
Nettleiepriser 2018
Bedriftskunder

Informasjon fra Agder Energi Nett:

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.
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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  

Informasjon om nettleie

Nettleie energi 

 gjelder for:
• 230V anlegg med hovedsikring høyere enn 160A
• 400V anlegg med hovedsikring høyere enn 100A
• Alle anlegg som har timesmåling iflg. forskriftskrav

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 ikke er hensiktsmessig å montere måler.
Avregnes etter full brukstid.

Nettleie for fleksibelt 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

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

Avtalen er å finne på aenett.no, eller ved henvendelse til vårt kundesenter. 

For mer informasjon om nettleie og priser, se aenett.no 
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 gjelder for alle anlegg som ikke er e�ektmålte.



BESKRIVELSE  Fastledd Energiledd   
   sommer vinter
 kr/mnd øre/kWh  kr/kW/mnd  kr/kW/mnd  

Nettleie energi 130,00  22,50  
 130,00    

   Sommer (mai - oktober)  13,26   
   Vinter (november - april)  27,50  
Nettleie små anlegg uten måler 30,00 22,50  
Nettleie målte veilys  62,50 22,50  
     

 50,00 3,12   
   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

 50,00    
   Sommer (mai - oktober)  2,47
   Vinter (november - april)  3,79

     
Nettleie  levert høyspentnivå 3  
   11 kV - 22 kV  50,00 1,68  8,03 48,15

 50,00    
   Sommer (mai - oktober)  1,55
   Vinter (november - april)  1,79

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 16,58 øre/kWh. 
Alle priser er eks. mva.

Om prisene :
Prisene er utformet i samsvar med retningslinjer og rammer fra Norges vassdrags-og energidirektorat.
Historiske priser og mer informasjon finnes på aenett.no

NETTLEIEPRISER FRA 01.01.2018 Leveringspliktig kraft
Hvis du for en periode står uten strømleverandør vil du få leveringspliktig kraft fra
Agder Energi Nett. Da betaler du spotpris + 5 øre/kWh, inkl. elsertifikater de 6 første ukene, og 
deretter spotpris + 15 øre/kWh, inkl. elsertifikater. Dette er på sikt dyrere, og det vil lønne seg å 
inngå avtale med en strømleverandør.

Økning av forbruksavgiften  
Stortinget vedtok en økning i forbruksavgiften  
fra 16,32 øre/kWh til 16,58 øre/kWh fra 01.01.18. 

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

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

 TJENESTER FRA AGDER ENERGI NETT
Kontroll av målerutstyr
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt  
Jf. Standardkontrakten §5-3
   Kontroll på stedet  2400,-
   Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett 2800,-
   Kontroll i laboratorium eksternt  4240,-

  2000,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga. manglende betaling
   Innenfor normal arbeidstid  2400,-
   Utenfor normal arbeidstid (kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)  5200,-

Oppmøtegebyr  1200,-

Bomtur 

   Innenfor normal arbeidstid 1440,- 
   Utenfor normal arbeidstid 2000,- 

Eksempel: utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen er i kundens eget anlegg

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

Alle priser er eks. mva.

Innholdet i en strømfaktura:  

avgifter.

Nettleie: 
28 %

t  Kraft: 35 %avgifter:
37 %

O�entlige


