
 
 

  

 

Vilkår for Lyse strømavtaler  

bedriftsmarkedet 

 

 

Generelle vilkår for alle produktene 

 
1. Strømavtalen omfatter alt uttak av elektrisk kraft på avtalt leveringspunkt i hele avtaleperioden. Ved flytting følger 

avtalen kjøper, i henhold til vilkår mellom bedriftskunder og Lyse, §13. Nettleie som inkluderer forbruksavgift kommer i 
tillegg. 

2. Det er en forutsetning at den som inngår strømavtalen er identisk med den som er nettkunde på leveringsadressen. 
Lyse sørger for eventuelt leverandørbytte. Leverandørbytte vil normalt tre i kraft 14 dager etter bestilling. 

3. Fakturering skjer i henhold til Lyses til enhver tid gjeldende standard faktureringsbetingelser. Vilkår finnes på lyse.no. 

4. Alle priser er eksl. mva. Økte kostnader som følge av endringer i rammebetingelser for omsetningsselskapet, for 
eksempel gjennom endringer i lov forskrift, eller annet relevant regelverk, kan medføre at kraftprisen (påslaget) blir 
endret. Påslagene kan også bli endret som følge av endrede kostnader knyttet til pliktig elsertifikatordning. Alle 
prisendringer varsles på lyse.no. 

5. Avtalevilkår for øvrig 
”Alminnelige vilkår for avtale om kraftpris mellom bedrift og Lyse Dialog AS” og Ordrebekreftelse/Avtale. 

 

 

Produktvilkår 

Lyse Spot 

• Lyse Spot er Lyse sitt standardprodukt, og er en avtale som følger Nord Pool Spot direkte. 

• For kunder som er timesmålt, og hvor det registrerte strømforbruket time for time er tilgjengelig for Lyse, faktureres 

registrert strømforbruk per time. Timeforbruket blir multiplisert med områdeprisen i Nord Pool Spot for gjeldende time.  

• For kunder hvor Lyse mottar stipulert timesmåling (profilmålte kunder), benyttes Nord Pool sin månedsmiddelpris  

• Avtalen har et månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket. 

• I tillegg kommer et påslag i øre/kWh som inkluderer kostnad til elsertifikat. 

• Energirapporteringsverktøyet Energioversikten, er inkludert i avtalen, og kan når som helst sies opp. Se egne vilkår for 

Energioversikten. 

• Ingen bindingstid ved inngåelse av standardavtale. Bindingstid kan forekomme ved ulike kampanjetilbud. 

• Lyse Spot kan gjensidig sies opp med en måneds varsel. 

Lyse Fastpris 

• Det settes en fastpris per kWh ved avtaleinngåelsen i henhold til Lyses pris for dette produktet på tidspunktet. Denne 

kWh prisen er bindende i avtaleperioden. 

• Kostnad for elsertifikat inngår i fastprisen, og blir ikke endret i løpet av avtaleperioden. 



 
 

  

• Avtalen har et månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket. 

• Avtalen kan som hovedregel ikke sies opp eller endres i avtaleperioden, men kunder gis mulighet til å kjøpe seg fri fra 

avtalen før avtaleperioden utløper, jf. Alminnelige vilkår § 12. 

• Ved utløp av avtalen overføres kunden til Lyse Spot dersom ikke annet blir avtalt. 

Prisgaranti 

• Prisgaranti er et pristak som kan kombineres med en strømavtale som et tilleggsprodukt. 

• Tjenesten garanterer at strømprisen ikke vil overstige et pristak som er satt for gjeldende måned. 

• Pristaket publiseres på lyse.no, og vil gjelde for hele påfølgende kvartal. 

• Pristaket avregnes månedlig mot fakturert snittpris for måneden. 

• Dette tilleggsproduktet har et månedsbeløp, samt påslag i øre/kWh, iht. avtale. 

• Gjelder kun for avtaler i prisområdene NO1, NO2 og NO5. 

• Gjelder for hele måneder. Oppstart første i påfølgende måned.  

• Ved oppsigelse løper avtalen ut den gjeldende måneden. 

• Ingen bindingstid ved inngåelse av standardavtale. Bindingstid kan forekomme ved ulike kampanjetilbud. 

Energioversikten 

• Analyseverktøy som gir oversikt over bedriftens energiforbruk. 

• Avtalen har et månedsbeløp per leveransepunkt,  

• Faktureres sammen med faktura for kraftkjøp. 

• Ingen bindingstid. Bindingstid kan forekomme ved ulike kampanjetilbud. 

• Kan gjensidig sies opp med en måneds varsel regnet fra førstkommende måned.. 

Plusskundeavtale 

• For kunder som produserer strøm selv og selger eventuell overskuddsstrøm til Lyse (maks 100kW). 

• Kunden må i tillegg inngå særskilt plusskundeavtale med sin netteier for overføringen av overskuddsproduksjonen på 

strømnettet. Plusskundeavtalen forutsetter at målepunktet er godkjent og registrert som plusskundeanlegg hos 

netteier. 

• En plusskundeavtale med Lyse forutsetter avtale om både kjøp og salg av strøm.  

• Kjøp av strøm: Når produksjon er lavere enn forbruk, kjøpes strøm fra Lyse med ordinære vilkår for valgt avtale. 

• Salg av strøm: Lyse kjøper overskuddskraften til avtalt pris. 

• Overskuddstrøm blir avregnet og presentert på faktura sammen med forbruk på det aktuelle målepunktet. 

100% vannkraft 

• Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier fra produsenter av fornybar strøm, garanterer Lyse at det vil bli produsert like mye 

fornybar energi som den kraftmengden kunden selv bruker tilknyttet gjeldende målepunkt. 

• Alle sertifikater blir kjøpt fra vannkraftanlegg i Lysefjorden 

• All kjøp av fornybar strøm blir gjort i henhold til bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi. 

• Garanti for 100% vannkraft følger avtale om kraftpris fra Lyse, og faktureres sammen med denne.  Dersom kunden 

ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser på avtaler til Lyse eller anses å ikke kunne oppfylle de økonomiske 

forpliktelser knyttet til denne avtalen, kan Lyse si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom nødvendig sikkerhet 

ikke kan stilles. 

• Denne tilleggstjenesten faktureres i øre/kWh iht. avtale. Den avtalte prisen kan endres som følge av endringer i 

markedsprisene for opprinnelsesgarantier. Prisendringer kunngjøres på lyse.no minimum 14 dager før endring trer i 

kraft. 

• Avtalen kan gjensidig sies opp med en måneds varsel regnet fra førstkommende måned. 


