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Til alle våre kunder 

KUNDEINFORMASJON: Ny nettleie fra 1.7.2022 

Fra og med 1. juli 2022 innføres en ny prismodell for nettleie. Endringen er bestemt av Reguleringsmyndigheten for 
Energi og gjelder for hele landet. Omleggingen gjelder primært for forbrukspunkt med energiforbruk inntil 
100 000 kWh. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får 
utnyttet strømnettet bedre. 

Fra 1. juli 2022 vil det være ny modell og nye priser på nettleie for kunder med opptil 100 000 kWh pr. år. Første faktura 
med den nye prisen kommer i august og forbruket i juli danner grunnlaget for den.  

Hovedforskjellen er at fastdelen koples opp mot den effekten du tar ut - din faktiske bruk av overføringskapasiteten. Det 
innebærer at de som bruker mye av kapasiteten i strømnettet skal betale mer enn de som bruker mindre av kapasiteten.  

Enkelt forklart vil du med den nye nettleien betale mindre dersom du har et jevnt strømforbruk gjennom hele dagen, enn 
om du bruker det meste av strømmen i løpet av noen få timer på dagen. Mye forbruk morgen og ettermiddag er et typisk 
forbruksmønster for mange. 

Gå gjerne inn på Min side for å se på ditt eget strømforbruk og når på dagen du bruker mest strøm. Kanskje du allerede nå 
kan gjøre enkle grep for å jevne ut forbruket ditt?  

Hvorfor endres nettleien?  

I prinsipp skal modellen motivere til å bruke strømmen smartere enn i dag. Teknologien kan hjelpe oss med dette, og 
behov for utbygging av strømnettet vil reduseres, noe som igjen vil gi lavere nettleie og en god samfunnsøkonomi. 

Det viktigste du kan gjøre er å jevne ut strømforbruket ditt. Forenklet er det slik: mindre samtidig belastning av nettet gir 
lavere kostnad.  

Forbruksavgiften 

Forbruksavgiften er i 2022 differensiert slik (inkl MVA): 
- april -desember: 19,26 øre/kWh 
- januar - mars: 11,14 øre/kWh 

Kundegrupper for forbruk under 100 000 kWh 

For anlegg (kunder) med energiforbruk under 100 000 kWh årlig, kommer vi til å differensiere tariffene etter hvordan 
kundene kan bidra til utnyttelse av infrastrukturen. 

Vi differensierer på følgende kundegrupper basert på bruk av infrastrukturen:  
- Husholdning og næring : Denne gruppen fordeler sitt forbruk nokså jevnt over alle ukedager 
- Fritid: Denne gruppen konsentrerer forbruket til helg (torsdag – søndag) og ferieperioder 

Tariffene er modellert slik at en gjennomsnittlig fritidskunde skal oppleve om lag samme årlige nettleie som en 
gjennomsnittlig husholdningskunde. 



 side 2 av 4 

KUNDEINFORMASJON: Ny nettleie fra 1.7.2022 14.06.2022 
 

Det er egne regler for hvordan næringskunder skal dekke avgift til Energifondet, så i praksis vil næring presenteres som 
egen tariffgruppe. 

Hjemmelsgrunnlag og endringene i hovedtrekk 

Forskrift om endring i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 
(FOR-2021-06-10-1904) kan oppsummeres slik: 

- Fastleddet skal utformes slik at kunden dekker en rimelig andel av de faste kostnadene i nettet.  

- Fastleddet skal differensieres på grunnlag av kundens etterspørsel etter effekt. Ved bruk av effektledd trenger ikke 
fastleddet differensieres 

- Energileddet kan ha et påslag når nettet er høyt belastet 

- Inntektene fra energileddet kan maksimalt utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe  
(i kraft fra 1.7.2024) 

- Effektleddet skal baseres på kundens effektuttak i definerte perioder. En periode kan maksimalt gjelde én måned. 

Kunder forbruk til og med 100 000 kWh 
Fritid 

I denne gruppen plasseres tilknyttede anlegg i bygg som er regulert til fritidsformål eller hvor eier/bruker er registrert på 
annen adresse enn det aktuelle anlegget. Eier eller bruker må være registrert som person (med personnr). Avregning og 
fakturering vil skje månedlig. 

 
 
 
Fastleddet fastsettes på bakgrunn av den timen i måneden du har høyest gjennomsnittlig forbruk (månedsmaksimal)  
Eksempelvis vil en månedsmaksimal på 7 kW plassere deg i kapasitetstrinn 5-8 kW og tilhørende månedskostnad fra 
fastleddet vil da bli kr 775,-. 

N100-F
Energiledd inkl MVA ekskl. MVA Enhet
Energiledd, vinter (oktober-mars) 48,38             38,70             øre/kWh
Energiledd, sommer (april-september) 43,38             34,70             øre/kWh

Offentlige avgifter inkl MVA ekskl. MVA Enhet
Forbruksavgift, april-desember 19,26             15,41             øre/kWh
Forbruksavgift, januar-mars 11,14             8,91               øre/kWh
Avgift til Energifondet (privat bruk) 1,25               1,00               øre/kWh

Fastledd inkl MVA ekskl. MVA Enhet
fra [kW] til og med [kW]

0 3 562,50          450,00          kr/mnd
3 5 650,00          520,00          kr/mnd
5 8 775,00          620,00          kr/mnd
8 12 900,00          720,00          kr/mnd

12 15 1 012,50       810,00          kr/mnd
15 1 125,00       900,00          kr/mnd
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Næring og husholdning 

Anlegg (kundeforhold) som er registrert på person (personnr.) med registrert adresse sammenfallende med 
anleggsadressen plasseres i tariffgruppen N100-H og belastes med avgift til Energifondet som privatkunde (per kWh). 

