Vilkår og betingelser
For at vi skal ha best mulig samhandling vil dette dokumentet vise deg de mest aktuelle vilkår og
betingelser som kan komme til å være gjeldende i våre prosjekter.
ELKAM håndterer personopplysninger i samsvar med gjeldende krav og i retter seg etter eventuelle
pålegg eller endringer fra det offentlige. Vi kan dele informasjon med våre samarbeidspartnere
dersom det er nødvendig for det aktuelle oppdraget kunden bestiller.
Generelt
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•

Nettbidrag/ kostnad for tilknytning mot nettselskap inklusive stikkledning fram til inntakskap
fastsettes av nettleverandør og kommer i tillegg. Dette betales direkte til nettleverandør.
• Bilvei fram til byggeplass, evt brøyting og strøing.
• Normale kortslutningsverdier og effekter fra nettleverandør, aktuelle verdier kan medføre ekstra
kostnader eller endringer.
• Grøft for legging av ringjord klargjort
• Byggeplass er klargjort og ryddet før arbeidet starter.
• Jordingsrør for avløp er montert av rørlegger og klargjort for tilkobling.
• Minimum 14 virkedager fra bestilling av tilbud til utførelse om ikke annet er avtalt.
• Bygningen er fritt tilgjengelig for ELKAM AS etter nærmere avtale for hhv. installasjon av skjult anlegg
og montering av utstyr på ferdige flater samt sluttkontroll. Normalt 2 perioder med varighet avhengig
av størrelse på installasjonen.
• Større endringer underveis i prosjektet faktureres etter medgått tid.
• Mindre endringer inntil 10% av totalsum kan forkomme.
• ELKAM AS er ikke ansvarlig for forhold utenfor egen kontroll.
• Byggherre anviser plass for, og besørger avfallhåndtering.
• Det er foreligger SHA-plan for det aktuelle prosjektet.
Listen er ikke utfyllende, men tar for seg de mest og ofte relevante avklaringer. Det aktuelle prosjektet og eller
solcelleanlegg vil kunne ha ytterligere spesifiserte avklaringer.

Ytterliggere for solcelleanlegg
Sist endret 2. april 2019
Pris er spesifisert i tilbud/ ordrebekreftelse for det aktuelle prosjektet. Det vil også være definert hva
som inngår i leveransen.
Som regel vil vi ikke inkludere kostnader ved søknadsbehandling der det er aktuelt, men vi kan være
behjelpelige etter avtale.
Inverter plasseres etter avtale, men om ikke dette er definert vil følgende gjelder:
Inntil 10 meter fra solceller til inverter. Inverter plasseres på mest tilgjengelige sted innenfor denne
radius. Kabler trekkes/ monteres hvor det er mest hensiktsmessig.
Det må være plass i den elektriske installasjonen. Sikringsskapet må tilfredsstille gjeldende krav.
Strømmåleren må være egnet for installasjonen og kunden må ha egen avtale med nettleverandør.

Dersom eksisterende elektrisk installasjon eller taktekke viser seg å ha en annen tilstand enn det som
er lagt til grunn i tilbud, kan ELKAM trekke tilbudet dersom kunden ikke utbedrer eventuelle feil eller
mangler.
Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig med mindre justeringer. ELKAM forbeholder seg retten til å
kunne endre størrelse på anlegget dersom det er nødvendig. Eventuelle kostnader må avtales med
kunden før dette gjennomføres.
Avrenning og takras kan endres i forbindelse med montering av solcellepanel på taket. Vi forsøker
alltid å avklare best mulig løsning med kunde for å unngå ulemper ved dette.
ELKAM vil sikre eventuelle stillas og stiger den tiden installasjonen utføres. Kundene må ikke benytte
slike innretninger uten avtale med ELKAM.
ELKAM er ikke ansvarlig for salg av overskuddskraft.
Inverteren er programmert til å gjøre anlegget spenningsløst ved eventuelle strømbrudd på det
ordinære nettet.
ELKAM vil ta hensyn til kundens eiendom under installasjonen av solcelleanlegget. ELKAM vil
kompensere for skader på eiendom utover det som er nødvendig.
Skruer o.l. kan komme gjennom tak/ vegg og bli synlige fra innsiden. Dette defineres ikke som skader
ELKAM er ansvarlig for å dekke.
Dersom kunden utfører endringer på installasjonen plikter han å benytte seg av kvalifisert personell.
ELKAM tar ikke ansvar for feil eller mangler som måtte oppstå som følge av andre endringer.
ELKAM avbryte leveransen på grunn av forhold som ligger utenfor ELKAMs kontroll og som
kompliserer installasjonsprosessen eller fører til økte kostnader. Om installasjonen må avsluttes på
grunn av feilaktig informasjon fra kunden, skal kunden dekke ELKAMs påløpte utgifter og tap.
Listen er ikke utfyllende, men tar for seg de mest og ofte relevante avklaringer. Det aktuelle vil kunne ha
ytterligere spesifiserte avklaringer.

