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Agder Energi Nett AS
Serviceboks 634
4809 Arendal

Telefon 38 60 70 00
Telefaks 38 60 72 80

Kundesenter 38 60 71 70
www.aenett.no
E-post: nett@ae.no

Med forbehold om trykkfeil.
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Kontroll av måleutstyr 
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt 
Jfr Standardkontrakten §5-3.
Kontroll på stedet (hjemme) 1000,-
Kontroll i laboratorium 2500,-

Installasjon av 2 vk-utstyr ved forbruk under 100.000 kwh/år 3125,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling 
Innenfor normalarbeidstid 1500,-
Utenfor normalarbeidstid 2000,-
Oppmøte gebyr 1000,-

Åpning av anlegg 
Ved flytting og lignende 1500,-

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 spot-
pris + 6,25 øre/kWh de 6 første ukene, og spotpris + 18,75 øre/kWh etter 6 uker.
   
Alle priser er inkl. 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 18 000 km linjer og 
kabler. 

Vår visjon: Vi vil være en kundefokusert, pålitelig og kompetent leverandør av 
elnett-tjenester i vår region. Agder Energi Nett AS har over 155 000 kunder. 

Har du spørsmål kan du kontakte vårt kundesenter.

Andre tjenester fra Agder Energi Nett AS



Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2007
Privatkunder

Tariffbeskrivelse Fastbeløp
kr/år

Energiledd
øre/kWh

Standard energitariff
Husholdningskunder med forbruk over
8000 kWh/år avregnes 6 ganger pr. år.
Husholdningskunder med forbruk under 
8000 kWh/år mottar 4 akontoregninger
og en avregning ved årsskiftet

1650 23,8

Sesongdifferensiert energitariff
Sesongdifferensiert pris på energiledd
Sommersesong (mai - oktober)
Vintersesong (november - april)
Tariffen er kun tilgjengelig for husholdnings-
kunder med årsforbruk over 8000 kWh

1650
12,2
30,0

Blokktariff
Tariffen er kun tilgjengelig for 6 eller flere
boenheter forsynt over samme stikkledning.
- kan også få sesongdifferensiert energitariff
som over, men med kr. 1025 som fastbeløp.

1025 23,8

Små anlegg uten måler 23,8

Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh
Prisene er eks. forbruksavgiften på 12,79 øre/kWh
Alle priser er inkl. mva.

Informasjon om nettleie for privatkunder

Ingen endring i nettleien i 2007
Agder Energi Nett gjør ingen endringer i nettleien i 2007.

Hva er nettleie? 
Strømnettet frakter strøm fra produksjonsstedet til din bolig. For dette betaler du 
nettleie til selskapet som eier strømnettet i din landsdel. Alle som bor på 
Sørlandet betaler derfor nettleie til Agder Energi Nett AS. 

Hva går nettleien til?
Nettleien går til å drive strømnettet på en effektiv og sikker måte, og brukes i 
hovedsak til utbygging og vedlikehold. I tillegg kommer mva. og andre offentlige 
avgifter. Det koster mest å drive strømnett i områder med spredt bosetting. 
Agder Energi Nett AS holder nettleien på et nivå som tilsvarer gjennomsnittet for 
Norge. 

Hvem bestemmer nettleien?
Staten bestemmer hvor stor inntekt nettselskapene kan ha, og kontrollerer at 
selskapene ikke krever inn mer enn de har rett til. Som kunde betaler du et 
fastbeløp og et variabelt beløp som avhenger av hvor mye strøm du bruker. 
De som bruker mye strøm betaler dermed mer i nettleie enn de som bruker lite.

Merverdiavgift (mva)
Merverdiavgiften er på 25%

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 
1,25 øre/kWh inkl. mva.

Forbruksavgift
Forbruksavgiften kreves inn sammen med nettleien. Dette er bestemt av 
Stortinget. Denne avgiften er på 12,79 øre/kWh inkl. mva. (økt fra 12,56 øre/
kWh i 2006)

Prisene er utformet i samsvar med retningslinjer og rammer fra NVE. 

Det er utarbeidet standardavtaler for nettleie og vilkår for tilknytning. 
Avtalene er utarbeidet av Energibedriftenes landsforening i samarbeid 
med Forbrukerombudet og gjelder fra 01.01.07. Avtalen kan fås ved 
henvendelse til kundesenteret på telefon 38 60 71 70.