Anlegg (kundeforhold) som er registrert på næringsvirksomhet (org. nr.) plasseres i tariffgruppen N100-N og belastes med 
avgift til Energifondet som for næring (årsavgift). 

Prisene her gjelder også for anlegg/kunder med forbruk over 100 000 kWh hvor anlegget er godkjent av nettselskapet med 
overbelastningsvern inntil 200 A ved 230 V eller 125 A ved 415 V.   

Avregning og fakturering vil skje månedlig. 

 

Fastledd fastsettes på bakgrunn av den timen i måneden du har høyest gjennomsnittlig forbruk (månedsmaksimal)  
Eksempelvis vil en månedsmaksimal på 9 kW plassere deg i kapasitetstrinn 8-15 kW og tilhørende månedskostnad fra 
fastleddet vil da bli kr 775,-. 

N100-H / N100-N
Energiledd inkl MVA ekskl. MVA Enhet
Energiledd, vinter (oktober-mars) 33,15             26,52             øre/kWh
Energiledd, sommer (april-september) 28,15             22,52             øre/kWh

Offentlige avgifter inkl MVA ekskl. MVA Enhet
Forbruksavgift, april-desember 19,26             15,41             øre/kWh
Forbruksavgift, januar-mars 11,14             8,91 øre/kWh
Avgift til Energifondet (privat bruk) 1,25               1,00               øre/kWh
Avgift til Energifondet (næring) 1 000,00       800,00          kr/år

Fastledd inkl MVA ekskl. MVA Enhet
fra [kW] til og med [kW]

0 5 562,50          450,00          kr/mnd
5 8 650,00          520,00          kr/mnd
8 15 775,00          620,00          kr/mnd

15 30 900,00          720,00          kr/mnd
30 50 1 012,50       810,00          kr/mnd
50 1 375,00       1 100,00       kr/mnd



 side 4 av 4 

KUNDEINFORMASJON: Ny nettleie fra 1.7.2022 14.06.2022 
 

Priser for kunder med forbruk over 100 000 kWh - Effekttariff (NN3) 
Alle tilknyttede anlegg som ikke faller inn under tariffgruppene N100-F, N100-H eller N100-N plasseres i denne 
tariffgruppen. 

Alle tilknyttede avregnes ved etablert fysisk målepunkt. 

Tariffene består av fastledd, effektledd og energiledd.   

Effektleddet vil fra 1.1.2022 avregnes månedlig, og den timen du har det høyeste effektuttaket legges til grunn for 
effektleddet.  

Dersom anlegget har reaktivt effektuttak/-innlevering utover effektfaktor lik 0,95, vil dette tarifferes i tillegg til øvrige 
tariffledd. Avregning og fakturering vil skje månedlig. 

Statlige avgifter omfatter en lovpålagt innbetaling til Energifondet, forbruksavgift og merverdiavgift.   

Priser 

 
Vedr tariffering av reaktiv effekt 

Reaktiv effekt avregnes for anlegg med reaktivt effektuttak/-innmating utover effektfaktor 0,95. 

Prisen for reaktiv effektuttak/-innmating av reaktiv effekt som går ut over utover effektfaktor 0,95:   
 10 kr/kVAr. Avregningsperioden er per måned og prisen er oppgitt eks. MVA. 

Anleggets maksimale aktive effekttime i avregningsperioden legges til grunn. En trekker fra den reaktive effekt kunden 
har anledning til å ta ut (inntil cos φ >0,95) og multipliserer resten med satsen i henhold til gjeldende tariff. 
_____ 

Ytterligere informasjon om nettleien er å finne på selskapets nettsider: http://www.sae-nett.no/nettdrift/nettleie.aspx. 
Tariffheftet kan også får tilsendt ved henvendelse til administrasjonen på 61 34 74 00. 

 

NN3 Effekttariff
Energiledd inkl MVA ekskl. MVA Enhet
Energiledd, vinter (oktober-mars) 15,63             12,50             øre/kWh

Energiledd, sommer (april-september) 14,38             11,50             øre/kWh

Fastledd inkl MVA ekskl. MVA Enhet
Fastledd 500,00          kr/mnd

Offentlige avgifter inkl MVA ekskl. MVA Enhet
Forbruksavgift, april-desember 19,26             15,41 øre/kWh

Forbruksavgift, januar-mars 11,14             8,91 øre/kWh

Avgift til Energifondet (næring) 1 000,00       800,00          kr/år

Effektledd inkl MVA ekskl. MVA Enhet
fra [kW] til og med [kW] månedspris månedspris

0 200 43,75             35,00             kr/kW

200 1000 33,33             26,67             kr/kW

1000 27,08             21,67             kr/kW


