Nettleie 2015

HAFSLUND NETT ØST AS - PRODUKTER OG PRISER FRA 1. JANUAR 2015

Produkter og priser for privatkunder fra 1.1.2015:
Produkt A - Husholdning og hytter

Dette produktet gjelder for husholdning og hytter med hovedsikring t.o.m. 3 x 125 A i 230 V nett
eller 3 x 72 A i 400 V nett.
Pris

eks. avgift

inkl. avgift

Fastbeløp pr. år

1 440 kr

1 800 kr

Energiledd pr. kWh

16,80 øre

38,06 øre

Produkt AD - Husholdning med årsforbruk over 8000 kWh/år

Dette produktet tilbys husholdningskunder (med unntak av hytter) med årsforbruk over 8000 kWh/år. Produktet
har ett års bindingstid.
Pris

eks. avgift

inkl. avgift

Fastbeløp pr. år

1 440 kr

1 800 kr

Vinterpris pr. kWh (1.11-30.4)

18,30 øre

39,94 øre

Sommerpris pr. kWh (1.5-31.10)

15,00 øre

35,81 øre

Produkt Umålt anlegg - Husholdning

Dette produktet gjelder for anlegg uten måler. Forbruket blir beregnet ut ifra installert effekt
multiplisert med standard brukstid, se tabell på www.hafslundnettost.no.
Pris

eks. avgift

inkl. avgift

Fastbeløp pr. år

360 kr

450 kr

Energiledd pr. kWh

16,80 øre

38,06 øre

Produkt F - Effektmålt husholdning

Dette produktet gjelder for husholdning og hytter med hovedsikring større enn 3 x 125 A i 230 V
nett eller 3 x 72 A i 400 V nett. Effektpris betales fra første kW gjennom de aktuelle trinn i tabellen.
Effekten avregnes etter anleggets maksimale effekt per måned (ulike priser sommer og vinter).
Pris

eks. avgift

inkl. avgift

Fastbeløp pr. år

11 200 kr

14 000 kr

Energiledd pr. kWh

6,90 øre

25,69 øre

Vinter
1.11-31.3

Sommer
1.4-31.10

Vinter
1.11-31.3

Sommer
1.4-31.10

Effektledd pr. kW pr. måned 0-50 kW

67 kr

17 kr

84 kr

21 kr

Effektledd pr. kW pr. måned over 50 kW

57 kr

15 kr

71 kr

19 kr

Produkter og priser for næringskunder fra 1.1.2015:
Produkt A - Næringskunder energimålt

Dette produktet gjelder for næringsanlegg med hovedsikring t.o.m. 3 x 125 A i 230 V nett eller 3 x 72 A i 400 V
nett.
Pris

eks. avgift

inkl. avgift

Fastbeløp pr. år

2 240 kr

2 800 kr

Energiledd pr. kWh

15,80 øre

36,81 øre

Produkt F - Næringskunder effektmålt

Dette produktet gjelder næringsanlegg med hovedsikring større enn 3 x 125 A i 230 V nett eller 3 x 72 A i 400 V
nett. Effektpris betales fra første kW gjennom de aktuelle trinn i tabellen. Effekten avregnes etter anleggets maksimale effekt per måned (ulike priser sommer og vinter).
Pris

eks. avgift

inkl. avgift

Fastbeløp pr. år

12 000 kr

15 000 kr

Energiledd pr. kWh

5,90 øre

24,44 øre

Vinter
1.11-31.3

Sommer
1.4-31.10

Vinter
1.11-31.3

Sommer
1.4-31.10

Effektledd pr. kW pr. måned 0-50 kW

67 kr

17 kr

84 kr

21 kr

Effektledd pr. kW pr. måned over 50 kW

57 kr

15 kr

71 kr

19 kr

Produkt H - Høyspenningsanlegg

For dette produktet gjelder særlige vilkår. Gjelder anlegg hvor eieren er ansvarlig for drift og vedlikehold av eget
høyspenningsanlegg. Effekten avregnes etter anleggets maksimale effekt per måned (ulike priser sommer og vinter).
Pris

eks. avgift

inkl. avgift

Fastbeløp pr. år

23 200 kr

29 000 kr

Energiledd pr. kWh

3,20 øre

21,06 øre

Effektledd pr. kW pr. måned

Vinter
1.11-31.3

Sommer
1.4-31.10

Vinter
1.11-31.3

Sommer
1.4-31.10

55 kr

6 kr

69 kr

8 kr

Produkt ULM og UHM - Utkoblbare anlegg større enn 25 kW

For disse produktene gjelder særlige vilkår. Det er krav om timeregistrerende måleutstyr og fjernstyring fra Hafslund
Nett Øst for utkobling av forbruket. Prøveutkoblinger blir foretatt årlig.
Energiledd pr. kWh
Produkt

