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Energiledd Inkl. 

mva

Ekskl. 

mva

Inkl. 

mva

Energiledd

        27,55 22,04

øre/kWh          11,45 

Energiledd innmating (plusskunder)*

-        1,70 -            1,36 

øre/kWh            0,68 

Reduksjon energiledd natt (kl 22 - kl 06)

          3,75              3,00 

øre/kWh            1,25 

Reduksjon helg
             -                    -   

øre/kWh     1 000,00 

Fastledd** Inkl. 

mva

Ekskl. 

mva

Inkl. 

mva

12

0-2 kW            255               204 kr/mnd             586 3 245      

2-5 kW            306               245 kr/mnd             637 3 734      

5-10 kW            331               265 kr/mnd 3 979      

10-15 kW            357               285 kr/mnd 4 223      

4 468      

800         20-25 kW            446               357 kr/mnd 5 079      

5 446      

800         50-75 kW            535               428 kr/mnd 5 935      

6 424      

6 913      

(P)N100H: Pris på nettleie for husholdnings- og fritidsbolig og næringskunder med forbruk under 100 000 

kWh/år
Offentlige  avgifter Ekskl. 

mva

Forbruksavgift alminnelig sats           9,16 øre/kWh

Forbruksavgift redusert 

sats***
        0,546 øre/kWh

Avgift Energifondet (Privat)           1,00 øre/kWh

Avgift Energifondet (Næring)       800,00 kr/år

Fastledd** Ekskl. 

mva

75-100 kW            469 kr/mnd

kr/mnd

100 kW og større            509 kr/mnd

* Gjelder bare plusskunder.

** De 3 timene i måneden du har høyest gjennomsnittlig strømforbruk(månedsmaksimal) avgjør hvor mye du skal betale i fastledd. De 3 timene som benyttes i beregning må hentes fra 3 forskjellige 

dager.

*** Gjelder industri- og bergverksproduksjon, produksjon til fjernvarme, all næringsvirksomhet i deler av Troms og Finnmark fylke, datasentre med uttak

over 0,5MW, skip i næring, produksjon eller omforming av energiprodukt.

15-20 kW            382               306 kr/mnd

Ekstrakostnader for 

manuell strømmåler

Inkl. 

mva

Ekskl. 

mva25-50 kW            484               387 kr/mnd

For kunder uten AMS-måler 

med

automatisk innhenting av 

målerstand

156,25 125



Energiledd Inkl. 

mva

Ekskl. 

mva

Inkl. 

mva

Energiledd         10,63              8,50 øre/kWh          11,45 

           0,68 

Energiledd innmating*              -                    -   øre/kWh            1,25 

Effektledd** Inkl. 

mva

Ekskl. 

mvaFørste 100 kW         70,00            56,00 kr/kW

Over 100 kW         46,25            37,00 kr/kW

Aktiv effekt vinter (november-mars) kr/kW

Aktiv effekt sommer (april-oktober) kr/kW

Fastbeløp Inkl. 

mva

Ekskl. 

mva

Fastbeløp per måned       520,83          416,67 kr/mnd

(P)N200: Priser for kunder med forbruk over 100 000 kWh
Offentlige  avgifter Ekskl. 

mva

Forbruksavgift alminnelig sats           9,16 øre/kWh

Forbruksavgift redusert 

sats***
        0,546 øre/kWh

Avgift Energifondet (Privat)           1,00 øre/kWh

Avgift Energifondet (Næring)     1 000,00       800,00 kr/år

Reaktiv effekt**** Inkl. 

mva

Ekskl. 

mva

Reaktiv effekt sommer kr/kW

* Gjelder bare plusskunder.

** Effektleddet blir beregnet utfra høyeste målte timeverdi for angjeldende måned.

*** Gjelder industri- og bergverksproduksjon, produksjon til fjernvarme, all næringsvirksomhet i deler av Troms og Finnmark fylke, datasentre med uttak

over 0,5MW, skip i næring, produksjon eller omforming av energiprodukt.

****Reaktiv effekt betales for den del som overstiger 30 % av aktiv effekt



Energiledd Inkl. 

mva

Ekskl. 

mva

Inkl. 

mva

Energiledd           5,38              4,30 øre/kWh          11,45 

           0,68 

Energiledd innmating* øre/kWh            1,25 

Aktiv effekt         28,75            23,00 kr/kW

Fastbeløp per måned       677,08          541,67 kr/mnd

(P)N200H: Priser for anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget  og har egen 

tilknytningsavtale  med nettselskapet
Offentlige  avgifter Ekskl. 

mva

Forbruksavgift alminnelig sats           9,16 øre/kWh

Forbruksavgift redusert 

sats***
          0,55 øre/kWh

Avgift Energifondet (Privat)           1,00 øre/kWh

Avgift Energifondet (Næring)     1 000,00       800,00 kr/år
Effektledd** Inkl. 

mva

Ekskl. 

mva
Reaktiv effekt**** Inkl.

mva

Ekskl.

mva

Reaktiv effekt vinter 

(november-mars)

kr/kW

Reaktiv effekt sommer (april-

oktober)

kr/kW

Fastbeløp Inkl. 

mva

Ekskl. 

mva

* Gjelder bare plusskunder.

** Effektleddet blir beregnet utfra høyeste målte timeverdi for angjeldende måned.

*** Gjelder industri- og bergverksproduksjon, produksjon til fjernvarme, all næringsvirksomhet i deler av Troms og Finnmark fylke, datasentre med uttak

over 0,5MW, skip i næring, produksjon eller omforming av energiprodukt.

****Reaktiv effekt betales for den del som overstiger 30 % av aktiv effekt



Energiledd Inkl. 

mva

Ekskl. 

mva

Inkl. 

mva

Energiledd vinter (november-mars)         27,55            22,04 øre/kWh             255 

         11,45 

Aktiv effekt kr/kW

           1,25 

    1 000,00 

Energiledd Inkl. 

mva

Ekskl. 

mva

Til- og frakobling         3 750            3 000 Kr

Energiledd og fastledd iht Nettleietariff N100H (se over) tilkommer

NSUM: Pris på nettleie for anlegg uten måling*
Fastbeløp Ekskl. 

mva

Fastbeløp per måned            204 kr/mnd

Reduksjon energiledd natt (kl 22 - kl 06)              -                    -   øre/kWh
Offentlige  avgifter Inkl. 

mva

Ekskl. 

mvaEffektledd Inkl. 

mva

Ekskl. 

mva Forbruksavgift           9,16 øre/kWh

Avgift Energifondet (Privat)           1,00 øre/kWh

Avgift Energifondet (Næring)       800,00 kr/år

*Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget.

Skatteetaten har fastsatt standard brukstid for aktuelle anleggstyper. I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon av 

installasjonen må foreligge

Gebyr ved manglende  betaling
Oppmøtegebyr Inkl. mva Ekskl. mva

Priser for byggeskap

Utleie av anleggsskap         12,50                 10 kr/dag

Kan pålegges ved en varslet, rettmessig stenging som ikke blir gjennomført 

etter særskilt avtale med kunden.
2500                                      2 000 kr

Påsettingsgebyr Inkl. mva  Ekskl. mva 

Ved gjenåpning av anlegg på dagtid. 2500                                      2 000 kr

Ved gjenåpning av anlegg på dagtid –

AMS måler som kan åpnes automatisk
1350                                      1 080 kr

Påsettingsgebyr Inkl. mva  Ekskl. mva 


