Privatkunder

Her er noen av investeringsprosjektene hos
Agder Energi Nett som ble ferdigstilt i 2009:

Nettleie 2010

Vest-Agder
• Kristiansand: 132 kV-linje og trafostasjonstiltak i Iveland-Stølen-Krossen gir
bedre leveringssikkerhet til Kristiansand:
23,5 millioner kroner
• Bortelid: Økt transformatorkapasitet
i Logna transformatorstasjon: 7,7
millioner kroner
• Kristiansand sentrum: Fornyelse av
gamle 11 kV-kabler i Hannevikaområdet: 5,2 millioner kroner
• Kvinesdal: 22 kV-luftlinje til kabel og
fornyelse av to nettstasjoner, Hamrebakken: 2,5 millioner kroner
• Lindesnes: Fornyelse av 22 kV-linje og
mastetrafoer Våge-Stusvik-Jørgenstad:
2 millioner kroner
• Vågsbygd: Fornyelse av flere eldre 11 kVnettstasjoner: 1,8 millioner kroner
• Songdalen: Fornyelse av 22 kV-forbindelse
Lysgård-Bukksteinsdalen gir bedret ringforbindelse til Mjåvann industriområde:
1 million kroner
Aust-Agder
• Arendal: Ny transformatorstasjon
i Torbjørnsbu gir bedre leveringssikker-
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het til Arendal by: 47 millioner kroner
Åmli/Nissedal: Fornyelse av Felle-linja
med isolert ledning: 6,8 millioner kroner
Risør: Styrking av forsyning til Risør by
med legging av ny 22 kV-kabel:
5,9 millioner kroner
Birkenes: Styrking av strømforsyning
til Svaland og omkringliggende bygder –
gamle linjer fornyet med luftkabel:
4 millioner kroner
Hovden: Styrking av forsyning til Hovden
med sjøkabel i Hartevatn: 3 millioner kroner
Lyngør: Fornyelse av nettstasjoner,
sjøkabel og omlegging fra 6 kV til 22
kV: 2,5 millioner kroner

Andre aktuelle prosjekter:
• Utvidelse av 800 km linjegater i AustAgder fra 7 til 12 meter i perioden
2002-2009: 80 millioner kroner.
• I 2009 gjennomførte Agder Energi
Nett over 8000 tilsynskontroller på
elektriske anlegg, de fleste i privatboliger. Dette i henhold til Direktoratet
for samfunnsikkerhet og beredskap
(DSB).

Familien Wigh foretrekker Internett når de skal kontakte Agder Energi Nett.
På www.aenett.no finner du nyttig og interessant informasjon om selskapets virksomhet.

Slik kontakter du Agder Energi Nett
Kundesenter
Vårt kundesenter, telefon 07272, er åpent hver ukedag fra klokken 08:00 til 17:00.
Hyggelige og dyktige kundekonsulenter hjelper deg med dine spørsmål.
Feilmeldingstelefon
Vår feilmeldingstelefon 07272 er døgnbemannet.
E-post
Du kan sende en e-post med spørsmål til kundesenter.nett@ae.no.
Vi lover deg rask tilbakemelding.
Fax
Vårt kundesenter kan nås på følgende faxnummer: 38 60 70 02
Brev
Vår postadresse er: Agder Energi Nett, Serviceboks 634, 4809 Arendal.
Besøk oss
Vårt hovedkontor har adresse Stoaveien 14, Arendal. Du finner vårt kundesenter på Kjøita 6
i Kristiansand (Telenorbygget). Våre åpningstider er hverdager fra klokken 08:00 til 15:30.
Med forbehold om trykkfeil.

Solvea - Birkeland Trykkeri - Foto side 1 og 6: Kjell Inge Søreide, Mediepartner. Foto side 4 og 5: Arild de Lange Nilsen

Nye Torbjørnsbu transformatorstasjon i Arendal ble offisielt åpnet 26. november 2009.

Karine og Daniel Wigh, Kristiansand.

Informasjon om nettleie for privatkunder
Hva er nettleie?
Når du bruker strøm må du betale for to produkter: Du betaler én kraftpris for strømmen du
kjøper fra kraftleverandøren din. I tillegg betaler
du nettleie til ditt lokale nettselskap for transport
av strømmen. Alle som bor i Aust- og Vest-Agder
betaler 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 går en
vesentlig del av nettleien til merverdiavgift og
to andre offentlige avgifter: Forbruksavgift og
innbetaling til energifondet (Enova). Det koster
nesten det samme å drive nettet uansett om det
fraktes mye eller lite strøm.
Betaler jeg nettleie ut fra forbruk?
Nettleien er fordelt på et årlig fastbeløp samt et
energiledd, som er det beløpet du betaler per
kWh du bruker.
Kan Agder Energi Nett bestemme
nettleien selv?
Myndighetene fastsetter rammen for den totale
inntekten, men Agder Energi Nett bestemmer
selv nivået og fordelingen mellom fastbeløp og
energiledd. Nettleien regnes derfor ut i tre steg:
1)

