
Hva er nettleie?
Som strømkunde betaler du for to produkter; strømmen 
og transporten av strømmen frem til din bedrift. Det siste 
kalles nettleie og den betales til ditt lokale nettselskap, 
som er Agder Energi Nett.

Informasjon fra Agder Energi Nett:

 Nettleiepriser 2019
 Bedriftskunder



Reduksjon og 
endringer i nettleien

Agder Energi Nett innfører ny struktur 
på nettleien fra 1. april 2019.

Strømfakturaen består av tre deler; 
o� entlige avgifter til staten, kraftprisen til 
strømleveran døren og nettleien til nettsel-
skapet. Nettleien består av et fastledd, et 
energi ledd og eventuelt et e� ektledd.

Om endringen
Energileddet, som betales per kilowattime, 
reduseres med 10 øre for alle bedrifts-
kunder som har energimålt nettleie. Kunder 
med e� ektmålt nettleie får en økning på 
0,98 øre. Fastleddet som tidligere var likt 
for alle med energimålt nettleie, får nå to 
kundegrupper; Ordinær og Ekstra. Disse 
får en økning på henholdsvis 62 og 254 
kroner i måneden. (Alle priser er eks. mva.) 
Kunder med e� ektmålt nettleie får ingen 
endring i fastleddet. Det gjøres heller ingen 
endring i e� ektleddet. Se pristabellen for 
nærmere defi nisjon av prisgruppe og type 
nettleie.

Hvorfor endres nettleien?
Nettleien brukes i hovedsak til utbygging 
og vedlikehold. Det koster nesten det 
samme å drifte strømnettet om det fraktes 
mye eller lite strøm. 

Den reduserte prisen på energileddet vil 
jevne ut prisøkningen for de fl este kundene 
som får høyere fastledd. Felles for alle 
kundegrupper er at det blir en jevnere og 
mer forutsigbar nettleie gjennom hele året. 
Endringen gjøres i tråd med føringer fra 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) og er en mer kostnadsriktig måte å 
fordele nettleien på.

Det er NVE som hvert år fastsetter inntekts-
rammene for nettselskapene.

Innholdet i en strømfaktura
Kakediagrammet viser fordelingen av kraft, nett og 
o� entlige avgifter for en gjennomsnittskunde i 2018.

KRAFT 40,5 %

NETTLEIE 
25 %

OFFENTLIGE 
AVGIFTER 

34,5 %



Nettleiepriser fra 01.04.2019
BESKRIVELSE
Sommer gjelder for perioden: mai – okt.
Vinter gjelder for perioden: nov – apr.

Fastledd Energiledd E� ektledd

sommer vinter sommer vinter

kr/mnd øre/kWh øre/kWh kr/kW/mnd kr/kW/mnd

Nettleie energi ordinær 192,00 12,50 12,50

Nettleie energi ordinær sesongdi� erensiert 192,00 10,50 13,50

Nettleie energi ekstra 384,00 12,50 12,50

Nettleie energi ekstra sesongdi� erensiert 384,00 10,50 13,50

Nettleie små anlegg uten måler 90,00 12,50 12,50

Nettleie målte veilys 192,00 12,50 12,50

Nettleie e� ekt 50,00 4,10 4,10

0 – 50 kW 35,66 107,00

50 – 200 kW 26,75 89,16

200 – 1000 kW 17,84 71,32

Over 1000 kW 8,93 53,48

Nettleie e� ekt sesongdi� erensiert 50,00 3,10 4,60

0 – 50 kW 35,66 107,00

50 – 200 kW 26,75 89,16

200 – 1000 kW 17,84 71,32

Over 1000 kW 8,93 53,48

Nettleie e� ekt levert høyspent nivå 3 50,00 2,05 2,05 8,03 48,15

Nettleie e� ekt levert høyspent nivå 3 
sesongdi� erensiert 50,00 1,55 2,30 8,03 48,15

Nettleie e� ekt levert høyspent nivå 3+ 50,00 2,05 2,05 7,49 45,48

Nettleie e� ekt levert høyspent nivå 3+ 
sesongdi� erensiert 50,00 1,55 2,30 7,49 45,48

Kundegruppe Defi nisjon
Nettleie energi ordinær 230 Volts anlegg med hovedsikring tom. 63 Ampere

400 Volts anlegg med hovedsikring tom. 40 Ampere

Nettleie energi ekstra 230 Volts anlegg med hovedsikring > 63 Ampere opp tom. 160 Ampere

400 Volts anlegg med hovedsikring > 40 Ampere opp tom. 100 Ampere

Alle priser er eks. mva

■ Plusskunder som leverer strøm får spotpris + 3,20 øre/kWh.
■ Prisene er oppgitt uten den statlige energifondsavgiften (Enova) på 800 kr/år.
■ Prisene er oppgitt uten forbruksavgiften på 15,83 øre/kWh.
■ Alle priser er eks. mva.
■ Sesongdi� erensiert nettleie er bindende i ett år.
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Tjenester fra Agder Energi Nett
Kontroll av målerutstyr
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt
 Kontroll på stedet 2655,-
 Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett 4468,-
 Kontroll i laboratorium eksternt 5818,-

Utlegg av energipulser til e� ektstyringsanlegg 2845,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga. manglende betaling
 Innenfor normal arbeidstid – Måler med kommunikasjon 500,-
 Innenfor normal arbeidstid – Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt 4510,-
 Utenfor normal arbeidstid – Måler med kommunikasjon 5300,-
 Utenfor normal arbeidstid – Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt 6570,-

(Utenfor normal arbeidstid er kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)

Oppmøtegebyr 3510,-

Bomtur
Eksempelvis ved utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg
 Innenfor normal arbeidstid 2155,-
 Utenfor normal arbeidstid 4510,-

Se aenett.no for fl ere tjenester og priser
Alle priser er eks. mva.

Fire typer nettleie
Nettleie energi gjelder for 
Alle anlegg som ikke er e� ektmålte.

Nettleie e� ekt gjelder for
■ 230V anlegg med hovedsikring høyere enn 160A
■ 400V anlegg med hovedsikring høyere enn 100A
■ Alle anlegg som har årlig forbruk over 100 000 kWh

For sommerperioden (1. mai – 1. november) benyttes det lavere pris for e� ektleddet.
Fastledd og energiledd er lik hele året.

Nettleie små anlegg uten måler
Benyttes for små anlegg der det, i følge nettselskapet, ikke er hensiktsmessig å montere måler.

Nettleie for fl eksibelt forbruk
De som kan få dette produktet er bedriftskunder som har:
■ 230V anlegg med hovedsikring høyere enn 500A
■ 400V anlegg med hovedsikring høyere enn 300A
■ 690V anlegg med hovedsikring høyere enn 200A
■ Annet spenningsnivå med hovedsikring som tilsvarer e� ektuttak på  ca 200 kW

Nettleievilkår
Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges anbefalte tilknytningsvilkår og nettleievilkår for 
bedriftskunder.

Avtalen fi nner du på aenett.no, eller ved henvendelse til vårt kundesenter.
For mer informasjon om nettleie og priser, se aenett.no

Agder Energi Nett AS: Postboks 794 Stoa, 4809 Arendal | E-post: nett@ae.no | Feilmeldingstelefon: 38 60 72 72
Kundesenter telefon: 38 60 72 72 mandag–fredag: 09.00-14.00 | E-post: kundesenter.nett@ae.no


