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AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA 
Gjeldende fra 01.01.2019 

 

Disse alminnelige vilkårene «Alminnelige Vilkår» gjelder mellom Svorka Energi AS og  

små og mellomstore bedrifter, offentlige kunder, organisasjoner og øvrige kunder  

som ikke er forbrukere i henhold til definisjonen av forbruker i forbrukerkjøpsloven. 

Alminnelige Vilkår er senest revidert 01.01.2019. 

Alminnelige Vilkår kan endres med 14 dagers varsel på Svorkas hjemmeside,  

eller ved direkte melding til Kunden.  

Særvilkår kan være gjeldende for enkelte produkter, og oppgis alltid ved bestilling. 

Særvilkår gjelder ved motstrid alltid foran bestemmelser i Alminnelige Vilkår. 

§1.0 PARTENE I AVTALEN 

 

Med «Kunden» menes den kunde som i hht. avtale med Svorka Energi AS tar ut elektrisk kraft til  

eget bruk på en eller flere leveringsadresser, og ikke omsetter kraft videre.  Kunden som  

inngår avtale om kraftpris må være identisk med den som er registrert som nettkunde  

hos nettselskapet på gjeldende leveringsadresse(r). 

 

Med «Leverandøren» menes Svorka Energi AS som står økonomisk ansvarlig overfor  

den avregningsansvarlige for kundens uttak av elektrisk kraft på leveringsadressen(e),  

og har avtale med kunden om hvilken kraftpris som skal gjelde ved avregning. 

§2.0 AVTALENS YTELSER 

 

Denne avtalen gir Svorka Energi AS rett til å avregne kunden for kundens uttak av elektrisk kraft  

i henhold til Svorka Energi AS til enhver tid gjeldende kraftpris, eller til kraftpris partene har avtalt 

særskilt i «Avtale om kraftpris». Avtalen omfatter avregning av alt elektrisk forbruk Kunden har  

på sin(e) leveringsadresse(r). 

 

Denne avtalen omhandler Kundens kraftpris. Svorka Energi AS fraskriver seg ethvert ansvar for 

skader og tap den elektriske kraften, eller uteblitt elektrisk kraft, måtte påføre Kunden eller  

Kundens øvrige medkontrahenter. 

Kundens nettselskap er ansvarlig for at Kunden kan ta ut elektrisk kraft etter behov til  

sitt / sine anlegg. 
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§3.0 KREDITTVURDERING / SIKKERHETSSTILLELSE 

Svorka Energi AS inngår avtale med Kunden under forutsetning at Kunden anses som betalingsdyktig. 

Kunden aksepterer at Svorka Energi AS kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det 

foreligger saklig grunn til det. I slike tilfeller bortfaller alle Svorkas forpliktelser i hht. inngått avtale i 

sin helhet. 

 

Dersom kredittvurderingen sannsynliggjør fare for betalingsmislighold kan Svorka Energi AS avvise 

bestilling, si opp avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder løpende forskuddsbetaling. 

Sikkerhetsstillelse i form av selvskyldnerkausjon (bankgaranti o.l.) skal dekke betaling for  

antatt kraftuttak i inntil 4 mnd. Sikkerhetsstillelsen kan kreves opprettholdt så lenge faren  

for betalingsmislighold kan sannsynliggjøres. Dersom saklig begrunnet krav som sikkerhetsstillelse 

eller forskuddsbetaling ikke aksepteres av Kunden anses dette som vesentlig mislighold, og gir  

Svorka Energi AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.   

§4.0 OPPSIGELSE AV KUNDES EKSISTERENDE AVTALE 

På bakgrunn av den inngåtte avtale gis Svorka Energi AS fullmakt til å melde oppsigelse av  

Kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, samt til å ordne alle  

formelle forhold vedrørende leverandørskiftet.  

 

Svorka Energi AS har ikke ansvar for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom Kunden og 

tidligere leverandør som følge av opphør av kraftleveranse. På bakgrunn av denne fullmakt kan 

Svorka Energi AS også innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og  

nåværende kraftleverandør. 

