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Kraftleveringsbetingelser for Ishavskraft Reiseliv Spot 

 

Spesielle vilkår 

1. Ved avtale om Spotpris er prisen basert på Nord Pools områdepris. Løpende avtale kan sies opp av 

begge parter med en måneds skriftlig varsel. Oppsigelse kan foretas av begge parter på fritt 

grunnlag. Denne bestemmelsen gir Ishavskraft større adgang til oppsigelse enn det som følger av 

Energi Norges Standard Kraftleveringsavtale § 5-3 tredje ledd. 

Ved tidsavgrenset avtale er avtalen bindende og kan ikke sies opp i den valgte tidsperioden. 

Dersom kunden bryter kontrakten, må kunden betale et gebyr på kroner 500,- pr. målepunkt, samt 

betale det påslag/honorar som Ishavskraft ville ha mottatt dersom avtalen hadde blitt gjennomført 

etter sitt innhold i avtaleperioden, og dekke eventuelt tap som Ishavskraft har ved å ikke få fullført 

leveransen i avtaleperioden. Ved avtalens utløp videreføres kundeforholdet på Ishavskraft sitt 

standardprodukt (for tiden Innkjøpspris bedrift), med mindre Kunden skriftlig gir melding om noe 

annet.  

2. Elsertifikater er lovpålagt og prisen på elsertifikater varierer med elsertifikatmarkedet. Dersom 

kunden velger en tidsavgrenset avtaleperiode, kan også elsertifikatprisen sikres i perioden.  

Husholdnings- og offentlige kunder i Finnmark og Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, 

Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er fritatt fra elsertifikater. Les mer om elsertifikater på 

www.nve.no/elsertifikater. 

3. Fakturering foretas i henhold til de til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner hos Ishavskraft. Disse 

finnes på www.ishavskraft.no. 

 

Energi Norges ”Standard kraftleveringsavtale” 

 

”Standard kraftleveringsavtale” er utarbeidet i samarbeid mellom Energi Norge og Forbrukerombudet og 

gjelder for alle våre næringskunder. §1-4 om angrerett gjelder imidlertid ikke næringsdrivende. 

Ved motstrid mellom vilkårene i Energi Norges ”Standard kraftleveringsavtale” og de spesielle vilkår som 

fremgår ovenfor eller vilkår i tilbud, går de spesielle vilkår og vilkår i tilbud foran vilkårene i Energi Norges 

”Standard kraftleveringsavtale”. 

 

Generell informasjon 

 

Ishavskraft tar forbehold om endring i offentlige avgifter. Nettleie og offentlige avgifter kommer i tillegg til 
kraftprisen. Ved endringer i offentlige avgifter vil disse bli fakturert kunden fra det tidspunktet endringene 
blir innført. Dersom Ishavskraft har avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Ishavskraft 
fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettleveranse. Kunden gir Ishavskraft fullmakt til å hente all 
nødvendig informasjon fra nettselskapet for å iverksette gjennomfakturering. Videre kan befriende betaling 
kun skje til Ishavskraft.  
 

  
Kunden aksepterer at Ishavskraft kan foreta kredittvurderinger før inngåelse av avtale og eventuelt avslå 
kundeforholdet dersom det foreligger saklig grunn for det. Ishavskraft forbeholder seg også retten til 
løpende kredittvurdering og til å kunne stanse levering av kraft til enhver tid dersom kunden oversitter 
betalingsfristen på opprinnelig faktura.    
  
Sist oppdaterte, og gjeldende, generelle vilkår finnes på www.ishavskraft.no 

 

 

http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/
http://www.ishavskraft.no/
https://www.energinorge.no/fagomrader/standardavtaler/kraftleveringsavtale/
https://www.energinorge.no/
http://www.ishavskraft.no/
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Kunden gir Ishavskraft AS fullmakt til å meddele lokal netteier og nåværende kraftleverandør om evt 
leverandørskifte. 
 

Firmaet som undertegner denne avtalen, og som også undertegner på vegne av andre bedrifter, vil være 

ansvarlig for den totale bestilte kraften som fremgår i denne avtalen. I tillegg, distribuere avtaledokumentet 

til med-bedriftene, for at alle bedriftene skal være kjent med, og tar ansvaret for de særskilte- og 

alminnelige vilkårene, som fremgår i denne avtalen. 
 

Prisinformasjon og priselementer 

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft AS avtaler løpende prisfastsettelse for alle som er med på 

Ishavskraft Reiseliv Spot. Alle priser er oppgitt ekskl. mva.  

 

Spotpris + påslag 0,49 øre/kWh + fornybar energi 0,8 øre/kWh + elsertifikatpris* 

*Elsertifikater er lovpålagt og prisen på elsertifikater varierer med elsertifikatmarkedet.  

Fra 29.06 2021 er elsertprisen 0,8 øre/kWh ekskl. mva.  
 


