
Nettleiepriser 2011
Bedriftskunder

Herman Hansen Mek. Verksted, Kristiansand



Tariffbeskrivelse Fastbeløp Effektledd Energiledd 
 kr/år kr/kW/år øre/kWh

Energitariff  1500   23,50

* Energitariff eKunde  1404  23,50

Energitariff sesongdifferensiert  1500
Energiledd sommersesong (mai-oktober)    14,26
Energiledd vintersesong (november-april)    28,50 
Tariffen er bindende i ett år og krever  
måleravlesning 1. mai og 1. november

Blokktariff  1250    23,50
Tariffen er kun tilgjengelig for 6 eller flere
enheter forsynt over samme stikkledning
- kan også få sesongdifferensiert energitariff
som over, men med kr 1250 som fastbeløp

Små anlegg uten måler  200   23,50

Målt veilys  600   23,50

Umålt veilys med fotocelle  200   23,50

  sommer  vinter

Effekttariff 7500  7,40 
0 - 200 kW  300     900
200 - 1000 kW   200     700
Over 1000 kW  100      500

Effekttariff sesongdifferensiert 
Energiledd sommersesong (mai-oktober)    4,40
Energiledd vintersesong (november-april)    8,90 
Tariffen er bindende i ett år

Levert høyspentnivå 3
11 kV - 22 kV 7500   90     450 5,20

Levert høyspentnivå 3 

11 kV - 22 kV sesongdifferensiert 7500   90     450 
Sommersesong (mai - oktober)    2,70 
Vintersesong (november - april)    5,70 
Tariffen er bindende i ett år

* Som eKunde mottar du all informasjon elektronisk og får kr. 96,- i rabatt på nettleien.

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2011
Bedriftskunder

Tariffbeskrivelse Fastbeløp    Energiledd
 kr/år    øre/kWh

Uprioritert overføring
HSP kjeler - sommer  1840   4,70
HSP kjeler - vinter    6,30
Over 200 kW sommer  1840   6,30
Over 200 kW vinter    9,80
0 - 200 kW sommer  1840   9,20
0 - 200 kW vinter    12,50

Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,0 øre/kWh
Prisene er eks. forbruksavgiften på 11,21 øre/kWh. Alle priser er eks. mva.
Prisene er utformet i samsvar med retningslinjer og rammer fra NVE.
Historiske priser og mer informasjon finnes på www.aenett.no

Nettleievilkår
Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges anbefalte tilknytningsvilkår og  
nettleievilkår for næringskunder utarbeidet av Energi Norge. 
Disse er å finne på www.aenett.no, og kan også fåes 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  2000,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg  1000,-
Installasjon av 2vk-utstyr ved forbruk under 100 000 kWh/år  2000,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normalarbeidstid  1600,-
Utenfor normalarbeidstid  2000,-
Oppmøte gebyr  1200,-

Åpning av anlegg
Ved flytting og lignende  1600,-

Alle priser er eks. mva.
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Agder Energi Nett: Postboks 794 Stoa, 4809 Arendal  E-post: nett@ae.no  Feilmeldingstelefon: 07272  
Kundesenter telefon: 07272  E-post: kundesenter.nett@ae.no  Mandag-fredag: 08.00-17.00

Informasjon om nettleie for  
bedriftskunder

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

Effekttariff
Gjelder for anlegg med sikringer over 160 A for 230V, eller 100 A for 400V anlegg.
Nytt fra og med 01.01.2011 er at effektleddet avregnes pr. måned. Det høyeste registrerte  
uttaket (timeforbruk) i måneden legges til grunn for avregningen.

For sommerperioden (1. mai-1. november) benyttes det lavere pris for effektleddet.
Fastbeløp og energiledd er uendret.
For mer info se www.aenett.no

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. Avregningen baseres på installert effekt på kjelen og faktureres fire ganger  
pr. år etterskuddsvis.
- Sommersesong fra 1. mai til 1. november.
- Vintersesong fra 1. november til 1. mai.

Tariffen fases ut innen 30.06.2012 og er ikke tilgjengelig for nye kunder.

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.

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.
Avgiften er på 11,21 øre/kWh (økt fra 11,01 øre/kWh i 2010).