Myndighetene fastsetter hvor stor
inntekt et nettselskap kan ha.
2) Selskapet anslår hvor mange kWh 		
kundene vil bruke i året som kommer.
3) Ut fra det regner man ut hvor stor
nettleien blir per kWh.
Nettleien vil øke i 2010. Hvorfor det?
Sentralnettet knytter alle strømkunder sammen
til et landsdekkende nett, og knytter i tillegg
Norge til utlandet.
Et viktig element i fastsettelsen av nettleien for
Agder Energi Nett er prisen som må betales for
å være koblet til sentralnettet. Denne kostnaden
har vært relativt stabil de siste årene.

Statnett bygger nå ut sentralnettet. Store investeringer er allerede gjennomført de siste årene,
og ytterligere utbygginger er nødvendige for å
møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet
og innfasing av ny fornybar energi, både nasjonalt og regionalt.
Dette medfører en økning i nettleien for alle
strømkunder i Norge. For en privatkunde med et
årlig forbruk på 20.000 kWh utgjør økningen kr
95 pr måned.

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2010 Privatkunder

Andre tjenester fra Agder Energi Nett AS

Tariffbeskrivelse

Kontroll av måleutstyr
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt.
Jfr Standardkontrakten §5-3
Kontroll i laboratorium

2500,-

Installasjon av 2 vk-utstyr ved forbruk under 100 000 kWh/år

2500,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normalarbeidstid
Utenfor normalarbeidstid
Oppmøte gebyr

2000,2500,1500,-

Åpning av anlegg
Ved flytting og lignende

2000,-

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
*Energitariff eKunde

I tillegg til Statnetts utbygging av sentralnettet, har også Agder Energi Nett betydelige
investeringer foran seg i årene som kommer.
Strømnettet skal bygges ut og forsterkes for å
øke kapasiteten og leveringssikkerheten til en
region i vekst og legge til rette for mer fornybar
energi.
Utbyggingstrenden er den samme i resten av
Europa. Det gjennomføres nå store investeringer i sentralnettene i mange europeiske land
på grunn av EUs mål om fornybar energi. Norge
har i dag en av de laveste sentralnettsleiene i
Europa.

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 også inn sammen med
nettleien. Dette er bestemt av Stortinget. Denne
avgiften er på 13,76 øre/kWh inkl. mva (økt fra
13,53 øre/kWh i 2009).
Små anlegg uten måler
Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) skal alle tariffer ha fastledd. På bakgrunn
av dette har Agder Energi Nett innført fastledd
på alle tariffer fra 01.01.2010. Dette gjelder også
små anlegg uten måler.

Energiledd
øre/kWh

1875

43,10

1755

Sesongdifferensiert energitariff
Sesongdifferensiert pris på energiledd
1875
Sommersesong (mai - oktober) 		
Vintersesong (november - april)		
Tariffen krever måleravlesning 1. mai og 1. november
Tariffen er bindende i ett år.
Blokktariff
Tariffen er kun tilgjengelig for 6 eller flere enheter
forsynt over samme stikkledning. - kan også få sesongdifferensiert energitariff som over, men med kr 1438 som
fastbeløp.
Små anlegg uten måler

Merverdiavgift (mva)
Merverdiavgiften er på 25 %

Fastbeløp
kr/år

31,60
49,40

1438

43,10

250

43,10

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
+ 6,25 øre/kWh de 6 første ukene, og spotpris + 18,75 øre/kWh etter 6 uker.
		
Alle priser er inkl. mva.

Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh, og forbruksavgiften på 13,76 øre/kWh.
Alle priser er inkl. mva.
* Våre eKunder mottar all informasjon elektronisk, og får kr 120,- i rabatt på nettleien.
Historiske priser og mer informasjon finnes på www.aenett.no

Dette utgjorde strømregningen
for en gjennomsnittskunde i 2009.
Årsforbruk 20.000 kWh

33%

28%

39%

Kraft
Nettleie
Offentlige avgifter

Prisene er utformet i samsvar med retningslinjer og rammer fra NVE.
Agder Energi Nett AS benytter standard nettleieavtale utarbeidet av EBL (Energibedriftenes
Landsforening) og Forbrukerombudet. Avtalen, som er gjeldende fra 01.01.2007 er å finne på
www.aenett.no, og kan også fås ved henvendelse til kundesenteret på telefon 07272.
- EBL har fra 26.11.2009 endret navn til Energi Norge.

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 171. 000 kunder.

