
Nettleiepriser 2013
Bedriftskunder

Tone Steine t.v. og 
Kirsten Steine i Myrene 
hjemmebakeri, Arendal.

Informasjon fra Agder Energi Nett:



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

Energitariff  2300   22,50

* Energitariff eKunde  2108  22,50

Energitariff sesongdifferensiert  2300
Energiledd sommersesong (mai-oktober)    13,26
Energiledd vintersesong (november-april)    27,50 
Tariffen er bindende i ett år og krever  
måleravlesning 1. mai og 1. november

Små anlegg uten måler  1000   22,50 
Avregnes etter full brukstid

Målt veilys  1400   22,50

Umålt veilys med fotocelle  1000   22,50 
Avregnes med redusert brukstid

  sommer  vinter

Effekttariff 8300  6,40 
0 - 200 kW  300     900
200 - 1000 kW   200     700
Over 1000 kW  100      500

Effekttariff sesongdifferensiert 
Energiledd sommersesong (mai-oktober)    3,40
Energiledd vintersesong (november-april)    7,90 
Tariffen er bindende i ett år

Levert høyspentnivå 3
11 kV - 22 kV 8300   90     450 4,20

Levert høyspentnivå 3 

11 kV - 22 kV sesongdifferensiert 8300   90     450 
Sommersesong (mai-oktober)    1,70 
Vintersesong (november-april)    4,70 
Tariffen er bindende i ett år

Blokktariff utfases 01.01.13 og erstattes av Energitariff.

* Som eKunde mottar du all informasjon elektronisk og får kr. 192 kroner i rabatt på nettleien.

Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 800 kr/år.
Prisene er eks. forbruksavgiften på 11,61 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

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2013
Bedriftskunder

Tariff for fleksibelt forbruk
Alle næringskunder som har overbelastningsvern på 500A eller mer ved 230V, 
eller 300A ved 400V, kan få dette tariffproduktet. 

Tariffen egner seg for forbruk som kan kobles bort. Fastbeløpet og energileddet er 
det samme som Effekttariffen, mens det gis rabatt på effektleddet. Rabatten differensieres 
i forhold til hvor fort forbruket kan kobles fra nettet:

Varslingstid før utkobling Tariffreduksjon i % (effektleddet)

15 minutter  45 %

2 timer   35 %

12 timer   25 %

Mer informasjon finner du på nettsiden aenett.no/Bedrift/Tariffer

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.  
Jf. Standardkontrakten §5-3.
Kontroll på stedet  800,-
Kontroll i laboratorium  2000,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg  1000,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normalarbeidstid  2400,-
Utenfor normalarbeidstid  5200,-
Oppmøtegebyr  1200,-

Bomtur 
Innenfor normalarbeidstid 1440,- 
Utenfor normalarbeidstid 2000,- 
Eks utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg.

Fra- eller tilkopling av 5A anlegg (sikring over 80A): 
Anlegg tilknyttet kabelnett  2300,- 
Anlegg tilknyttet luftnett  3350,- 
Fra- eller tikopling av direktemålte anlegg (sikring under 80A)  
bestilles hos prekvalifisert installatør.

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.
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 lik hele året. 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.

Leveringspliktig kraft
Hvis du for en periode står uten strømleverandør 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.
Denne tariffen er på sikt dyrere, og det vil lønne seg å inngå avtale med en strømleverandør.

Energifondsavgift (Enova)
Inkludert i nettleien er også en avgift som går til å finansiere det statlige energifondet, 
som forvaltes av Enova SF.
• For husholdningsbruk utgjør påslaget 1,0 øre/kWh.
• For andre sluttbrukere enn husholdninger er påslaget  800 kr/ år for hvert målepunkt.

Forbruksavgift
Forbruksavgiften kreves også inn sammen med nettleien. Dette er bestemt av Stortinget.
Avgiften er på 11,61 øre/kWh (økt fra 11,39 øre/kWh i 2012).

Noen bedrifter kan søke om redusert eller fritak fra forbruksavgiften. 
Se www.aenett.no for mer info.