 

Kunden plikter å oppgi de opplysninger som kraftleverandør trenger for å avgjøre om 

kraftleveringsavtale skal kunne inngås (organisasjonsnummer, bedriftsnavn, anleggsadresse(r), 

fakturaadresse, målepunkt-ID, forbruksdata etc.). Det samme gjelder ved flytting av abonnement 

etter §10. 

§5.0 PRODUKT  

Kundens produkt defineres i «Avtale om kraftpris».  

SVORKA STRØM – BEDRIFT (spot/innkjøpspris) 

Du betaler samme innkjøpspris som oss. Kunden avregnes etter Nord Pools timepriser  

i sitt nettområde. (www.nordpoolspot.com). Det betyr at det tas hensyn til at ditt kraftforbruk 

varierer gjennom døgnet. Kunden informeres om månedspris via faktura.  

 

I tillegg til strømprisen har avtalen et månedsbeløp og et påslag pr. kWh. I tillegg kommer kostnader 

til lovpålagte elsertifikater. Enkelte kunder har fritak for elsertifikater.  

Valgfri betalingsmåte. Ved papirfaktura tilkommer fakturagebyr.   
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§6.0 KRAFTPRIS / ENDRING AV KRAFTPRIS 

Kraftprisen gjelder kun for Kundens uttak av elektrisk kraft. Avregning for nettleie kommer i tillegg, 

og faktureres av Kundens lokale nettselskap.  

Gjeldende kraftpris for Kundens valgte produkt defineres i «Avtale om kraftpris». 

Alle priser som oppgis er eksklusive alle avgifter. Merverdiavgift, forbruksavgift og ev. nye avgifter,  

og kommer i tillegg til kraftprisen med de til enhver tid gjeldende satser.  

Svorka Energi AS tar forbehold om endringer i offentlige avgifter, samt endringer av 

rammebetingelser for drift av omsetningsselskaper. Kraftprisen gjelder for avregning av  

Kundens uttak av elektrisk kraft. Eventuelle avgifter kommer i tillegg til kraftprisen med de  

til enhver tid gjeldende satser. 

Svorka Energi AS kan endre priselementene (månedsbeløp / påslag) med 14 dagers varsel på  

Svorkas hjemmeside, eller ved direkte melding til Kunden. Dersom ikke annet fremgår av avtalen, 

reguleres avtalte honorarer og gebyrer årlig pr. 01.01 i henhold til konsumprisindeksen. 

 

Dersom Kunden etter avgiftsmyndighetenes forskrifter er fritatt for avgifter må kunden dokumentere 

rett til slikt avgiftsfritak overfor Svorka Energi AS. Dersom Svorka Energi AS skulle bli etterregnet  

av avgiftsmyndighetene for avgifter Kunden feilaktig er blitt fritatt for, plikter Kunden å refundere 

Svorka Energi AS det aktuelle beløpet. 

§7.0 AVTALEPERIODE 

Gjeldende avtaleperiode for Kundens valgte produkt defineres i «Avtale om kraftpris» og  

ev. Særvilkår.  

 

Oppstart av kundeforholdet regnes fra den dato Kunden bekrefter avtalen. Bindingstiden gjelder  

fra avtaleinngåelse og videre ut avtalt bindingstid regnet fra leveringsoppstart av kraft.  

 

Dersom avtalen blir sagt opp før avtaleperioden er utgått må kunden dekke Svorka Energi AS  

sitt direkte økonomiske tap (beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper). I tillegg  

blir kunden fakturert et oppsigelsesgebyr på kr 1.000,- pr. anlegg. 

Dersom Svorka Energi AS etter utløpet av en avtale med bindingstid ikke har mottatt bestilling av  

ny avtale vil kunden bli avregnet i henhold til standardprodukt, Svorka Spot – Bedrift. 

 

§8.0 AVREGNING, FAKTURERING OG BETALING 

Svorka Energi AS benytter tilgjengelige målerverdier fra nettselskapet ved all avregning av kunder, og 

har rett til å avregne Kunden for Kundens uttak av elektrisk kraft i henhold til de prisbestemmelser 

partene har avtalt. 

