
  

 

 

NETTLEIE 2022 
Gjelder fra 01.01.22 

Ny modell på nettleie 
forbruk  
Ny nettleiemodell som er vedtatt i 
forskrift gjelder i hovedsak for 
husholdning, hytter og mindre 
næringsvirksomhet. Nettleien vil fortsatt 
bestå av 2 elementer for disse gruppene, 
ett fastledd og et energiledd som 
tidligere. Den største forskjellen er at 
fastleddet nå vil variere med hvor mange 
kilowatt du tar ut på en time, og den 
timen med størst uttak hver måned vil 
være grunnlaget for fastleddet. 
Fastleddet er satt opp i trinn, se tabell 1, 
fastledd. 

    
Nettselskapet i Tinn kommune 

 



 

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i offentlige avgifter 

Alle priser fra Stannum AS er oppgitt eksklusive Statens forbruksavgift og avgift til 
Energifondet, se egne priser under offentlige avgifter. 

Tabell 1: Nettleiepriser for alle private og næringskunder med 
årsforbruk mindre enn 100 000kWh* 

*Prisen gjelder også for næringskunder med forbruk over 100 000 kWh med 
hovedsikring til og med 160A ved 230V eller 100A ved 400V. 

Gjeldende fra 01.01.22 

Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva  
Energiledd vinter dag 
(november til mars mellom klokka 0600 og 2200) 

22 17.6 øre/kWh 

Reduksjon energiledd vinter natt 
(november til mars mellom klokka 2200 og 0600) 

-2.25 -1.8 øre/kWh 

Energiledd sommer dag 
(april til oktober mellom klokka 0600 og 2200) 

19.5 15.6 øre/kWh 

Reduksjon energiledd sommer natt 
(april til oktober mellom klokka 2200 og 0600) 

-2.00 -1.6 øre/kWh 

Fastledd** Inkl. mva Ekskl. mva  
0-2 [kWh/h] 202,50 162 kr/mnd 
2-5 [kWh/h] 265.00 212 kr/mnd 
5-10 [kWh/h] 515.00 412 kr/mnd 
10-15 [kWh/h] 765.00 612 kr/mnd 
15-20 [kWh/h] 1 015.00 812 kr/mnd 
20-25 [kWh/h] 1 265.00 1 012 kr/mnd 
25-50 [kWh/h] 2 515.00 2 012 kr/mnd 
50-75 [kWh/h] 3 765.00 3 012 kr/mnd 
75-100 [kWh/h] 5 015.00 4 012 kr/mnd 
100-150 [kWh/h] 7 515.00 6 012 kr/mnd 
150-200 [kWh/h] 10 015.00 8 012 kr/mnd 
>200 [kWh/h] 12 515.00 10 012 kr/mnd 

Tabell  1: kunder<100 000 kWh 

Offentlige avgifter 

Offentlige avgifter Inkl. mva Ekskl. mva  
Forbruksavgift (januar-mars)** 11.14 8.91 øre/kWh 
Forbruksavgift (april-desember)** 19.26 15.41 øre/kWh 
Avgift Energifondet (privat) 1.25  øre/kWh 
Avgift Energifondet (næring)  800 Kr/år 

 

**Næringskunder innenfor næringskoder 05-33 vil kunne få redusert avgift eller fullt fritak, se 
mer på skatteetaten:  
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/om/elektrisk-kraft/ 

 

 



 

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i offentlige avgifter 

 

 

Nettleiepriser for næringskunder og spesielle tariffer  
Alle priser ekskl. mva og offentlige avgifter 

Nettleietariffer for næringskunder – lavspent effekt 

For anlegg med hovedsikringer 
større enn 160 A ved 230 V eller 
100 A ved 400 V, og over 
100 000 kWh i årsforbruk. Alle 
kunder med effekttariff (NK1) skal 
i tillegg avregnes for reaktiv effekt 
(NKR1) hvis cos ϕ er lavere enn 
0,9. Effekten avregnes med 
foregående måneds høyest 
registrerte times effekt. 

