Eidsiva Marked AS
Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft
til bedriftsmarkedet
(endret 01.01.2012)
1. Generelt
1.1 Partene og avtaleforholdet
Partene i avtaleforholdet er kunden (”Kunden”) som kjøper av elektrisk kraft og Eidsiva Marked (”EM”) som selger av
elektrisk kraft. Avtaleforholdet reguleres av den individuelle avtalen (”Leveringsavtalen”) mellom partene, og utfylles
av foreliggende standard leveringsvilkår for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (”Standardvilkår”). I tilfelle konflikt
mellom de to, skal Leveringsavtalen gå foran.
EM plikter å levere, og Kunden plikter å betale for elektrisk kraft på de vilkår som følger av Leveringsavtalen og
Standardvilkårene.
1.2. Kundens plikter før leveransestart
Kunden plikter å gi de nødvendige opplysningene som behøves av EM for å gjennomføre leverandørbyttet/starte
leveransen, herunder navn, leveringsadresse, forretningsadresse, organisasjonsnummer, målepunkt id, forventet
kraftvolum og forbruksmønster.
Avtale om kraftleveranse er ikke gyldig før EM bekrefter at samtlige opplysninger er mottatt.
Kunden plikter å sørge for å være fristilt fra tidligere kraftleverandør for de anlegg som omfattes av Leveringsavtalen
ved leveransestart. Dersom dette ikke skjer, kan EM kreve av Kunden å dekke direkte påførte kostnader de har hatt
som følge av annulleringen av avtalen.
EM kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser som skyldes uforutsette forhold bl.a manglende eller feil informasjon fra
Kunden.
1.3. Kredittvurdering
Det er en forutsetning for avtalen at Kunden kan anses betalingsdyktig. EM forbeholder seg retten til å foreta
kredittvurdering av Kunden før avtalen iverksettes, og ellers løpende i avtaleperioden. Dersom EM finner det
nødvendig, kan det kreves at Kunden stiller sikkerhet for, eller forskuddsbetaler sine betalingsforpliktelser, herunder
framtidige urealiserte tap av finansiell handel.
Dersom krav om sikkerhetsstillelse ikke oppfylles, anses dette som et vesentlig mislighold av kontrakten som gir EM
rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.
1.4. Måledata
Måling av effekt og energi for leveranser av elektrisk kraft utføres i overensstemmelse med netteiers regelverk, og i
henhold til gjeldende forskrift om måling og avregning.
Ved feil med måledata innmeldt av nettselskapet, kan EM eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller
tilbakebetaling for den perioden feilen omfatter.

2. Pris og betalingsvilkår
2.1 Grunnlag
Priser og honorarer følger av den enkelte Leveringsavtale, og er basert på opplysninger vedrørende volum og
forbruksprofil gitt av Kunden. Eventuell finansiell forvaltning av Kundens kraftbehov baserer seg på de nevnte
innmeldte opplysningene.
Kunden plikter å varsle EM umiddelbart dersom det skjer eller forventes endringer i volum eller forbruksprofil. Dersom
det faktiske forbruket viser seg å avvike fra det innmeldte, har EM rett til å avregne og fakturere Kundens
overskytende forbruk til markedspris.
2.2. Avregning og fakturering
Med mindre annet er avtalt, avregner EM Kundens timemålte anlegg månedlig, og fakturerer à konto forskuddsbetaling
for neste måned. Profilmålte anlegg avregnes kvartalsvis med à konto for neste kvartal. A kontobeløpet er basert på
estimert forbruk.

I tillegg belastes Kunden et månedlig fastbeløp pr. anlegg i samsvar med EMs til enhver tid gjeldende priser.
Fastbeløpets størrelse kan endres av EM med 1 måneds varsel.
2.3 Betalingsbetingelser
Faktura forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato, med mindre avvikende betalingstid er individuelt avtalt.
Lovens forsinkelsesrenter vil bli beregnet fra forfall ved forsinket betaling, og eventuell inkasso skjer i samsvar med
inkassoloven.
2.4 Indeksregulering
Dersom ikke annet fremgår av Leveringsavtalen, blir avtalte honorarer til EM regulert pr. 01.01. hvert år i henhold til
konsumprisindeksen.
2.5. Valuta
All fysisk og finansiell handel skjer i Euro på den nordiske elbørsen Nord Pool dersom ikke annet er avtalt i
Leveringsavtalen.
Kunden faktureres i NOK for alle leveranser av elektrisk kraft og finansielle handler. Eventuelle terminkontrakter
handles og noteres i Euro frem til faktureringsdato og omregnes etter Nord Pools offisielle daglige kursnotering.
2.6. Avgifter
I tillegg til de angitte kraftpriser kommer de til enhver tid gjeldende offentlige avgifter som er pålagt ved omsetning av
elektrisk kraft, herunder merverdiavgift. EM forbeholder seg retten til å viderefakturere Kunden avgifter som endres
eller innføres/vedtas under avtaleperioden.
2.7. El-sertifikater
Elsertifikater ble innført i Norge fra 1. januar 2012. Målet er økt produksjon av fornybar strøm. Strømkundene
finansierer ordningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Elsertifikatplikten
omfatter som hovedregel strømforbruk det betales forbruks-/elavgift for. Det betyr blant annet at forbruk i Finnmark
og enkelte kommuner i Nord-Troms ikke omfattes av elsertifikatplikten.
Når EM viderefakturerer elsertifikatkostnadene til sine kunder, skal kostnader som følger av elsertifikatplikten
inkluderes i prisen ved fastpris- og variable kontrakter, og i påslaget ved spotpriskontrakter og andre spotrelaterte
produkter.

