
   

Levering og leiebetingelser av byggestrømskasse fra Byggestrøm.no  

 
Alle priser er eks. mva 
Leieavtalen av ”byggestrømskassen” er en samlet leveranse som inneholder montering, demontering, leie av kassen, strøm 
og nettleie. Levering, priser og betingelser gjelder innenfor Elvia sitt nettområde i Viken og Oslo.  

  
Priser på leie av byggestrømskasse 63A:  
 

 Montering (inkl. demontering)     kr. 4.400,-  (kr 5.500,- ink. mva) 
 Leie pr. dag:  kr. 24,-  (kr 30,-  ink. mva) 
 Depositum:                                 kr. 3.000.-  (kr 3.750,- ink. mva) 

  
 

Bestilling 
Bestilling og oppsigelse av byggestrømskasse skal skje skriftlig via bestillingsskjema (nettskjema) på www.byggestrom.no/bestille/ 

 
Leveringstid  
Normal leveringstid er innen 5 arbeidsdager fra skriftlig bestilling er mottatt. Ved hastelevering påløper et tillegg på kr. 1.250,-  
 
Nettleie og kraftleveranse  
Nettleie: Elvia sine standard nettleievilkår. Se Elvia.no. Kraftpris: Spotpris +  
fortjeneste på elsertifikater og rk-kostnad + 0,20 kr/kWh.  
Det er ikke mulig å benytte andre kraftleverandører på våre ambulerende byggestrømskasser 

  
Leie, nettleie og strømforbruk a-konto faktureres kvartalsvis februar, mai, august og november. 
Første faktura sendes omgående etter montering med 14 dagers forfall, hvis annet ikke er avtalt. Den inneholder a-konto 
strøm og nettleie 1. periode, depositum og monterings/demonterings-kostnad. 
 
Byggestrøm.no forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger om bestiller før oppsett av byggestrømskasse. 

  
Prisene over forutsetter montering ved stolpe, kabel eller nettselskapets fordelingsskap i umiddelbar nærhet til tomta eller 
anleggsstedet (2-5 meter fra eksisterende strømnett).  
Det forutsettes også at det er forhold på tomt/anlegssted som kan gi tilfredsstillende jording.  
 
Oppmøte hvor montering av bestilt byggestrømskasse ikke lar seg gjennomføre, og som skyldes ufullstendige opplysninger 
fra kunde, vil bli fakturert som tillegg.  
 
Ved for lite kapasitet i Elvia sitt forsyningsnett kan vi ikke levere byggestrøm som ønsket. 
 
Den tilgjengelige effekten som kan benyttes i byggestrømskassen er ikke retningsgivende for den permanente effekten som 
tilknytningen av permanent anlegg kan benytte. 
 
Dersom du benytter byggestrømskassen til arbeid med ny bolig/hytte eller anen bygning kan det ved permanent tilknytning 
være nødvendig med forsterkning av Elvias strømnett frem til ditt tilknytningspunkt. 
 
Midlertidig strømforsyning tilknyttet lavspenningsnettet utover 3 år skal meldes om til permanent anlegg eller frakobles. 

 
Merking av tomten/stikkledning/anleggstedet  
Tomten skal være merket med navn, tomtenr. eller gatenr. slik at Byggestrøm.no finner riktig tomt.  
Stikkledningen (grønn kabel som senere skal brukes til permanent strøm i huset) skal være synlig og merket.  
I vinterhalvåret er det viktig at stikkledningen er gravd fram ved evt. snøfall. Tid som medgår grunnet dårlig merking og/eller er 
vanskelig å finne, vil bli tilleggs-belastet kunden.  

  
Ansvar  
• Kunden plikter å sette seg inn i instruks for bruk av byggestrømskasser. (Montert på innsiden i våre skap). 
• Kunden plikter å behandle byggestrømskassen med aktsomhet, slik at den ved frakobling er i tilsvarende stand som 

ved tilkobling. Kunden er i hele leieperioden ansvarlig for skap og tilstøtende utstyr. Alle skader som blir påført det 
utleide materiellet vil i sin helhet faktureres leietaker. (Brente stikkontakter, skade på selve kassen, tilførselkabel osv.) 

