
Betingelser for leie av byggestrømskasse mv. - Nettpartner AS 

1. AVTALEINNGÅELSE 

1.1 Partene og avtalen 
Betingelsene gjelder avtale om leie av byggestrømskasse mv. inngått mellom Nettpartner AS 
(«Nettpartner») og Kunden. Med «Kunden» menes den fysiske eller juridiske person som står oppført i 
bestillingskjemaet på Nettpartner.no. 

1.2 Avtaleinngåelse 
Avtalen om leie av byggstrømskasse mv. blir inngått ved at Kunden registrerer sin bestilling via 
Nettpartners nettskjema på følgende betingelser: 

2. HVA AVTALEN GJELDER 
Avtalen gjelder leie av byggestrømskasse tilhørende Nettpartner, tilkobling/frakobling til strømnettet og transport 
(«Leie av byggestrømskasse»). Nettpartner tilbyr utleie av byggestrømskasse som et Komplett Produkt i 
konsesjonsområdet til Elvia AS, Norgesnett AS og Lede AS («Netteier»). Med «Komplett Produkt» menes at 
Nettpartner fakturerer Kunden direkte for strøm og nettleie etter den til enhver tid gjeldende prisliste i samarbeid 
med lokal Netteier i tillegg til Leie av byggestrømskasse. 

For leie av byggestrømskasse i konsesjonsområdet til Glitre Energi Nett AS omfatter avtalen kun Leie av 
byggestrømskasse. 

3. LEVERINGSTID 
Normal leveringstid er innen 5 virkedager fra skriftlig bestilling er mottatt. 

Dersom Kunden bestiller hastelevering utover normal leveringstid skal det avtales et tilleggsgebyr. 

4. PRISER OG FAKTURERING 
Pris for leie av byggestrømskasse mv. følger den til enhver tid gjeldende prisliste tilgjengelig på 
Nettpartner.no. Priser fastsettes den 1. hver måned for inneværende måned. Kunder oppfordres til å være 
oppdatert på gjeldene prisliste: https://www.nettpartner.no/produkter-og-tjenester/byggestroem, da 
markedsprisen på strøm til tider er svært varierende. 

Tilkobling og frakobling av byggestrømskassen og transport til avtalt sted faktureres i sin helhet ved 
oppstart av leieforholdet i henhold til gjeldende prisliste. 

Strøm faktureres etter avlest forbruk eller basert på forventet årlig forbruk. Nettpartner fakturerer nettleie på 
forskudd (nettleie / kr. pr. døgn) og kraft på etterskudd (strømforbruk / kr. pr. kWh). Prisen for leie av 
byggestrømskasse faktureres på forskudd etter gjeldende satser per dag. 

Feilsøking og håndtering av avvik faktureres etter de til enhver tid gjeldende priser hos Nettpartner, Netteier 
eller etter særskilt avtale med Kunden med mindre feilen eller avviket skyldes mangler ved 
byggestrømskassen eller tilkoblingen av byggestrømskassen til strømnettet. 

For andre oppdrag eller tjenester inngås særskilt avtale med Kunden. 

5. TILKOBLING AV BYGGESTRØMSKASSEN TIL STRØMNETTET  
Gjeldende priser for tilkobling av byggestrømskasse til strømnettet forutsetter: 

 montering på stolpe, kabel eller fra nettselskapets fordelingsskap i umiddelbar nærhet til 
tomt/anleggsted; 

 at det er forhold på tomt/anleggsted som kan gi tilfredsstillende jording. 

Kunden plikter å gi Nettpartner de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om forutsetningene beskrevet 
over er tilstede på tomt/anleggsted. Ved avvik fra forholdene opplistet over plikter Kunden å betale Nettpartner 
for tilleggskostnader etter medgått tid og materiell. Dersom tilkobling av byggestrømskassen til strømnettet ikke 
lar seg gjennomføre som følge av ufullstendige opplysninger fra Kunden, plikter Kunden å betale for de 
kostnadene oppmøtet påførte Nettpartner. 
Dersom det ikke finnes muligheter for tilkobling til fordelingsnettet på ønsket sted, vil 
byggestrømskassen settes opp på nærmeste egnede sted. 



