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Bilag 1: Vilkår for standard installasjon ved oppgradering av sikringsskap 

Forutsetninger for standard installasjon 

Standard installasjon er alltid inkludert og utføres av Installatør. Når du har lagt inn en 

bestilling av Oppgradering av Sikringsskap sender vi ordre videre til Kimek Elektro AS. Du vil 

bli kontaktet av Installatør i løpet av noen dager for å avtale dato for installasjon og for 

eventuelle avklaringer. Når du legger inn bestilling ber vi deg å laste opp to bilder, en på 

sikringene i ditt sikringsskap og en på kursoversikt. Dette er informasjon som vi trenger for å 

gi deg best mulig service og en enkel installasjon. Det forutsettes ryddig og enkel tilkomst til 

det elektriske anlegget.  

Oppgradering av sikringsskap, i standard installasjon inkluderes: 

- Levering og montering av nytt sikringsskap med 8 kurssikringer 
- Overspenningsvern og ny hovedsikring lik eksisterende installasjon 
- Alle kurser har jordfeilbrytere 
- Det forventes at skapet plasseres på samme plass utenpåliggende. Ved innfelt montasje 

må kunde besørge bygningsmessige riving/oppbygging tilpasset nytt skap. 
- Transport 50 km tur/retur (Kirkenes eller Vadsø) 
- FDV (Lovpålagt dokumentasjon inngår i leveransen)  

Når kan jeg ha behov for tillegg? 

Standard installasjon vil dekke manges behov, men noen trenger litt i tillegg. Tillegg utover 

standard installasjon avtales direkte med Installatør og faktureres separat. 

Erfaringsmessig kan noe av dette komme i tillegg: 

• Hull i trevegg/betongvegg pr stk Kr. 200 inkl. mva 

• Pr meter kabel åpen forlagt. Kr. 180 inkl. mva 

• Dobbelt stikk på vegg. Kr. 800 inkl. mva 

• Pr ekstrakurs 10,15A en fase Kr. 900 inkl. mva 

• Pr ekstrakurs 10,15A tre fase Kr. 900 inkl. mva 

• Timepris ordinærtid (07 – 15) Kr. 1 000 inkl. mva 

• Km godtgjørelse Kr. 15k/km 
  

I noen tilfeller kan det tilkomme et gebyr fra din lokale netteier, for eksempel Barents Nett, 

om man må koble fra strømmåler og/eller hovedsikring ved oppgradering av 

sikringsskapet. Dette faktureres også separat fra netteier. Det er dessverre ikke noe vi som 

strømselskap har kontroll over. 

Vanlige spørsmål 

Jeg har mer enn 8 kurser i dag, hva gjør jeg? 

Om du har flere kurser, og har behov for ekstra sikringer kan du bestille dette direkte fra 

Installatør. Hvis du laster opp bilde av sikringsskap og kursoversikt når du bestiller, vil 

Installatør vite hvor mange sikringer du trenger. 

Hvilken type oppgradering skal jeg velge? 
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Når du skal oppgradere sikringsskapet så er det mulig å bytte kun sikringene, eller også 

bytte døra. Det med døra er mest viktig for å se fint ut, men uansett hvilke av de to du velger 

vil få oppgradert til moderne og trygt sikringsskap. 

Trenger jeg bytte til høyere ampere på sikringene når jeg oppgraderer mitt sikringsskap? 

Det kommer an på det elektriske anlegget ditt og hva du har bruk for. Du kan snakke med 

Installatør om dette. 

 

Hvilket merke har komponentene som installeres? 

Komponentene som installeres under oppgraderingen av sikringsskapet er av merket xxx. 

Jeg har 3-faset sikringsskap, vil oppgraderingen passe for meg? 

Ja, vårt tilbud om oppgradering av sikringsskap gjelder 3-fas. Dette er inkludert i standard 

installasjon. 

Mitt sikringsskap er 1-fas, vil oppgraderingen passe for meg? 

Ja, oppgradering av sikringsskap gjelder for 1-fas også. Dette er inkludert i standard 

installasjon. Om du derimot har 1-fas og ønsker å oppgradere til 3-fas, er dette en større 

prosess med inntaket til huset, og ikke inkludert i tilbudet. Installatør kan likevel 

kostnadsberegne prosessen for deg. Selv om det installeres 3-fas Rehab-pakke så kan 

denne brukes på både 1-fas og 3-fas inntak til tavle. 

Binder jeg meg til samme strømavtale i 3 år? 

For å kunne ha nedbetaling må du ha en strømavtale hos oss under nedbetalingsperioden, 

men du binder deg ikke til en type strømavtale. 

Om du ikke er kunde hos oss fra før, så får du spotprisavtalen Varanger Flyt ved bestilling. 

Denne strømavtalen kan du enkelt endre. Dette kan man gjøre i Varanger Kraft Kundeapp 

etter bestilling, eller ved å ringe/sende oss en e-post. 

Om man velger å bytte strømleverandør før nedbetalingen er ferdig, så får man en 

sluttregning i stedet med resterende beløp. 

For fullstendige kjøps- og avtalevilkår viser vi til Avtalevilkår for standard montering 

ved oppgradering av Sikringsskap 

  

  

 


