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Lavere nettleie i 2012
Nettleien for 2012 reduseres med omlag sju prosent, 
sammenlignet med prisene for 2011.

- Reduksjonen i nettleien kommer i hovedsak 
som en følge av det lave rentenivået i 
markedet. Myndighetene fastsetter rammen 
for hva et nettselskap kan ha av inntekter, og 
i denne beregningen er renten et vesentlig 
element, sier direktør forretningsutvikling 
og rammer, Ole-Petter Halvåg i Agder 
Energi Nett.

Penger å spare
Nettleien består av to deler: Et fastledd, som 
er uavhengig av forbruket, og et energiledd,
som beregnes ut fra forbruket ditt. 
Reduksjonen i nettleien ligger i energileddet,
og vil være omlag 3,5 øre lavere per kWh 
enn i 2011.
En husstand med strømforbruk på 
20 000 kWh vil spare omlag 700 kroner, 
sammenlignet med 2011.

Bli eKunde
Du kan redusere nettleien din ytterligere ved 
å bli eKunde hos Agder Energi Nett. Som 
eKunde mottar du all informasjon fra selskapet 
elektronisk. Du registrerer målerstanden på SMS 
eller via Internett, og mottar faktura elektronisk. 
Med andre ord sparer du Agder Energi Nett for 
både porto- og administrasjonsutgifter, samtidig 
som du sparer miljøet for unødig papirbruk. 

Som takk for hjelpen får du 240 kroner i avslag 
på nettleien hvert år. Ønsker du en enda enklere 
løsningen, velger du AvtaleGiro i tillegg. Da blir 
fakturaen automatisk betalt fra din konto på 
forfallsdatoen

Gå inn på ”Min side” på www.aenett.no og 
registrer deg som eKunde.

Tone Baardsen koser seg på kjøkkenet med barna Adrian og Iben.

Fakta om nettleien 
i 2012
Hva er nettleie?
Som strømforbruker betaler du for to produkter; 
strømmen og transporten av den hjem til deg. 
Det siste kalles nettleie og den betales til ditt 
lokale nettselskap, som er Agder Energi Nett.

Hvem fastsetter prisen?
Det er myndighetene som bestemmer 
hvor mye nettselskapene kan kreve inn i 
nettleie. Inntektene går til vedlikehold og 
utbygging av strømnettet. I tillegg er 
offentlige avgifter bakt inn i nettleien. 

Hva koster det?
Nettleien har to komponenter; et fast årsbeløp 
og et energiledd som er avhengig av hvor mye 
strøm du bruker. Fastbeløpet i 2012 er 1875 
kroner. Energileddet er 39,86 øre per kWh. 
Rabatt for eKunder er 240 kroner i året.

Har jeg valgmuligheter?
Alle privatkunder kan velge om de vil ha et 
fast eller et sesongdifferensiert energiledd. 
Med sesongdifferensiert energiledd blir 
prisen per kWh høyere om vinteren enn om 
sommeren. For en gjennomsnittskunde vil 
totalprisen bli den samme, men har du et 
spesielt forbruksmønster kan en slik tariff være 
fordelaktig. Eksempelvis vil  sommerhytter uten 
forbruk i vinterhalvåret kunne få en rimeligere 
nettleie ved å velge sesongdifferensiert tariff. 
En slik tariff krever måleravlesning 1. mai og 
1. november, og er bindende i ett år.

Kundene kan fritt velge strømleverandør. 
Dersom du ikke velger strømleverandør, vil 
du få leveringspliktig kraft fra Agder Energi 
Nett. Da betaler du spotpris + 6,25 øre/
kWh de 6 første ukene, og deretter spotpris 
+ 18,75 øre/kWh. Den tariffen er på sikt 
dyrere og det vil lønne seg å inngå avtale 
med en strømleverandør.

Prisoversikt - 2012
 Årlig fastbeløp Energiledd 
 kr/år øre/kWh

Energitariff     1875 39,86

Energitariff eKunde      1635 39,86

Sesongdifferensiert energitariff    1875 
Sommer (mai-oktober)   28,31 
Vinter (november-april)       46,11 
(Tariffen er bindende i ett år og  
krever måleravlesning 1. mai og 1. november)

Blokktariff 
Tilgjengelig for seks eller flere boenheter som forsynes  
gjennom felles stikkledning (fåes også sesongdifferensiert) 1720 39,86

Små anlegg uten måler  250  39,86

Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh, og forbruksavgiften på 14,24 øre/kWh.
Alle priser er inkl. mva. Historiske priser og mer informasjon finnes på www.aenett.no

Strømregningen for gjennom- 
snittskunde med årsforbruk  
på 20 000 kWh i 2011.

Strømforbruk: 42%
Nettleie: 27%
Offentlige avgifter: 31%
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sterkere nett i kristiansand
Beboerne i Randesund i Kristiansand kan gå kalde 
vinterdager i møte med trygghet om at strømforsyningen 
i området er blitt styrket.

Randesund er et av de raskest voksende 
områdene i Kristiansand, med stor utbygging 
av både boliger og industri. Den gamle 
transformatoren på Frikstad, som forsyner 
store deler av Randesund med strøm, har 
frem til nå hatt sprengt kapasitet. Spesielt 
i de siste kalde vinterne har belastningen 
vært i overkant stor.

- Vi har nå bygget ut transformatorstasjonen 
og doblet kapasiteten. Det betyr at vi 
har flere alternativer og kan legge om 
strømforsyningen dersom det oppstår feil 
i nettet. Dermed er faren for strømbrudd 
redusert, sier stasjonsleder Lars Helge 
Bratteli i Agder Energi Nett.
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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

andre tjenester Fra agder energi nett as 

Kontroll av måleutstyr i laboratorium 
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt 2500,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga. manglende betaling  
Innenfor normal arbeidstid 3000,- 
Utenfor normal arbeidstid 6500,- 
Oppmøtegebyr 1500,-

Åpning anlegg 
Ved flytting og lignende 3000,-

Alle priser er inkl. mva.

Den nye transformatoren på Frikstad styrker strømforsyningen i Randesund i Kristiansand. 
Foto: Morten Rosenvinge


