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1. PRISBETINGELSER  
Prisene er oppgitt som nettopriser i norske kroner eksklusive merverdiavgift. 
Prisene er fastsatt etter samarbeid med Nelfo i Vestfold og Telemark. 

 
 

2. PRISREGULERING 
Prisene skal reguleres årlig etter "ISO Entrepriseindeks Bolig / SSBs - Bygge 
kostnadsindeks for enebolig av tre, elektrikerarbeid, i alt."   
Prisene er indeksregulert med 6,67 % etter avtale mellom partene. 
 

 
3. FAKTURERING 

Elektroentreprenøren fakturerer månedlig de leveranser som er ferdigmeldt måneden før ut 
fra bilag produsert i meldingssystemet i Elsmart. Ferdigmeldingen må være godkjent av 
Skagerak Nett. Betalingsfrist for Skagerak Nett AS settes til 15 dager fra fakturadato. 

 
Faktura sendes et av alternativene:  
 
Post: Skagerak Nett AS 

Postboks 80 
3901 Porsgrunn 

 
Epost: Faktura.SkagerakNettAS@skagerakenergi.no 

 
EHF:  Søk opp Skagerak Nett AS i ELMA-registeret  
 
 

4. VARIGHET – OPPSIGELSE 
For avtalen gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder. 
Dersom det avdekkes brudd på kravene til prekvalifisering kan SN inndra denne 
godkjenning.  
 
 

5. TVISTER 
Alle tvister skal søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom partene ikke kommer til 
enighet, skal tvisten løses ved voldgift iht. reglene i Tvistemållovens kap.32.  
Kjøper kan dog velge å bringe tvisten direkte inn for ordinær domstolsbehandling.  
Rett verneting skal være Porsgrunn byrett. Norsk rett skal anvendes. 

 
 

 
 

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=ByggInEnebol&nvl=true&PLanguage=0&nyTmpVar=true
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=ByggInEnebol&nvl=true&PLanguage=0&nyTmpVar=true
mailto:Faktura.SkagerakNettAS@skagerakenergi.no
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6. PRODUKTPAKKER 
 

Produktpakke 1 - Tilkobling jordkabel fra kveil 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 

16 192 32 Sikring NH00   

 Arbeid (innsetting av sikring). Installatør har ansvar for at 
grøft og kabel er lagt ihht SN 
krav. Kunde bekoster graving, 
med mindre annet er avtalt.  

 

 Driftsmerking, instruksjon til kunden om 
graving, Samsvarserklæring og 
dokumentasjon med bilde av kabelskap. 

SN vedlegger planlagt trasè i 
Elsmart. Korrigeres hvis feil. 
Merking, ledig plass i skap og 
skapnummer skal være leselig 
på bilde. Bilde lagres på egen 
fil merket m/ kabelskap 
nummer i Elsmart mld. 

 
 

 NB! 2 bilder av kabel m/rør i grøft før igjenfylling. Ett fra skap/mast og ett fra 
kunde tilknytningspunkt så kabelretning/forlegningsmåte fremkommer i bilder.   

 

 Kjøring   
 Totalt  2.020 

 
Produktpakke 1B – Skjøt, inntil 20m, tillegg til pakke 01 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 
10 471 01 Jordkabel 1 kV TFXP 4X50 Al og rør. Inntil 20 m.  
11 672 02 Gelboks 4x25-50 skjøt. Innvendig.  
11 674 13 Krympeskjøt plast. I grøft.  
 20m rør 75mm. NB! SN8 standard.  
 Arbeid med skjøt. Installatør har ansvar for at 

grøft og kabel er lagt ihht SN 
krav. Kunde bekoster graving, 
med mindre annet er avtalt. 

 

 Totalt  4.158 

 
Produktpakke 3 - Tilkobling jordkabel fra kabelskap, inntil 40 m 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 

10 471 01 Jordkabel 1 kV TFXP 4X50 Al.   
16 192 32 Sikring NH00.   
 40m rør 75mm.  NB! SN8 standard.  
11 442 75 PEN-klemme – lask, 10-95mm

2
   

11 441 11 Kabelklave, 20 – 40 mm,10 -95 mm
2
   

 Arbeid med tilkobling av kabel. Graving ved skap, montering 
kabel. Installatør har ansvar for 
at grøft og kabel er lagt ihht SN 
krav. Kunde bekoster graving, 
med mindre annet er avtalt. 

 

 Driftsmerking, Instruksjon til kunden om 
graving, Samsvarserklæring, 
Dokumentasjon m/ bilde av kabelskap 

SN vedlegger planlagt trasè i 
Elsmart. Korrigeres hvis feil. 
Merking, ledig plass i skap og 
skapnummer skal være leselig 
på bilde. Bilde lagres på egen 
fil merket m/ kabelskap 
nummer i Elsmart melding.  

