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Leiebetingelser for byggestrømskasser og annet elektriske utstyr fra Electrix AS 

Leieavtalen for byggestrøm sentraler er en samlet leveranse som inneholder montering, demontering, leie 
av sentralen, strøm og nettleie. Levering, priser og betingelser gjelder innenfor Elvia AS og Norgesnett AS 
sitt nettområde i Viken. 

Priser for byggestrøm 

Beskrivelse av produkt  Pris  

Priser for leie av 63A Hovedsentral   

Oppsett (inkludert nedtak):                  Engangsavgift Kr 4500,- 

Dagsleie:                                                   Pr.døgn Kr 22,- 

Nettleie: Inkl. Energiledd, fastledd og forbruksavgift.                    Pr.kWh 15% påslag 

Strøm: Inkl. Strømforbruk og fastbeløp. Pr.kWh 15% påslag 

   

Priser for leie av >125A  Hovedsentral   

Priser for leie av >125A Hovedsentraler og større vil bli oversendt på forespørsel. I disse tilfellene vil vi 
gi individuelle prosjektpriser med bakgrunn i prosjektets lengde, størrelse og omfang. 

 

Alle priser er oppgitt eks. mva. 

 

Fakturering 

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 for strøm og nettleie 1. periode, depositum for hengelås og 

montering/demonterings-kostnad. 

Leveringstider 

Normal leveringstid er innen 5 arbeidsdager fra skriftlig bestilling er mottatt. Ved hastelevering påløper et 

tilleggsgebyr som avtales mellom saksbehandler og kunde direkte. 
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Forutsetninger 

- Forutsettes at montering av hovedsentral kan utføres på stolpe, kabel eller fra nettselskapets 

fordelingsskap i umiddelbar nærhet til tomt/anleggsplass. 

- Forutsettes at det er forhold på tomt/anleggsplass som kan gi tilfredsstillende jording. 

- Forutsettes at plasseringen/tomten hvor byggestrømskasser/hovedsentraler er bestilt skal være 

merket med navn, tomtenummer eller gatenummer. Dersom byggestrømskassen skal tilkobles en 

stikkledning på tomten skal denne være synlig for montører og merket. 

 

 

Strømavbrudd 

Strømutkobling av nettet pga drifts- og vedlikeholdmessig forhold kan forekomme. Da dette regnes som et 

provisorisk anlegg vil ikke kunden bli varslet om dette. Eventuelle kostnader eller ulemper kunden måtte 

påføres som følge av dette kan ikke belastes Electrix AS. Electrix AS 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 vår side. Eventuelle KILE kostnader dekkes heller ikke. Videre vises det til Elvia AS og 

Norgesnett AS sine standard nettleieavtaler. 

 
Nedtak eller flytting av byggestrømskasse og annet utstyr 

Nedtak/demontering eller flytting av byggestrømskasse meldes skriftlig av kunden på www.electrix.no. 

Dersom det blir bestilt frakobling og kassen likevel ikke skal ned, faktureres kunden for fremmøte.  

Dersom det blir bestilt flytting faktureres kunden etter avtale mellom kunde og saksbehandler. 
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Kundens ansvar 

- Kunden plikter til å behandle byggestrømskasser og alle andre leide produkter med aktsomhet, slik 

at det ved nedtak/henting er i tilsvarende tilstand som ved montering. Alle skader som påføres det 

utleide utstyret vil i sin helhet faktureres leietaker. 

- Kunden eller andre må på ingen måte utføre endringer eller reparasjoner på installasjonen i 

byggestrømsskapet. 

- 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 saksbehandler hos Electrix AS informeres på forhånd. Skapet må 

ikke flyttes fra utplasseringsstedet av andre enn personell fra Electrix AS, eller autoriserte 

samarbeidspartnere. 

- Jording og tilførselskabel skal ikke på noen måte endres. 

- Kunden er ansvarlig for at skapet til enhver tid er lukket og låst. Electrix AS leverer 

byggestrømsskap med hengelås for et pristillegg (depositum). 

- Ved manglende betaling vil byggestrømskassen bli frakoblet og hentet uten varsel og ansvar for 

følgekostnader. 

- Kunden eller andre som opptrer for kunden, skal på ingen måte utføre endringer eller reparasjoner 

på installasjonen. Skader som oppstår på grunn av feil bruk eksempelvis brente stikkontakter, skade 

på selve kassen, tilførselskabel eller lignende skal utbedres av Electrix. Kostnader belastes kunden. 

- Electrix AS fraskriver seg alt ansvar for skade på personer og/eller eiendom som følge av feil bruk, 

feil på utstyr tilkoblet byggestrømskassen og /eller ved brudd på noen av de ovennevnte punkter. 

- Electrix AS forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger om bestiller før oppsett av 

byggestrømskasse. 

 

Vi takker for tilliten og ser frem til et videre samarbeid! 

Med vennlig hilsen 

Electrix AS 
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