Svorka Energi AS fakturerer månedlig basert på reelt eller estimert forbruk for Kunden, i samsvar 

med Svorka Energi AS til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og det som for øvrig måtte være 

avtalt mellom partene. Ved estimert forbruk skal avregning mot reelt forbruk skje minst en gang årlig 
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basert på avlesning av strømmåler. Betalingsfrist er 14 dager fra fakturadato med mindre noe annet 

er avtalt. 

Oppretter ikke Kunden elektronisk faktura tilsendes tradisjonelle papirfakturaer. Ved papirfaktura 

påløper fakturagebyr i henhold til Svorka Energi AS til enhver tid gjeldende satser. Dersom faktura 

ikke betales ved forfall påløper forsinkelsesrenter og ev. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.  

Det er Kundens ansvar å sørge for at Svorka Energi AS til enhver tid har korrekt fakturaadresse, 

også ved elektronisk fakturering.  

Gjennomfakturering 

I områder hvor Svorka har avtale med netteier om gjennomfakturering blir kundene fakturert strøm 

og nettleie på samme faktura. Svorka er legitimert til å motta betaling av nettleie fra kunde  

i de tilfeller det er inngått gjennomfaktureringsavtale med netteier. Betalingen har befriende virkning 

også i forholdet mellom kunden og nettselskapet. 

§9.0 FEIL VED AVREGNING 

Dersom Svorka Energi AS feilaktig har benyttet andre målerverdier ved avregning av Kunden enn  

de målerverdier som nettselskapet har gjort tilgjengelig for Svorka Energi AS, kan Svorka Energi AS 

eller Kunden kreve tilleggsbetaling/tilbakebetaling for den tid feilen kan påvises. Krav om 

tilleggsbetaling og tilbakebetaling foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av  

18. mai 1979 nr. 18.  

Avvik som skyldes at Svorka Energi AS ikke har fått oppgitt nødvendige målerverdier  

fra nettselskapet, og slik har estimert forbruk ved avregning, skal også korrigeres ved tilbakebetaling 

eller tilleggsbetaling når målerverdiene foreligger. 

Dersom Svorka Energi AS er meddelt feil målerverdier for Kunden fra nettselskapet, og benyttet disse 

ved avregning av Kunden, kan Svorka Energi AS ikke kreve etterbetaling av Kunden, og Kunden kan 

ikke kreve tilbakebetaling fra Svorka Energi AS. Oppgjør for avvik på betalt elektrisk kraft i de tilfeller 

nettselskapet har meddelt feil målerverdier er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og 

Kunden. 

§10.0 FLYTTING / FRIKJØP AV AVTALE 

Ved flytting følger avtalen Kunden til ny adresse uten ekstra kostnader for Kunden. Svorka Energi AS 

har fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier for registrering av Svorka Energi AS 

som leverandør på ny adresse. Avtale med bindingstid skal gjelde for det tidsrom som er fastsatt i 

avtalen. Dersom Kunden flytter før bindingstiden er utløpt får Kunden fullført avtalen på sin nye 

adresse. Dersom Kunden ikke ønsker å fullføre bindingstiden gis det anledning til frikjøp. Frikjøp  

fra avtale kan skje mot å erstatte det tap Svorka Energi AS lider ved at avtalen ikke løper ut 

avtaleperioden.  

Frikjøpsbeløpet skal ensidig fastsettes av Svorka Energi AS og beregnes av differansen mellom 

områdeprisen i det prisområdet Kundens uttak skjer på den dag frikjøp kreves av Kunden, og  

den prisen som gjelder i avtalen mellom Kunden og Svorka Energi AS. Denne differansen 

multipliseres med avtalt, eller skjønnsmessig antatt, kraftuttak fra den dag frikjøpet gjelder fra,  

og ut avtalt bindingstid. Frikjøp av forvaltningsavtaler beregnes ut ifra de fremtidige posisjonene  
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som har blitt tatt på vegne av Kunden. Samme bestemmelser om frikjøp gjelder dersom  

Svorka Energi AS før avtaleperiodens utløp hever avtalen på grunn av Kundens mislighold.  

