
Konsesjonæren levere minimumseffekt (MWh/h) til Kommunen iht. gjeldende
uttakstabell, jf. Vedlegg II. Det samme gjelder dersom mottatt anmelding ikke ligger
innenfor de rammer som gjelder for levering etter Månedsblokkmodellen.
Konsesjonæren skal rapportere levert anmeldt særavtalekraft til Statnett SFs
avregningssentral iht. de regler som til enhver tid gjelder for handelsavregningen.

Dersom Konsesjonæren har levert kontinuerlig minimumseffekt i 1 (en) uke pga.
manglende anmelding, endringsmelding eller at mottatte anmeldinger ikke er i
henhold til de rammer som gjelder for levering etter Månedsblokkmodellen, skal
Konsesjonæren gjøre Kommunen oppmerksom på dette, pr. tlf, eller e-post.

12


