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Hvem gjelder tariffen for? 

Tariffen gjelder for alle forbrukerkunder - alle typer boliger og fritidsboliger. 

Trinn - kilowatt, kW 
Fastledd  

kr/mnd 

Trinn 1 0-2 kW 125 

Trinn 2 2-5 kW 200 

Trinn 3 5-10 kW 325 

Trinn 4 10-15 kW 450 

Trinn 5 15-20 kW 575 

Trinn 6 20-25 kW 700 

Trinn 7 25-50 kW 1 325 

Trinn 8 50 – 75 kW 1 950 

Trinn 9 75 – 100 kW 2 575 

Trinn 10 Over 100 kW 5 150 

 

Energileddet i tariffen – inndelt i dag og natt/helg 

Energiledd øre/kWh januar – mars april - desember 

Dag * 35,29 43,64 

Natt/helg*  29,04 37,39 

 

*Perioder: 

Dag:   Hverdager fra 06:00 til 22:00 

Natt:  Hverdager fra 22:00 til 06:00   

Helg: Lørdag og søndag samt helligdager 
 

Prisene er inklusive alle avgifter: 
• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,0 øre/kWh 

• Avgift på elektrisk kraft (Elavgift) 
o   9,16 øre/kWh i perioden januar til mars 
o 15,84 øre/kWh i perioden april til desember 

• 25 prosent merverdiavgift (mva)  
 

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. 
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Avregning av fastleddet: 

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. Gjennomsnittet av 

døgnmaksene avgjør hvilket trinn fastleddet avregnes etter.  

 

Avregning energileddet: 

Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet 

forbruket skjer.  

 

Definisjoner/begreper: 

• Døgnmaks: Den klokketimen i løpet av et døgn med høyest kWh-forbruk  

• Måleenhet for månedsmaks: Kilowatt, kW (kWh/h = kW)  

• Måleenhet for energi: Kilowattimer, kWh 

• Energi er løpende strømforbruk målt i kilowattimer, kWh. 

 

Standardavtaler: 

Det vises til standard nettleieavtale og standard tilknytningsvilkår for henholdsvis Innlandet, tidligere Stange og 

Oslo/Viken på elvia.no/avtaler. 

   

 

https://www.elvia.no/nettleie/avtaler-og-vilkar/