Minimum frikjøpsbeløp er kr 1.000,-.   
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§11.0 TAUSHETSPLIKT 

Partene og partenes ansatte, samt ev. tredjepart med innsyn i avtalen, har taushetsplikt om alt  

som vedrører den annen parts drifts- og forretningsforhold. Dette er ikke til hinder for at  

Svorka Energi AS kan benytte egen kunnskap om Kunden i forbindelse med kredittvurdering, eller  

at Svorka Energi AS kan gi opplysninger om Kunden til offentlig myndighet eller privat part som har 

hjemmel i lov til å kreve slike opplysninger. 

§12.0 OPPSIGELSESTID 

Svorka Energi AS har standard oppsigelsestid på 3 mnd. for bedriftskunder, såfremt annet  

ikke fremgår av særvilkår for det enkelte produkt. Svorka Energi AS må ha mottatt skriftlig oppsigelse 

av avtalen minimum 3 mnd. før avtalen kan opphøre. Oppsigelse må skje skriftlig, via epost eller 

brev. Dersom Kunden ikke overholder oppsigelsestiden må Kunden dekke Svorka Energi AS sitt 

direkte økonomiske tap ved at leveransen for perioden ikke fullføres. I tillegg påløper det  

et avviklingsgebyr på kr 1.000,- pr. anlegg. 

§13.0 FORCE MAJEURE 

Hver part er fri for ansvar for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til   

Alminnelige Vilkår dersom parten er forhindret fra å oppfylle disse som følge av hindringer som 

skyldes begivenheter utenfor partens kontroll, og som parten ikke med rimelige midler kan forhindre 

eller overvinne følgene av. En part som vil påberope seg force majeure skal straks varsle  

den annen part om forholdet, forholdets forventede varighet og konsekvensene for partens mulighet 

til å oppfylle sine forpliktelser. Den part som påberoper seg force majeure skal hurtigst mulig søke  

å avhjelpe enhver oppstått hindring og gjenoppta normal drift, samt varsle om gjenopptatt drift. 

Dersom force majeure varer, eller antas å vare, i mer enn 30 dager kan hver av partene si opp avtalen 

med 10 dagers varsel. 

§14.0 STANSING AV LEVERANSE / HEVING AV AVTALE 

Svorka Energi AS kan stanse leveransen av elektrisk kraft dersom Kunden misligholder 

betalingsforpliktelsen. Kunden vil bli varslet skriftlig om stansing og opphør av kraftleveranse,  

og om tidspunktet når stansingen iverksettes. Leveransen gjenopptas ikke før betalingsmisligholdet 

er ordnet, og Svorka Energi AS kan sette som vilkår for gjenopptakelse at Kunden stiller sikkerhet for 

fremtidig betalingsforpliktelse. Svorka Energi AS kan heve avtalen dersom Kunden vesentlig 

misligholder avtalen eller dersom forutsetningene for avtaleforholdet blir vesentlig endret.  

Videre kan Svorka Energi AS heve avtalen ved gjentatt betalingsmislighold fra Kunden eller 

ved konkurs, gjeldsordning, tvangsakkord eller lignende hos Kunde. Dersom Svorka Energi AS  

hever avtalen har Svorka Energi AS rett til å motregne sitt tilgodehavende mot Kunden med  

ethvert mellomværende mellom Svorka Energi AS og Kunden. Kunden kan heve avtalen dersom 

Svorka Energi AS vesentlig misligholder avtalen.  

  



Alminnelige vilkår – BEDRIFT - Svorka 
 

§15.0 TVISTER 

Tvister vedrørende kontraktsforholdet, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal bringes inn  

for Nordmøre tingrett som skal behandle tvisten etter norsk rett. 

§16.0 ENDRING I AVTALEVILKÅR OG LEVERINGSBETINGELSER 

Svorka Energi AS kan endre avtale- og leveringsvilkår med 14 dagers varsel på Svorkas hjemmeside, 

eller ved direkte melding til Kunden. 

 

 

 

Gjeldende Alminnelige Vilkår og Særvilkår finnes til enhver tid på Svorka sine hjemmesider. 

www.svorka.no  

 

  

 

 

 

 

http://www.svorka.no/