• Der hvor stikkledning (grønn el-verkskabel) ligger i tomtegrensen, skal ledning være kveilet opp på kors eller lignende i 
hele anleggsperioden frem til den legges inn i tilknytningsskapet på huset, og blir isolert av rør og fyllmasse. Dette pga. 
fare for skade på person og/eller utstyr. 

• Kunden eller andre må på ingen måte utføre endringer eller reparasjoner på installasjonen i byggestrømskassen eller 
annet leid utstyr.  

• Kunden plikter å ha kun instruert personell eller personer med tilstrekkelig kompetanse, som bruker og/eller tilkobler 
kabler og utstyr til byggestrømskassen.  

• Ved ønske om å flytte skapet skal Byggestrøm.no varsles på forhånd. Skapet må ikke flyttes fra utplasseringsstedet av 
andre enn Byggestrøm.no eller den Byggestrøm.no bemyndiger.  

• Jording og tilførselskabel må ikke på noen måte endres.  
• Kunden er ansvarlig for at skapet til enhver tid er lukket og låst. Byggestrøm.no leverer skapet med lås og nøkkel. Hvis 

nøkkel ikke følger skapet ved demontering, belastes kr. 125,-  

– din første strømleverandør   

http://www.byggestrom.no/bestille/


• Ved manglende betaling vil byggestrømskassen bli frakoblet og hentet uten varsel og ansvar for følgekostnader.  
• Hvis nettentreprenør benytter våre sikringer til den permanente installasjon, avregnes disse på sluttavregningen med 

kr. 300,- 
• Byggestrøm.no fraskriver seg ethvert ansvar for skade på person og/eller eiendom som følge av feil bruk eller feil på 

utstyr tilkoblet byggestrømskassen, eller ved brudd på noen av de ovennevnte punkter.  
• Skader som oppstår på grunn av feil bruk (brente stikkontakter, skade på selve kassen, tilførselkabel osv.) skal 

utbedres av Byggestrøm.no. Kostnader belastes kunden.  
• Stjålet/manglene kasse må umiddelbart meldes til Byggestrøm.no 
• Om El-tilsyn eller Byggestrøm.no oppdager feil/mangler på kundens anlegg, vil kunde få en måned på seg til å utbedre 

dette. Byggestrøm.no kan utbedre feil for kundens regning. Blir ikke anlegget utbedret innen fristen, vil Byggestrøm.no 
se seg nødt til å frakoble anlegget. 

• Byggestrøm.no fraskriver seg ethvert ansvar på skader som oppstår på kundens utstyr ved evt. 
overspenninger/lynnedslag.  

• Byggestrøm.no forbeholder seg retten til å holde tilbake innbetalte depositum ved sluttoppgjør for å dekke hele eller 
deler av eventuelle påløpte kostnader som nevnt ovenfor.  

  
 
Strømavbrudd  
Strømutkobling av nettet pga drifts- og vedlikeholdmessig art kan forekomme. Da dette er en provisorisk tilkobling vil ikke 
kunden bli varslet om dette. Eventuelle kostnader eller ulemper kunden måtte påføres som følge av dette kan ikke belastes 
Byggestrøm.no.  
Byggestrøm.no er heller ikke ansvarlig for indirekte skader og/eller tap som påføres bestiller, bruker eller kunde ved strømbrudd 
med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra Byggestrøm.no’s side. Eventuelle KILE kostnader dekkes likeledes ikke.  

  
Fra-kobling eller flytting av byggestrømskasse  
Fra-kobling eller flytting av byggestrømskasse meldes skriftlig av kunden til Byggestrøm.no på www.byggestrøm.no.     

Dersom det blir bestilt fra-kobling eller flytting og kassen likevel ikke skal ned, faktureres kunden for fremmøte.  

 Byggestrøm.no er en virksomhet i Gardermoen Elektro AS, org.nr 991 277 943.  Gjelder fra 1. januar 2022 
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