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Bestilling / oppsigelse av nettleie  
Dette skjemaet gjelder for bestilling og oppsigelse av nettleie hos Ymber AS. For bestilling og oppsigelse av nettleie 
gjelder til enhver tid gjeldende standard avtaler og vilkår for tilknytning, nettleie og kraftlevering i henhold til 
leveringsplikten. Disse finner du på www.ymber.no eller du kan få de tilsendt ved henvendelse på telefon 77770400. 
 
Avtale om strømleveranse gjøres direkte med den strømleverandøren du velger. Oversikt over strømleverandører 
finnes på Konkurransetilsynet sine sider www.kt.no. Dersom din strømleverandør ikke bekrefter strømleveransen til 
anlegget eller du ikke har inngått avtale med en strømleverandør, vil Ymber levere strøm til deg i henhold til 
nettselskapets leveringsplikt. Slik strømleveranse er en midlertidig ordning og er dyrere enn fra en ordinær 
strømleverandør. Når du bestiller nettleie i forbindelse med flytting ordner Ymber AS slik at du får med deg din 
nåværende strømleverandør på flyttelasset. Oppgi da navn på strømleverandør i skjemaet og vi ordner resten. 
 
Har du spørsmål om bestilling, oppsigelse, nettleie eller hvordan du finner en strømleverandør, vennligst ta kontakt 
med oss. 
 

1. OPPLYSNINGER OM STRØMMÅLER 
Anleggsadresse Hva brukes anlegget til? 

    Husholdning        Hytte       Næring 

Postnummer Poststed Eventuell annen beskrivelse av anlegget 

   

MålepunktID Målernummer Målerstand Avlest dato (ddmmåååå) 

    

 
2. BESTILLING AV NETTLEIE 

Etternavn / Firmanavn Fornavn / Kontaktperson Fødselsdato / Foretaksnummer 

   

Fakturaadresse Postnummer Poststed 

   

Epost Telefon / Mobil Bestiller fra dato (ddmmåååå) 

   

Overtar anlegget etter: Eier av anlegget (må fylles ut dersom annen enn bestiller) 

  

Varsel om måleravlesning sendes per: 

   SMS                                                   Epost 

Min nåværende strømleverandør: 

 

Dato 
(ddmmåååå) Signatur Ved signering av denne bestilling aksepteres Ymbers til enhver 

tid gjeldende standardavtaler og vilkår for tilknytning, nettleie og 
kraftlevering i henhold til leveringsplikten.   
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3. OPPSIGELSE AV NETTLEIE 
Etternavn / Firmanavn Fornavn / Kontaktperson Fødselsdato / Foretaksnummer 

   

Adresse for sluttoppgjør Postnummer Poststed 

   

Epost Telefon / Mobil Oppsigelsesdato (ddmmåååå) 

   

Har du navn / kontaktinformasjon på ny kunde? Eier av anlegget (må fylles ut dersom annen enn kunde) 

  

Dato 
(ddmmåååå) Signatur 

  

 
 
 

Du kan enkelt og raskt gjennomføre bestilling og op psigelse på www.ymber.no. 
 
 
 

Begreper 
 
MålepunktID 
Anleggets identitet i et felles nasjonalt system. Dette finnes ikke på måleren, men står på alle fakturaer fra oss. 
 
Målernummer 
Målerens identitet i nettselskapets system – finnes på måleren. 
 
Målerstand 
Tallene som vises i telleverket / displayet på måleren. 
 
Anleggsadresse 
Adressen der hvor måleren står plassert. 
 
 
 
 
 
 
 
 


