Nettleiepriser 2019
– for private husholdninger
Tariffer husholdning og fritidsboliger
Pris inkl. mva, forbruksavgift og avgift til Energifondet.
TARIFF

FASTLEDD kr/år

ENERGILEDD øre/kWh

NH4 Husholdning

3039,-

50,75

NF4 Fritidsbolig

3039,-

50,75

NT4 Annet forbruk

3039,-

50,75

) Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8000 kWh/år.
Vinter 51,65 øre/kWh. Sommer 47,61 øre/kWh.
12 mnd bindingstid. Vinter: 1. november - 30. april. Sommer: 1. mai - 31. oktober.

1

Statlige avgifter
Forbruksavgift til staten: 15,83 øre/kWh + 25% mva = 19,79 øre/kWh.
Avgift til Energifondet: 1,00 øre/kWh + 25% mva = 1,25 øre/kWh.
Det tas forbehold om eventuell endring av avgifter i forbindelse med saldering av statsbudsjettet.

Leveringsplikt / Ventetariff
Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder
som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraft
leveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli lagt inn på “ventetariff”
og fakturert for kraft av nettselskapet. Opplysninger om kraftleverandører
finnes på: www.strompris.no.
Ventetariff: Prisen baseres på markedskraft der den midlere ukentlige
Elspot-områdepris danner grunnlaget for prisberegningen.
Pris i de første 6 uker: S+6,25 øre/kWh inkl. mva.
Pris videre framover: S+25 øre/kWh inkl. mva.
S er midlere, ukentlig, Elspot-områdepris 1
Kostnader med elsertifikater er inkludert i prisen.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en dyr tariff og vi anbefaler at nye
kunder snarest oppretter kraftavtale med en av de tilgjengelige
kraftleverandørene.
1) Elspot-områdepris er markedspris for kraft på kraftbørsen Nordpool i det geografiske område
hvor kraften tas ut.

Retningslinjer
Nettjenester leveres i henhold til “Energi Norges” standardavtale for nettleie og tilknytning.

Påkoblingsgebyr etter stenging er 2 500 kr inkl. mva. Ved oppmøte uten at
stenging blir gjennomført, belastes kunden et gebyr på 1250 kr inkl. mva.
Ved påkobling av stengte anlegg kan det bli stilt krav om kontroll av
installasjonen.
Demontering av kommunikasjonsmodul i AMS-måler koster 2 500 kr inkl.
mva. Kontrollavlesing av manuelt avlest måler koster 2 000 kr inkl. mva.
Kunder som blir utsatt for strømavbrudd lenger enn 12 timer har rett til
kompensasjon fra nettselskapet.
Mer informasjon om dette får du på www.ntenett.no, eller ved å ta kontakt med
NTE Nett Kundeservice.

Lading av elbil
Ved montering av 1-fase lading av elbil større enn 16 A i IT-nett
eller 20 A i TN-nett, må dette meldes til NTE Nett. Ta kontakt
med installatør som vil ta hånd om meldingen.
Krevende forbruksapparater
Forbruksapparater med påstemplet ytelse over 7 kW kan ikke
tilknyttes uten godkjenning fra NTE Nett.
Byggestrøm
Det er installatørene som forestår utleie av byggestrømskap med
hovedsikring mindre eller lik 63 A.
OM NETTLEIA
Hvorfor har vi nettleie?
Strømnettet er kraftforsyningens “veinett”. Når du kjøper strøm,
bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og
frem til stikkkontakten din. For dette betaler du en nettleie.
Hvem bestemmer nettleia?
Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt skal være.
Myndighetene kontrollerer også at NTE Nett og de andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer enn de har rett til.
Hva går nettleia til?
Det koster å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet. Nettet
skal være av en slik kvalitet at kundene sjelden blir utsatt for
strømbrudd. Utover kostnadene til utbygging og drift skal nettleia også dekke bl.a. måling og avregning, kundeservice, energitap i nettet og bruk av sentralnettet (som eies av Statnett).
Offentlige avgifter
På toppen av nettleia kommer offentlige avgifter til staten, både
forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift.
De statlige avgiftene utgjør over 45% av nettleia.

For terminbeløp som ikke blir betalt i rett tid, påløper forsinkelsesrente.
Denne bestemmes av gjeldende rentesats fastsatt i forskrift.
NTE Nett holder strømmåleren, men det er anleggseiers ansvar å sørge for
montasjeplass. Ved krav om kontroll av måleren må den som krever
kontrollen, dekke kostnadene. Dersom kontrollen viser større avvik enn
+/- 3 % tar NTE Nett kostnadene. Kontrollkostnaden er 2 500 kr inkl. mva.

Tlf: 74 15 07 40 - post@ntenett.no
www.ntenett.no

