Standard leveringsbetingelser
Disse standard leveringsbetingelser gjelder for næringskunder

1. Med Kunden menes den bedriftskunde som iht. avtale
med Hallingkraft tar ut elektrisk energi til eget bruk, og
som ikke omsetter kraft videre. Dersom Kunden ønsker
å inngå avtale med Hallingkraft for flere
konsernselskaper, skal det inngås egne avtaler for hvert
selskap som tar ut elektrisk energi til eget bruk.
2. På bakgrunn av den inngåtte avtale gis Hallingkraft
fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtale
med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer,
samt til å ordne alle formelle forhold vedrørende
leverandørskiftet. På bakgrunn av denne fullmakt kan
Hallingkraft også innhente nødvendig informasjon
vedrørende skiftet fra netteier og nåværende
kraftleverandør.
3. Hallingkraft har rett til å avregne Kunden for Kundens
uttak av elektrisk kraft i henhold til den/de
prisbestemmelser partene har avtalt i gjeldene
bekreftelse. Kunden plikter å gi de opplysninger som
kraftleverandør trenger for å avgjøre om
kraftleveringsavtale skal inngås (navn, fødselsdato,
bedriftsnavn, organsiasjonsnummer, nåværende og
tidligere adresse, anleggsadresse, målepunkt ID,
forbruksdata, etc).
4. Ved flytting hos Kunden følger avtalen Kunden til ny
adresse uten ekstra kostnader for Kunden. Hallingkraft
har fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra
netteier, for registrering av Hallingkraft som leverandør
på den nye adressen.
5. Oppstart av kundeforholdet regnes fra den dato
Hallingkraft starter strømleveransen.
6. Priser
Ved innkjøp i spotmarkedet gis Kunden en spotpris
basert på NordPools områdepris i Kundens
leveringsområde. I prisberegningen tas det hensyn til
variasjon i forbruket (veid spot). Ved innkjøp i
terminmarkedet gis Kunden en flytende eller fast pris for
en nærmere definert periode. Kundens pris fremkommer
løpende på fakturaene. I tillegg til kraftprisen kommer en
leveransekostnad og ev et påslag som avtales særskilt
med hver enkelt kunde. Våre priser og avgifter
spesifiseres og faktureres i samsvar med myndighetenes
til en hver tid gjeldende krav.
7. Avtaler med prissikring er bindende for hele perioden.
Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må
Kunden dekke Hallingkrafts direkte økonomiske tap ved
at leveransen for perioden ikke fullføres. Det direkte
økonomiske tapet beregnes etter alminnelige
erstatningsrettslige prinsipper. I tillegg påløper det et
uttredelsesgebyr pt. minimum kr. 1000,- pr anlegg. Se
www.hallingkraft.no for gjeldene satser.

påvirker Hallingkrafts mulighet til å levere elektrisk kraft
som forutsatt til Kunden. I slike tilfeller vil Kundene bli
varslet om ny pris m.v. Prissikringsperioden vil være
suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og
normal leveranse kan gjenopptas.
9. Prisene som er oppgitt i tilbudet er eksklusive
merverdiavgift (pt 25 %). Hallingkraft tar forbehold om
endringer i offentlige avgifter, samt endringer av
rammebetingelser for drift av omsetningsselskaper.
10. Hallingkraft fakturerer månedsvis eller kvartalsvis iht.
avtale basert på estimert forbruk for Kunden. Avregning
mot reelt forbruk skal skje minst en gang årlig basert på
avlesning av strømmåler.
11. Dersom Hallingkraft feilaktig har benyttet andre
målerverdier ved avregning av Kunden enn de
måleverdier som nettselskapet rettidig har gjort
tilgjengelig for Hallingkraft, kan Hallingkraft eller Kunden
kreve tilleggsbetaling henholdsvis tilbakebetaling for den
tid feilen kan ettervises. Krav om tilleggsbetaling og
tilbakebetaling foreldes etter reglene i lov om foreldelse
av fordringer av 18. Mai 1979 nr.18. Avvik som skyldes
at Hallingkraft ikke har fått oppgitt nødvendige
målerverdier fra nettselskapet rettidig, og således har
benyttet stipulert forbruk ved avregning, jf. § 7, annet
ledd, skal også korrigeres ved tilbakebetaling eller
tilleggsbetaling når måleverdiene foreligger.
12. Dersom Hallingkraft er meddelt feil måleverdier for
Kunden fra nettselskapet, og benyttet disse ved
avregning av Kunden, kan Hallingkraft ikke kreve
etterbetaling fra Kunden, og Kunden kan ikke kreve
tilbakebetaling fra Hallingkraft. Oppgjør av for mye eller
for lite betalt for elektrisk kraft i de tilfeller nettselskapet
har meddelt feil måleverdier til Hallingkraft, er i sin helhet
et forhold mellom nettselskapet og Kunden som
nettkunde hos nettselskapet.
13. Faktura sendes som hovedregel til kunden som
Avtalegiro, eFaktura eller annen elektronisk
forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen
fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de
til enhver tid gjeldende satser. Se www.hallingkraft.no for
mer info.
14. Kunden aksepterer at Hallingkraft kan innhente
kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger
saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle
Hallingkrafts forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin
helhet.
15. Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene under
avtalen skal avgjøres etter norsk rett og med Hallingdal
Tingrett som hjemting.

8. Eventuell prissikringsavtaler gjelder ikke dersom det
vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 5 A i
Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene

EBL’s standard leveringsbetingelser gjelder for forhold som ikke er spesielt beskrevet ovenfor.

