Priser og vilkår for byggestrøm
Priser
Skaptype

Til- og frakobling
Eks.mva. Inkl.mva.
32 Ampere Kr 3 200 Kr 4 000
63 Ampere Kr 3 200 Kr 4 000
-

-

Pr mnd
Eks.mva. Inkl.mva.
Kr 420,00 Kr 525,00
Kr 660,00 Kr 825,00

Pr år (365 dager)
Eks.mva. Inkl.mva.
Kr 5 040 Kr 6 300
Kr 7 920 Kr 9 900

I tillegg kommer nettleie og kraft for medgått forbruk etter vanlige vilkår. Det er ikke mulig å
endre kraftleverandør på byggestrøm. Gjeldende kraftpris og vilkår finnes til enhver tid på
www.lyse.no/www.lysenett.no
Alle kostnader i forbindelse med befaring av potensielle plasseringer, flytting av skap, etc, vil i sin
helhet faktureres leietaker. Det samme vil kostnader for båt
Kostnader for kontroll av skap kan forekomme dersom leieperioden blir over 1 år
Dersom tilkobling må skje på en 240mm² kabel faktureres et tillegg på kr 1000+mva for skjøt
Prisene reguleres årlig, normalt i januar. Oppdaterte priser vil til enhver tid være tilgjengelige på
www.lyse.no

Bestilling/oppsigelse
Bestilling av byggestrøm skal skje skriftlig via www.lyse.no. Leieforholdet kan avsluttes av begge
parter med fem virkedagers varsel. Når et anlegg får fast tilknytning opphører byggestrømmen
automatisk om ikke annet er avtalt. Normal leieperiode er ikke lenger enn opptil 1 år, men det kan
vurderes å utvide perioden dersom leietaker ønsker det. Dersom leieperioden overstiger 1 år kan det
komme et tillegg på 500kr+mva for kontroll av skap. Opphør av byggestrøm må meldes til
kundesenter tlf 05973

Fakturering
Alle kostnader vedrørende leieforholdet vil faktureres leietaker. Første faktura vil inneholde til- og
frakobling, depositum, samt stipulert kraftforbruk for første kvartal (2.500kWh pr kvartal, uavhengig
av skaptype og årstid) Videre faktureres leieforholdet normalt kvartalsvis, a-konto, til oppsigelse av
leieforholdet er mottatt og skapet demontert.

Generelt
Byggestrømsskapet tilkobles på nærmest mulig sted ut i fra anleggsadresse. Dersom det er spesielle
ønsker må dette avtales. Alle kostnader i forbindelse med befaring av potensielle plasseringer,
flytting av skap, etc, vil i sin helhet faktureres leietaker. Dersom det må benyttes båt vil kostnader
med dette også faktureres leietaker
Leietaker plikter å behandle byggestrømsskap og tilhørende utstyr med tilbørlig aktsomhet, slik at
det ved frakobling er i tilsvarende stand som ved tilkobling. Leietaker er i hele leieperioden ansvarlig
for byggestrømsskapets tilstøtende utsyr. Alle skader som blir påført det utleide materiellet fra Lyse,
vil i sin helhet faktureres leietaker.
-

Skader eller mangler på byggestrømsskap eller tyveri av skap, må umiddelbart meldes til Lyse
Leietaker/bestiller er ansvarlig for at byggestrømsskapet til enhver tid er låst eller
tilstrekkelig sikret når det er uten tilsyn
Leietaker må på ingen måte utføre endringer på installasjoner i byggestrømsskapet. Deksler
eller kapslinger må ikke under noen omstendigheter fjernes av andre enn personell fra Lyse
Flytting av skap gjøres kun av personell fra Lyse
Reparasjoner eller ombygning av utleid utstyr skal kun utføres av personell fra Lyse

-

-

Jordspyd og tilførselskabel må ikke flyttes/endres uten at dette er avklart med Lyse
Strømutkobling av nettet pga driftsmessige årsaker kan forekomme uten forvarsel. Lyse er
ikke ansvarlig for indirekte skader eller tap som påføres bestiller/leietaker med mindre
skaden skyldes en forsettlig handling av Lyse
Byggestrøm er beregnet for provisorisk strøm til maskiner og utstyr i en byggeperiode
Byggestrømsskapet skal stå oppreist på stødig underlag
Vi anbefaler at trefasekontakt tas i bruk
Utstyr kan ikke overlates til andre uten avtale med Lyse

