
Leie av byggestrømskap 
 

 OPPKOBLING/NEDTAK PRIS PR DAG PRIS PR MND. PRIS PR ÅR 
 Eks mva Inkl mva Eks mva Inkl mva Eks mva Inkl mva Eks mva Inkl mva 
32A Kr 5000 Kr 6250 Kr 30 Kr 37,50 Kr 660 Kr 825 Kr 10800 Kr 13500 
63A Kr 5000 Kr 6250 Kr 40 Kr 50 Kr 900 Kr 1125 Kr 14400 Kr 18000 

 

Tillegg: 

Befaring   Faktureres etter medgått tid (800,- eks mva. pr påbegynte time) 

Flytte   Kr 3000,- eks mva. Dersom skapet må flyttes til ny plassering etter at det er tilkoblet første gang 

Bytte   Kr 3000,- eks mva. Dersom skapet må byttes eks fra 32A til 63A 

Skjøt på 240mm² kabel Kr 1500,- eks mva. 

Kontroll av skap etter 1 år Kr 1000,- eks mva. 

Hastegebyr  Kr 1500,- eks mva. 

 

- I tillegg kommer nettleie og strøm for medgått forbruk etter vilkår. Det er viktig å velge strømleverandør for å unngå høyere pris 
på strøm enn nødvendig. Velges ikke strømleverandør, vil dere få strøm på leveranseplikt fra Lnett. For mer informasjon om 
nettleie og strømleverandør se https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/strom/alt-om-strom/   

- Alle kostnader i forbindelse med befaring av potensielle plasseringer, flytting av skap, etc., vil i sin helhet faktureres leietaker. 
- Prisene reguleres jevnlig. Oppdaterte priser vil til enhver tid være tilgjengelige på nettsiden https://www.l-nett.no/  

- Leietaker har ansvar for å melde inn opphør av byggestrømskap enten til kundesenter på tlf.: 51908079 eller epost KS@l-
nett.no. 

 

 
 

Våre byggestrømskap inneholder normalt 1 x 32A 3-fase uttak eller 1 x 63A 3-fase uttak samt 2 x 16A 1-fase uttak. 

Spenningen er 230V eller 400V, alt etter hva som eksisterer i nettet der skap tilkobles. 

Anbefaler å bruke 3-fase uttak med underfordeler for å oppnå ønsket antall uttak. 

Underfordeler kan skaffes for eksempel hos el. Installatører. 

Skapene er beregnet for provisorisk strøm til mindre anlegg i en byggeperiode/arrangement. 
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Vilkår for leie av byggestrøm 

 

Bestilling/oppsigelse 

Bestilling av byggestrømskap kan skje skriftlig via epost til KS@l-nett.no eller på tlf.: 51908079. 

Leieforholdet kan avsluttes av begge parter med minst fjorten (14) dagers varsel. Når et anlegg får fast 

tilknytning og byggestrømskapet blir tatt ned vil faktura påløpe fjorten virkedager dersom det ikke er sagt opp 

i forkant. Byggestrømskap tas ned ved tilknytning om dette er satt på tamp (kabel) som skal benyttes til 

bolig. Skap som er satt på fordelingsskap må sies opp, da dette ikke tas ned av montør. Leietaker har ansvar 

for å melde inn opphør av byggestrømskap enten til kundesenter på tlf: 51908079 eller epost KS@l-nett.no. 

Dersom vilkårene ikke er oppfylt kan byggestrømskapet bli demontert uten forvarsel. 

Normal leieperiode er inntil 1 år, men det kan vurderes å utvide perioden dersom leietaker ønsker det. 
Leietaker kan da måtte betale for årlige kontroller iht. prisliste.  
 
Fakturering 
Alle kostnader som gjelder leieforholdet, vil faktureres leietaker. Første faktura vil inneholde til- og 
frakobling. Videre faktureres leieforholdet månedsvis til oppsigelse av leieforholdet er mottatt og skapet 
demontert. 
 
Generelt 
Byggestrømskapet tilkobles på nærmest tilgjengelige tilkoblingspunkt ut fra anleggsadresse. Dersom det er 
spesielle ønsker må dette avtales nærmere med Lnett AS, Service.  Leietaker plikter å behandle 
byggestrømskap og tilhørende utstyr med tilbørlig aktsomhet, slik at det ved frakobling er i tilsvarende stand 
som ved tilkobling. Leietaker er i hele leieperioden ansvarlig for sikring av byggestrømskapet og tilstøtende 
utsyr. Alle skader som blir påført det utleide materiellet fra Lnett AS, vil i sin helhet faktureres leietaker. 
 

- Skader eller mangler på byggestrømskap eller tyveri av skap, må umiddelbart meldes til Lnett AS. 
- Leietaker/bestiller er ansvarlig for at byggestrømskapet til enhver tid er låst eller tilstrekkelig sikret 

når det er uten tilsyn. 
- Leietaker må på ingen måte utføre endringer på installasjoner i byggestrømskapet. Deksler eller 

kapslinger må ikke under noen omstendigheter fjernes av andre enn personell fra Lnett AS, uten at 
det foreligger særskilt avtale om dette. 

- Flytting av skap gjøres kun av personell fra Lnett AS. 
- Reparasjoner eller ombygning av utleid utstyr skal kun utføres av personell fra Lnett AS eller etter 

avtale med Lnett AS. 
- Jordspyd og tilførselskabel må ikke flyttes/endres uten at dette er avklart med Lnett AS. 
- Strømutkobling av nettet pga. driftsmessige årsaker kan forekomme uten forvarsel. Lnett AS er ikke 

ansvarlig for indirekte skader eller tap som påføres bestiller/leietaker med mindre skaden skyldes en 
forsettlig handling av Lnett AS. 

- Byggestrøm skapene er beregnet for provisorisk strøm til maskiner og utstyr i en byggeperiode. 
Skapets 3fase kontakter er kun beregnet til videre forsyning av provisoriske underfordelinger eller 
maskiner. 

- Byggestrømskapet skal stå oppreist, ute, på stødig underlag. 
- Vi anbefaler at trefasekontakt tas i bruk. 
- Utstyr kan ikke overlates til andre uten avtale med Lnett AS. 
- Opplever du feil på byggestrømskapet ring 51908079. Vi vil da ved feil sende ut servicemontør for å 

feilsøke. Er feilen på kundens anlegg eller skyldes feil bruk vil vi fakturere kunde for dette. Ved feil i 
byggestrømskap kan feilrettingen måtte vente til neste virkedag, eller lengre ved montør mangel. 
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