
Bedriftskunder
Nettleie 2009

Energifondsavgift (Enova)
Inkludert i nettleien (energileddet) er også en avgift som går til å finansiere det statlige 
energifondet, som forvaltes av Enova SF. Denne avgiften er på 1,0 øre/kWh.

Forbruksavgift
Forbruksavgiften kreves også inn sammen med nettleien. Dette er bestemt av Stortinget. 
Denne avgiften er på 10,82 øre/kWh (økt fra 10,50 øre/kWh i 2008).

Nettleievilkår
Agder Energi Nett AS benytter EBLs anbefalte tilknytningsvilkår og nettleievilkår for 
næringskunder utarbeidet av EBL (Energibedriftenes Landsforening). Disse er å finne på 
www.aenett.no men kan også fås ved henvendelse til kundesenteret på telefon 07272

Andre tjenester fra Agder Energi Nett AS

Kontroll av måleutstyr 
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt 
Jfr Standardkontrakten §5-3.
Kontroll på stedet 800,-
Kontroll i laboratorium 2. 000,-

Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg 1. 000,-
Installasjon av 2vk-utstyr ved forbruk under 100 000 kWh/år 2. 000,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling 
Innenfor normalarbeidstid 1. 200,-
Utenfor normalarbeidstid 1. 600,-
Oppmøte gebyr 800,-

Åpning av anlegg 
Ved flytting og lignende 1. 200,-

Alle priser er eks. mva.

Litt om Agder Energi Nett AS

Agder Energi Nett AS eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og 
fordelingsnettet i begge Agderfylkene som utgjør totalt 18. 600 km linjer og kabler. 

I henhold til selskapets visjon vil vi ha fokus på kunder og kvalitet. Agder Energi Nett AS 
har over 167. 000 kunder. 

Har du spørsmål kan du kontakte vårt kundesenter.

Med forbehold om trykkfeil.

Agder Energi Nett AS
Serviceboks 634
4809 Arendal

Telefon 38 60 70 00
Telefaks 38 60 72 80
Feilmelding 07272

Kundesenter 07272
kundesenter.nett@ae.no
www.aenett.no
E-post: nett@ae.no
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* Våre eKunder mottar all informasjon elektronisk og får kr. 96,- i rabatt på 
nettleien. Se mer informasjon på www.aenett.no

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2009
Bedriftskunder
Tariffbeskrivelse Fastbeløp

kr/år
Effektledd
kr/kW/år

Energiledd
øre/kWh

Energitariff

*Energitariff eKunde

1320
1224

20,00

Energitariff sesongsdifferensiert
Tariffen krever måleravlesning 1. mai 
og 1. november

1320
10,76 (mai-okt)

25,00 (nov-apr)

Effekttariff
0 - 200 kW
200 - 500 kW
over 500 kW

7500 400
310
240

  7,00

Effekttariff sesongdifferensiert
Tariff med sesongdifferensiert pris
Energiledd sommersesong (mai - oktober)
Energiledd vintersesong (november - april)

  4,00
  8,50

Små anlegg uten måler 20,00

Veilys med fotocelle
4100 timer 20,00

Levert høyspentnivå 3
11 kV - 22 kV 7500 225   4,80

Levert høyspentnivå 3
11 kV - 22 kV Sesongdifferensiert
Sommersesong (mai - oktober)
Vintersesong (november - april)

7500 225
  2,30
  5,30

Uprioritert overføring
HSP kjeler - sommer
HSP kjeler - vinter
Over 200 kW sommer
Over 200 kW vinter
0 - 200 kW sommer
0 - 200 kW vinter

1600

1600

1600

  4,10
  5,50
  5,50
  8,50
  8,00
10,90

Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,0 øre/kWh
Prisene er eks. forbruksavgiften på 10,82 øre/kWh. Alle priser er eks. mva.
Prisene er utformet i samsvar med retningslinjer og rammer fra NVE.

Informasjon om nettleie for bedrifter

Endring i nettleien
Etter fire år uten økning i nettleien, økes nå energileddet i energitariffen med ett øre i 
2009. Energileddet i effekttariffen økes med 0,2 øre, og effektleddet med cirka 10
prosent. Fastbeløpet er uendret.

Energitariff 
Næringskunder faktureres vanligvis fire ganger i året. Tre ganger akonto og en 
avregning/akonto. 

Effekttariff
Gjeldende ved sikringsstørrelse over 160A ved 230V, eller over 100A ved 400V.
Avregningen baserer seg på de registrerte månedsmaksene som først vektes på 
følgende måte: 
November – mars:   Vektet månedsmaks er 100% av registrert månedsmaks
April – oktober:   Vektet månedsmaks er 75% av registrert månedsmaks
Mai – september:   Vektet månedsmaks er 50% av registrert månedsmaks

Til grunn for avregningen benyttes en beregnet effekt som settes lik middel av de tre 
høyeste vektede månedsmaksene. Det faktureres tre ganger akonto og en avregning/
akonto. For større kunder produseres en månedlig energiavregning basert på registrert 
energiuttak med akonto på effekt- og fastbeløp. Effekten føres opp på årsavregningen 
ved årets slutt. 

Effekttariff sesongdifferensiert
Tariff med sesongdifferensiert pris på energileddet: 
- Vintersesong fra 1. november til 1. mai. 
- Sommersesong fra 1. mai til 1. november.
Effekten avregnes lik effekttariff. 

Små anlegg uten måler
Benyttes for små anlegg der det ikke er hensiktsmessig å montere måler. 
Avregnes etter full brukstid. 

Uprioritert overføring
Belastningen skal måles separat, og det er ikke anledning til å koble andre belastninger 
til uttaket. Faktureres fire ganger pr. år etterskuddsvis. 
- Vintersesong fra 1. november til 1. mai.
- Sommersesong fra 1. mai til 1. november. 

Leveringspliktig kraft
Hvis du for en periode står uten kraftleverandør vil du få leveringspliktig kraft fra Agder 
Energi Nett. Denne kraften avregnes etter såkalt ventetariff, satt til spotpris + 5 øre/kWh 
de 6 første ukene, og spotpris + 15 øre/kWh etter 6 uker.


