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Hvem gjelder denne tariffen for? 
Dette er en tariff for små anlegg med fast effekt og brukstid 

 
 
 Tariff 

Fastledd 
kr/år  

Energiledd  
øre/kWh 

Ekskl. 
mva. 2) 

Inkl.  
mva. 

 Ekskl. 
avg. 

           Inkl. 
avg.3) 

 
Små anlegg 1)  

  E03  2300 2 875   

Vinter 1 
januar - mars 

   7,00 19,89 

Sommer 
april - oktober 

   4,00 24,26 

Vinter 2 
november - desember 

   7,00 28,01 

 

1) Det tillates normalt ikke nye anlegg uten måler. Det må eventuelt søkes særskilt, og gjelder helt 
unntaksvis. 

Det er likevel lagt opp til at i tilfeller med svært lavt forbruk der oppføring av måler vil medføre så 
store kostnader at det må anses som samfunnsøkonomisk lite rasjonelt kan nettselskapet anslå 
forbruket. Det vil være nettselskapets oppgave å vurdere krav om måling i hvert enkelt tilfelle.  
Elvia stiller i slike tilfeller følgende krav:  

a. Anlegget skal ha tilnærmet konstante effekter.  
b. Det er ikke tillatt med stikkontakt eller lignende i installasjonen for variabelt tilleggsforbruk.  

 
2) Prisen er inkludert en innbetaling til Energifondet (Enova) på 800 kroner.  

a. Avgiften på elektrisk kraft (Elavgift) er 8,91 øre/kWh i perioden januar til mars og 15,41 øre/kWh i 
perioden april til desember.  
Du kan lese om redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft på våre nettsider, 
elvia.no/elavgift 
 

 
 
 
 

Tariffen gjelder for kunder i Innlandet 

https://www.elvia.no/nettleie/alt-om-nettleiepriser/hva-er-forbruksavgift-og-kan-du-fa-fritak-for-avgiften/
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3) Alle priser er inklusive følgende avgifter: 
• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,0 øre/kWh 
• Avgift på elektrisk kraft (Elavgift) 

o  8,91 øre/kWh i perioden januar til mars 
o 15,41 øre/kWh i perioden april til desember 

• 25 prosent merverdiavgift (mva)  
 

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. 
 

Standardavtaler 
Det vises til standard nettleieavtale og standard tilknytningsvilkår på elvia.no/avtaler. 
 

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

