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Verkostomuutostyön viivästyksen ja virheen korvaaminen (yritykset)
Verkostomuutostyön viivästys
•

Tilaajan on ilmoitettava viivästyksestä välittömästi ja esitettävä vaatimuksensa
verkonhaltijalle kohtuullisessa ajassa työn viivästyttyä (enintään 3 kk kuluttua
viivästyksestä).

•

Tilaajalla on oikeus korvaukseen viivästyksestä, jollei jakeluverkonhaltija osoita, että
viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota
hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon tarjouksen teon ajankohtana ja
jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

•

Viivästyksen katsotaan johtuvan jakeluverkonhaltijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella
olevasta esteestä, jos maanomistaja tai viranomainen ei myönnä johdon, jakelumuuntajan
tai muun jakeluverkon osan rakentamiselle tarvittavia lupia.

•

Viivästyskorvauksen määrä on kahden ensimmäisen viivästysviikon aikana kultakin alkaneelta
viivästysviikolta 5 % sovitusta verkostomuutostyön hinnasta ja tämän jälkeen kultakin
alkaneelta viivästysviikolta 10 % verkostomuutostyön hinnasta, enintään 3 000 euroa.

Verkostomuutostyön virhe
•

Tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii viivästyksen vuoksi, jollei
jakeluverkon haltija osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa
ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen
huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut
välttää tai voittaa.

•

Tilaajalla on oikeus saada korvaus välillisestä vahingosta vain, jos viivästys aiheutuu
jakeluverkon haltijan puolella olevasta huolimattomuudesta. Jos sopijapuolten välillä ei ole
muuta sovittu, jakeluverkon haltijan vahingonkorvauksen enimmäismäärä aiheutuneiden
välillisten vahinkojen osalta on puolet verkostomuutostyön hinnasta. Jos jakeluverkon
haltija on syyllistynyt tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen, vahingonkorvauksen
enimmäismäärän rajoitusta ei sovelleta.

•

Välillisenä vahinkona pidetään:
1) ansion menetystä, joka tilaajalle aiheutuu viivästyksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden
vuoksi
2) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta
3) sähkönkäyttöpaikan käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista
taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa olennaista haittaa, ja
4) muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

•

Jos tilaaja ilmoittaa puolellaan olevasta viivästyksestä niin myöhään, että jakeluverkon
haltija on jo ehtinyt aloittaa liittämiseen liittyvät työt, tilaaja korvaa jakeluverkon haltijan
selvityksen perusteella viivästyksen vuoksi tarpeellisista toimenpiteistä sekä hyödyttömiksi
käyneistä tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kulut.
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Korvausvelvollisuuden rajoitus
•

Viivästys- ja vahingonkorvauksen yhteenlaskettu enimmäismäärä on puolet yksittäisen
viivästyneen verkostomuutostyön hinnasta.

•

Jos tilaaja omalla toiminnalla aiheuttaa viivästyksen tai vahingon, jakeluverkonhaltijalla ei
ole velvollisuutta korvata sitä.