3. Varighet og oppsigelse
3.1 Varighet
Avtaleforholdets varighet følger av Leveringsavtalen.
3.2 Oppsigelse
Oppsigelse av avtaler som ikke er tidsbegrenset skal skje skriftlig og i henhold til de konkrete frister som følger av
Leveringsavtalen.
Dersom ikke annet fremgår av Leveringsavtalen, er oppsigelsestiden 3 måneder fra den dato oppsigelsen er mottatt av
den annen part.
3.3 Oppgjør ved oppsigelse
Dersom Kunden har sagt opp avtaleforholdet, men EM fortsatt er registrert som leverandør hos det lokale nettselskap,
avregner EM levert kraft til markedspris inntil leverandørskifte er gjennomført. Kunden faktureres i tillegg EM’s
standard påslag på markedspris.
Ved oppsigelse av avtaleforholdet skal verdien av eventuelle
terminkontrakter som løper lengre enn oppsigelsesperioden realiseres. Realisert gevinst eller tap vil bli
kreditert/debitert Kunden, diskontert til nåverdi ved tidspunkt for sluttavregning av kundeforholdet. EM’s påslag
kommer i tillegg.

4. Endringer i kundeforholdet
4.1 Flytting
Leveringsavtalen følger Kunden og ikke anleggets adresse. Melding om flytting må varsles til EM og lokalt nettselskap
straks dette er kjent. Melding om opphør av anlegg varsles på samme måte. Meldingen skal inneholde kundenavn,
kundenummer, ny målepunktid, ny leveringsadresse og ny forretningsadresse.

4.2 Utleie/salg av lokaler
Utleie eller salg av lokaler/eiendom/virksomhet, eller endring i Kundens virksomhet, må varsles til EM og lokalt
nettselskap straks dette er kjent.
Dersom Kunden ønsker å ta inn nye anlegg i avtalen, kan dette gjøres etter nærmere avtale med EM. Anleggene føres
inn i anleggslisten som følger Leveringsavtalen, og må deretter varsles til lokalt nettselskap som beskrevet ovenfor.
4.3 Overdragelse av avtalen
Leveringsavtalen kan ikke overdras til tredjepart uten den annen parts skriftlige samtykke. EM kan likevel uten
Kundens samtykke overdra Leveringsavtalen til et annet selskap innenfor samme konsern, eller til et annet
energiselskap. Varsel om overdragelse skal skje skriftlig, og Kunden anses å ha samtykket til overdragelsen dersom
det ikke inngis innsigelser mot denne innen en gitt frist.

5. Mislighold, heving og erstatning
5.1 Stansing
Dersom Kunden ikke betaler innen forfall, kan EM midlertidig stanse leveransen etter nærmere varsel med ny
betalingsfrist. Stansing skjer ved at EM varsler nettselskapet om at førstnevnte ikke lenger tar økonomisk ansvar for
Kundens kraftuttak. Kraftleveransen kan gjenopptas dersom Kunden betaler all utestående gjeld til EM, herunder
kostnader til stansing og gjenopptakelse. EM kan stille som vilkår for gjenopptakelse at det stilles sikkerhet for videre
betalingsforpliktelser.
5.2 Heving
Hver av partene kan heve avtalen dersom den annen part vesentlig har misligholdt sine avtaleforpliktelser.
Eidsiva Marked kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden ikke anses som kredittverdig og ikke kan
stille sikkerhet i medhold av disse vilkårs punkt 1.3. Det samme gjelder dersom Kunden er, eller erkjenner å være,
insolvent, innleder forhandlinger om gjeldsordning (privat eller offentlig), har innstilt betalinger til kreditorene eller det
åpnes konkurs i Kundens bo. EM kan også heve avtalen.
dersom Kunden innstiller vesentlige deler av, eller hele, virksomheten.
Dersom det lokale nettselskapet hever sin leveringsavtale med Kunden, kan Eidsiva Marked heve avtalen med kunden.
5.2 Oppgjør ved heving
Verdien av eventuelle terminkontrakter som løper lenger enn oppsigelsesperioden skal realiseres ved avtalens opphør.
Realisert gevinst eller tap vil bli kreditert/debitert Kunden, diskontert til nåverdi ved tidspunkt for sluttavregning av
kundeforholdet. EM’s honorarer kommer i tillegg
Ved heving av avtalen kan EM motregne eventuelle krav Kunden har mot EM med kraftselskapets krav mot Kunden.
5.3 Ansvarsfrihet ved hindringer utenfor kontroll
EM er fri for ethvert ansvar for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser under denne avtale når dette skyldes forhold
eller begivenheter som ligger utenfor EMs kontroll, som det med rimelighet ikke kunne forventes å ha tatt i betraktning
på avtaletidspunktet eller å unngå eller overvinne følgende.av.

6. Konfidensialitet
Leveringsavtalen skal behandles konfidensielt, og innholdet av denne avtalen kan ikke formidles til tredjepart uten den
annen parts samtykke. Taushetsplikten gjelder partene, partenes ansatte og partenes kontraktsmedhjelpere. Denne
bestemmelse er likevel ikke til hinder for at EM kan benytte opplysningene om Kunden i forbindelse med
kredittvurdering og/eller gi opplysninger som de plikter å gi i medhold av lov eller andre pålegg.

7. Endringer av standard leveringsbetingelser
Standardvilkårene kan endres av EM etter skriftlig varsel til Kunden. Dersom Kunden ikke har inngitt innsigelser mot
endringen innen 1 måned etter at varselet ble gitt, ansees Kunden å ha akseptert endringene som en del av
avtaleforholdet.

8. Tvisteløsning
Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom en minnelig løsning ikke
oppnås, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstoler med Hedmarken tingrett som verneting.