 

 Kjøring   
 NB! 2 bilder av kabel m/rør i grøft før igjenfylling. Ett fra skap og ett fra kunde 

tilknytningspunkt så kabelretning/forlegningsmåte fremkommer i bilder.   
 

 Totalt  9.258 
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Produktpakke 3B: Tillegg pakke 3 i perioden <des- mars> kabel <50Al   1.513 

Produktpakke 3C: Tillegg pakke 3 i perioden <des- mars> kabel 95Al 1.707 

Produktpakke 3D: Tillegg pakke 3 for kabel 95Al lengde > 40m 533 

 

     Produktpakke 4 - Legging av kabel fra mast, inntil 40 m 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 

10 471 01 Jordkabel 1 kV TFXP 4X50 Al. Inkl. 10 m i stolpe.  

 40m rør 75mm.  NB! SN8 standard.  
 Arbeid. Installatør har ansvar for at 

grøft og kabel er lagt ihht SN 
krav. Kunde bekoster graving, 
med mindre annet er avtalt. 

 

 Driftsmerking, instruksjon til kunden om 
graving, Samsvarserklæring og 
dokumentasjon. 

SN vedlegger planlagt trasè i 
Elsmart. Korrigeres hvis feil. 

 

 Kjøring.   
 NB! 2 bilder av kabel m/rør i grøft før igjenfylling. Ett fra mast og ett fra kunde 

tilknytningspunkt så kabelretning/forlegningsmåte fremkommer i bilder.   
 

 Totalt  7.055 
 

Produktpakke 5 - Kabel utover avtalt lengde + 20 m 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 
10 471 01 Jordkabel 1 kV TFXP 4X50 Al.   

 20m rør 75mm.  SN8 standard.  
 Totalt  2.243 

 
Produktpakke 6 - Kabel utover avtalt lengde + 40 m 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 
10 471 01 Jordkabel 1 kV TFXP 4X50 Al.   
 40m rør 75mm.  SN8 standard.  
 Totalt  4.482 

 
Produktpakke 7 - Kabel utover avtalt lengde + 60 m 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 
10 471 01 Jordkabel 1 kV TFXP 4X50 Al.   
 60m rør 75mm.  SN8 standard.  
 Totalt  6.759 

 
Produktpakke 8 - Levering og montering sikringslist 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 
11 440 74 Sikringsmodul (ABB) SLK 160. Skagerak Netts standard er for 

tiden ABB. Utføres dersom 
sikringslist mangler. 

 
11 455 42 Sikringsmodul (Kabeldon) SLD 00.  

 Totalt  2.882 

 
Produktpakke 9 - Påvisning av sikringslist / bomtur 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 
 Påvisning av sikringslist. Hvis SN er i tvil om det fins 

sikringslist i skapet kan SN 
bestille påvisning. Gjelder også 
”bomtur”. 

 

 Kjøring.   
 Totalt  1.720 
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Produktpakke 10 - Ny måler 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 
 Montering av måler, dokumentasjon, 

kontrollskjema og bilde. 
Det forutsettes at anlegget 
spenningssettes. 

 

 Totalt  802 

 
Produktpakke 11 - Målerbytte 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 
 Demontering av gammel måler, montering 

av ny måler, dokumentasjon, bilde av 
begge målerne og retur gammel måler. 

Det forutsettes at anlegget 
spenningsettes. 

 

 Totalt  859 

 
Produktpakke 12 – Levering av 3 stk sikringer ved overgang til 3-fase 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 

16 192 32 Sikring NH00. Alle 3 sikringene skal byttes.  
 Arbeid (innsetting av sikring).   
 Totalt  659 

 
Produktpakke 13 – Driftsmerking pga feilmerking 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 
 Driftsmerking sikringslist og kabel. Ved feil eller fraværende 

merking av avgang i 
kabelskap. 

 

 Bilde av kabelskap. Merking, ledig plass i skap og 
skapnummer skal være leselig 
på bilde. Bilde lagres på egen 
fil merket m/ kabelskap 
nummer i Elsmart mld. 

 

 Kjøring   
 Totalt  885 

 

Produktpakke 14 – Plombering eksisterende måler 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 
 Plombere måler etter arbeid i målepunkt på 

eksisterende måler. 
Må forsikre seg at inn/ut på 
måler er riktig og tilkoblinger er 
riktig tiltrukket. Plombenummer 
påføres meldingen. 