Beskrivelse

Pris

Fastbeløp
kr pr. år

Vinter
1.11-31.3

Sommer
1.4-31.10

ULM

Momentan og varig
Lavspenning 230 V og 400 V

eks. avgift

2 940 kr

8,80 øre

4,30 øre

inkl. avgift

3 675 kr

28,06 øre

22,44 øre

Momentan og varig
Høyspenning 11 kV og 22 kV

eks. avgift

4 010 kr

4,20 øre

1,50 øre

inkl. avgift

5 013 kr

22,31 øre

18,94 øre

UHM

Produkt Umålt anlegg - Næringsbruk

Dette produktet gjelder for næringsanlegg uten måler. Forbruket blir beregnet ut ifra installert effekt multiplisert med
standard brukstid, se tabell på www.hafslundnettost.no.
Pris

eks. avgift

inkl. avgift

Fastbeløp pr. år

1 160 kr

1 450 kr

Energiledd pr. kWh

15,80 øre

36,81 øre

Produkt R - Reaktiv effekt

Reaktiv effekt (kVAr) oppstår ved forbruk som gir faseforskyvning. Hvis reaktiv effekt overstiger 50 % av aktiv
effekt i samme tidsrom, må det betales kr 120,- (kr 150,- inkl. mva) pr. kVAr pr. år for hele den uttatte effekten.

Betingelser og vilkår
Ny kunde/flytting/oppsigelse
Slike endringer i kundeforholdet skal meldes til din kraftleverandør. Kunden er ansvarlig for forbruket i
14 dager etter en oppsigelse, dersom det ikke har kommet ny kunde på anlegget.
Betalingsbetingelser
Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente og purregebyr i henhold til offentlige satser.
Gjeldende satser står på siste faktura.
Gjenåpning av anlegg, gebyrer for stenging og fremmøte
Gjenåpning ved ny kunde på anlegget, eller gjenåpning etter ett år, er gratis i ordinær arbeidstid.
Bestillingen må skje minimum tre virkedager før gjenåpning skal foretas. For åpning av stengt anlegg,
med unntak av forhold som nevnt ovenfor, må det betales et gebyr på 2,000 kr inkl. avgifter (5,025 kr
inkl. avgifter utenom ordinær arbeidstid). For frammøte med hensikt å stenge må det betales et gebyr
på 1,000 kr inkl. avgifter. Stengegebyr for anlegg som er tatt i bruk uten tillatelse er kr 1,500 kr inkl
mva. I tillegg kommer åpningsgebyr etter at forholdene er brakt i orden.
Konkurranse - monopol - nettleieavtale
Overføring av strøm i vårt konsesjonsområde må kjøpes av Hafslund Nett Øst og er uavhengig av hvem
som er kraftleverandør. For forbrukerkunder av Hafslund Nett Øst reguleres dette gjennom Energi Norgess standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning. Næringskundene reguleres av Energi Norges
standard nettleie- og tilknytningsvilkår og eventuelle egne avtaler med særlige vilkår.
Skifte av kraftleverandør
Skifte av kraftleverandør er gratis. Kunden må selv inngå avtale med ny kraftleverandør, som sender
melding til Hafslund Nett Øst om at selskapet har tatt over kraftleveransen til kunden.
Netteiers leveringsplikt
Dersom en kunde er uten kraftleverandør, har Hafslund Nett Øst plikt til å levere kraft. Denne kraftprisen er regulert av NVE og blir de første 6 ukene avregnet etter middelpris i spotmarkedet + 6,25 øre inkl.
mva. Etter 6 uker øker kraftprisen til middelpris i spotmarkedet + 25 øre inkl. mva.
Nettleie kommer i tillegg.
Statlige avgifter
Alle priser som oppgis er inkludert lovpålagt innbetaling til Energifondet. For husholdningsbruk er denne
1,25 øre/kWh inkl. mva. For andre sluttbrukere enn husholdninger er påslaget 800 kroner/år per
målepunkt-ID. I tillegg innkreves forbruksavgift for Staten. Denne er fra 1.1.2015 13,65 øre/kWh eks.
mva. Redusert sats for industrien er 0,45 øre/kWh eks. mva. Merverdiavgiften er 25 prosent.
Priser og produkter kan endres med 14 dagers varsel.

Hafslund Nett Øst AS
www.hafslundnettost.no
telefon 06911