Fastbeløp 
(kr/år) 

Effekt 
(kr/kW/mnd) 

Energi 
(øre/kWh) 

5000 
 
 

56,00 
(Første 100 kW) 

Vinter 
Sep-apr 

Sommer 
mai-aug 

37,00 
Over 100 kW 

8,5 6,8 

 Effekt 
(kr/kVAr/mnd) 

Vurderes, ikke innført 

 
Nettleietariff - høyspent 

For anlegg der kunden selv eier 
høyspentanlegget og har egen 
tilknytningsavtale med 
nettselskapet. Effekten avregnes 
med foregående måneds høyest 
registrerte times effekt. 

Fastbeløp 
(kr/år) 

Effekt 
(kr/kW/mnd) 

Energi 
(øre/kWh) 

6500 
 
 

23,00 Vinter 
Sep-apr 

Sommer 
mai-aug 

4,3 3,4 

 Effekt 
(kr/kVAr/mnd) 

Vurderes, ikke innført 
 

 

Nettleietariff for midlertidige anlegg (byggeskap) 

Bygge- og anleggsskap er en 
midlertidig løsning for uttak av 
strøm i en bygge- eller 
anleggsperiode eller ved et 
enkeltstående arrangement. 
Avgifter og mva tilkommer 

Fastbeløp 
(Kr/mnd) 

Til- og 
frakobling 

(Kr) 

Energi 
(øre/kWh) ekskl. mva 
Vinter 

(sep-apr) 
Sommer 
(mai-aug) 

212 2200 22 19,5 

 

Utleie av anleggsskap kommer i tillegg med kr 250 pr mnd. Maks leietid 3 år. 

 

  



 

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i offentlige avgifter 

Privatkunder med overskuddsproduksjon (plusskunde) 

Plusskunde er en kunde som har installert 
strømproduksjonsutstyr som til tider produserer 
mer strøm enn de selv bruker. Denne 
overskuddsstrømmen kan kunde selge til en 
strømleverandør, i tillegg til at innmating godtgjøres 
via nettleien. Typiske plusskunder vil være boliger 
med solpanel eller virksomheter som genererer 
energi i begrenset omfang 

Fastbeløp 
(kr/mnd) 

Energi 
(øre/kWh)  

0,- minus 2,80 ekskl. 
mva 

 

Nettleietariff for anlegg uten måling: 

Anlegg med fast og forutsigbart 
forbruk kan tilknyttes uten 
måling. Installert effekt kan ikke 
overstige 100W og det skal 
være avtalt min brukstid på 
anlegget. Skatteetaten har 
fastsatt standard brukstid for 
aktuelle anleggstyper 
 

Fastbeløp 
(Kr/mnd) 

Effekt 
(Kr/kW/mnd) 

Energi 
(øre/kWh)  

Vinter 
(sep-apr) 

Sommer 
(mai-aug) 

220  22 19,5 

I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon 
av installasjonen må foreligge 

 

Gebyrer 

Gebyr for manuell strømmåler  

For kunde uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand kr 125 (156,25 inkl. 
mva) pr mnd. 

Gebyr ved manglende betaling 

 Pris 
inkl. 
mva 

Pris 
Ekskl 
mva 
(kr) 

Oppmøtegebyr 
Kan pålegges ved varslet, rettmessig 
stenging som ikke blir gjennomført etter 
særskilt avtale med kunden 

 
1125,- 

 
900,- 

Påkoblingsgebyr 
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid 
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid – 
AMS-måler som kan åpnes automatisk 

 
2475,- 
 
1350,- 

 
1980,- 
 
1080,- 

 
• Tariffer kan endres med 14 dagers varsel 
• Opplysninger om beregningsgrunnlag- og prinsipper kan gis på forespørsel 
• Norges vassdrags og energidirektorat er klageinstansen ved tvistespørsmål i saker 

vedr nettleie. 