6. MERKING 
Tomten hvor byggestrømskasse er bestilt skal være merket med navn, tomtenummer eller gatenummer. 
Dersom byggestrømskassen skal tilkobles en stikkledning på tomten skal denne være synlig for 
montørene fra Nettpartner og merket. 

7. STRØMAVBRUDD 
Planlagt strømutkobling i nettet grunnet drift og/eller vedlikehold kan forekomme. Da dette er en midlertidig 
tilkobling vil Kunde ikke bli varslet om slik utkobling. Eventuelle ulemper eller kostnader Kunden måtte 
påføres som følge av strømutkobling kan ikke belastes Nettpartner. Nettpartner anbefaler Kunde om å ta 
kontakt med det aktuelle nettselskap for informasjon om eventuelt planlagte strømutkoblinger i området. 
Nettpartner er videre ikke ansvarlig for ulemper eller kostnader som påføres Kunden ved strømbrudd, med 
mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra Nettpartner sin side. Eventuelle KILE-kostnader dekkes således 
heller ikke.  

8. FLYTTING 
Dersom Kunden ønsker å flytte byggestrømskassen, skal Nettpartner varsles på forhånd og kostnader 
forbundet med flyttingen vil bli fakturert. Flytting krever kvalifisert personell og ny jording må sikres. 

9. BYTTE AV STRØMLEVERANDØR 
Ved levering av et Komplett Produkt eies byggestrømskassen av Nettpartner og abonnementer for nettleie 
og kraft er derfor registrert på Nettpartner. Et bytte av strømleverandør medfører et betydelig administrativt 
arbeid. Kunden plikter derfor å betale Nettpartner for medgått administrativ tid dersom Kunden ønsker å 
bytte strømleverandør. 

Dette gjelder ikke for leie av byggestrømskasse i konsesjonsområdet til Glitre Energi Nett AS, da 
måler skal registreres på kunde. 

10. AVBESTILLING OG FRAKOBLING 
Frakobling av byggestrømkasse meldes skriftlig av Kunden til Nettpartner ved å benytte nettskjema for 
avbestilling på http://www.nettpartner.no/.  

11. ANSVAR OG SIKKERHETSFORSKRIFTER 
Kunden plikter å sette seg inn i Instruks for bruk av byggestrømskasser (montert innvendig i våre 
byggestrømskasser). Kunden er i hele leieperioden ansvarlig for byggestrømskassen. Kunden plikter å 
betale for eventuelle skader som blir påført byggestrømskassen. Kunden plikter å ikke utføre endringer eller 
reparasjoner på byggestrømskassen. Kunden er ansvarlig for at skapet til enhver tid er lukket og låst. 

12. REKLAMASJON 
Ved mangler ved byggestrømskassen skal mangelen meldes til Nettpartner. Nettpartner besvarer 
henvendelser i arbeidstid mandag til fredag mellom 7.30 til 15.30. Dersom mangelen skyldes forhold som 
ligger på Kunden skal Kunden betale for kostnadene forbundet med feilsøking mv. 

Dersom Kunden tar kontakt med Netteier utenfor arbeidstid som medfører utrykning eller andre tiltak fra 
Netteier, plikter Kunden å betale for de kostnader det medfører dersom feilen skyldes egne forhold. Kunden er 
kjent med at utrykning eller andre tiltak fra Netteier kan medføre betydelige kostnader. 

13. MISLIGHOLD 
Nettpartner fraskriver seg ethvert ansvar for skade på person og/eller eiendom som følge av feil bruk 
eller feil på utstyr tilkoblet byggestrømkassen. 

Ved manglende betaling på over 60 dager vil byggestrømkassen bli frakoblet og hentet uten varsel. 
Nettpartner har ikke ansvar for kostnader forbundet med at byggestrømskassen frakobles eller 
følgekostnader som skyldes frakoblingen. 

14. INNHENTING AV KREDITTOPPLYSNINGER 
Nettpartner forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger om bestiller før eller aksept fra 
Nettpartner til Kundens tilbud. 


