
Fjordkrafts særvilkår

Særskilt avtalte vilkår i tillegg til Standard kraftleveringsavtale

Prisendring ved ekstraordinære forhold
I henhold til § 3-2 kan Standard variabel kraftpris som hovedregel bare endres med 14 dagers varsel. Ved ekstraordinære forhold: ved rasjonering eller 
for eksempel i situasjoner hvor myndighetene (OED/NVE/Statnett m.v., jfr. forskrift av 7.5.2002, ”Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet”) har 
opprettet/oppretter egne prisområder for å påvirke kraftsituasjonen/kraftflyten i ønsket retning, lokalt, regionalt eller nasjonalt, m.v., gjelder imidlertid 
ikke denne 14 dagers varslingsfristen.

Fjordkraft kan i slike tilfeller beslutte at kundene straks og uten særskilt varsel skal betale den pris som bestemmes av myndighetene, eller om så 
ikke skjer, den aktuelle markedspris som tar utgangspunkt i Nord Pools spotkraft i det aktuelle prisområdet. Med markedspris menes gjennomsnittlig 
veid markedspris pr. mnd + påslag + avgifter.

Kundene skal på egnet vis varsles så snart som mulig om den overføringen som har funnet sted. En eventuell overføring av kundene til markedspris 
gjelder inntil Fjordkraft erklærer at kundene føres tilbake til den opprinnelige avtalen etter at situasjonen har normalisert seg igjen.

Ved rasjonering gjelder forøvrig forskrift av 17.12.2001, ”Forskrift om planlegging og gjennomføring av rekvisisjon av kraft og tvangsmessige lever-
ingsinnskrenkninger ved kraftrasjonering”.

Kommentar:
Bakgrunnen for denne særlige bestemmelsen er hovedsaklig at myndighetenes hensikt med de ovenfornevnte tiltak er at økte kraftpriser skal med-
føre reduksjon i forbrukernes strømforbruk og/eller bedre kraftbalansen og kraftflyten nasjonalt eller regionalt. Dersom hovedregelen om 14 dagers 
varslingsfrist ved prisendringer opprettholdes i de situasjoner som er nevnt ovenfor, vil myndighetenes virkemiddel for å redusere kraftforbruket eller 
bedring av kraftbalansen neppe slå inn som ønsket.

§ 3-2, annet avsnitt, første setning utgår og erstattes med følgende:
Ved vesentlige prisøkninger skal slikt varsel gis direkte til kunden dersom kunden på forhånd har meddelt til Fjordkraft at han ønsker det, og samtidig 
forplikter seg å betale de stipulerte gjennomsnittlige merkostnadene som et slikt direkte varsel medfører. Prisendringer som er varslet på egnet måte, 
gjelder uansett både for de kunder som har rett på direktevarsel og de øvrige.
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