 

 Kjøring   
 Totalt  143 

 
Produktpakke 15 Jordtråd skap forsynt fra luftnett - jordtråd. Inntil 40m 
El.nr Varebetegnelse  Kommentar Pris (kr) 
28 111 08 Jordtråd. Der kabelskap er forsynt fra 

luftnett. 
 

 Totalt  1.843 

 
      Produktpakke 16 Jordtråd skap forsynt fra luftnett - jordtråd. Inntil 20m 

El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 
28 111 08 Jordtråd. Der kabelskap er forsynt fra 

luftnett. 
 

 Total  922 

' 
Produktpakke 17 Jordtråd skap forsynt fra luftnett - jordtråd. Inntil 60m 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 
28 111 08 Jordtråd. Der kabelskap er forsynt fra 

luftnett. 
 

 Total  2.766 
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Produktpakke 18 Dokumentere eksisterende mast m/bilde ved fjerning av luftstrekk 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 

 Noen produktpakker resulterer i fjerning av luft stikkledning.  I noen tilfeller 
kan gjenværende mast være mangelfull bardunert når inn-strekk fjernes. 
SNs nettinformasjonssystem kan ha mangelfull informasjon om 
eksisterende bygge metode. For mer effektiv saksgang og bedre 
kundeservice ønsker SN at kunde eller el entreprenør dokumenterer 
følgende på gjenværende mast samtidig med elsmart melding; bilde av 
mastetopp som viser luftstrekk forgrening og bilde(r) av grunnforhold rundt 
mast for å se eventuelt behov for bardunering samtidig med at luftstrekk 
fjernes.  

 

 Total  172 

 
Produktpakke 19 Fratrekk i produktpakkepris for mangelfullt arbeid/dokumentasjon 
El.nr Varebetegnelse Kommentar Pris (kr) 

 Hvis pre kvalifisert el entreprenørs arbeid med f.eks merking etter SN 
standard (se nettsider) er mangelfull, bilde dokumentasjon ikke er lesbar/ 
evt mangler eller leveransen som sådan er åpenbar mangelfull, skal pris på 
utført tjeneste reduseres. Prisreduksjon gjenspeiler SNs merkostnad 
(varsle, følge opp o.l).  

 

 Total  - 528 

 
Produktpakke 20 Tillegg for bruk av 95Al kabel 
Installatør gis et generelt tillegg for bruk av 95AL kabel. Tillegg gjelder for bruk av pakke 3 

og 4.  
  1.067 

 
Priser reflekterer at det i mange tilfeller vil være restmateriell som kan benyttes til neste oppdrag.  
 
Kvalitetskrav 
Arbeid skal utføres etter SNs Bygge- og Merkestandard og de til enhver tid gjeldende regler og 
prosedyrer for arbeide i SN konsesjonsområde, se www.skagerakenergi.no og Netts sider.  
Partene er enige om at det skal legges enda mer vekt på etterlevelse av kvalitetskravene. Det 
arbeides med en "prikkløsning" der ulike typer "mangler" vil gi "prikker" til installatør. Et visst 
antall prikker gir en advarsel, som gjelder i ett år. Ytterligere mangler vil medføre inndragelse av 
pre kvalifiserings ordning.  
 
Pr 18.4.2017 vil SN ikke gi ut materiell til ikke pre kvalifiserte installatører. De må bli pre- 
kvalifisert eller samarbeide med en som er kvalifisert for å få forlagt og dokumentert stikk kabel.  
 
SN skal bidra med å gjøre arbeidet enklere og imøteser innspill fra Nelfo. Sistnevnte skal også 
bidra til at medlemmer får tilgang til REN blader. 
 
Ansvar 
Skagerak Nett er ansvarlig for at Nelfo medlemmer blir informert via Nelfo representant hvis det 
blir endringer i Bygge- og Merkestandard eller prosedyrer i SN konsesjonsområde. Varsel gis 
Egil Aadne eller Kåre Fostervold uten ubegrunnet opphold. 
 
Skagerak Nett er ansvarlig for at SN nettsider med Bygge- og Merkestandard samt regler og 
prosedyrer for arbeid i SN konsesjonsområde er oppdatert.  
 
Skagerak Nett er ansvarlig for å stille til NELFO møter hvert ½ år for å bidra med relevant 
informasjon som kan bidra til mer effektiv samhandling mellom partene.  
 
Nelfo v/Egil Aadne har ansvar for å kalle inn til ½ årlige møter.  
 
Nelfo v/Egil Aadne har ansvar for at sine medlemmer mottar relevant informasjon om hvordan 
nærværende avtale er ment å fungere. Hver enkelt har ansvar for å gjøre seg kjent med 
nærværende avtalte og gjøre den kjent i sin organisasjon. 

http://www.skagerakenergi.no/

