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Tariffene gjelder for kunder i Innlandet

Anlegg med hovedsikring t.o.m. 250 ampere/230 volt (145 ampere/400 volt)

Nettnivå

Tariff

Lavspent uttak

EMA

Fastledd 1) 3)
[kr/år]
Ekskl.
mva.

Inkl.
mva.

1 500

1 875

Energiledd
[øre/kWh]
Ekskl.
avg.

Inkl.
avg.1)

Vinter

7,00

30,86

Sommer

4,00

27,11

Årskostnad effektledd 2) 3)
[kr/kW]
Ekskl.
mva.

Inkl.
mva.

630,00

787,50

Sommerpris er i perioden fra 1. april til 1. november, øvrige måneder er vinter.
Effektavlesninger registrert i perioden f.o.m. 01.04. t.o.m. 31.10. reduseres med 75 % før avregning. I perioden
01.11 - 31.03 vil effektavlesninger ukedager i timene 22:00 - 06:00, samt lørdag og søndag reduseres med 25
% før avregning.
Tariffering skjer etter følgende prinsipp: Anleggets maksimale aktive effekttime legges til grunn.
1)

Alle priser er inkludert innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,0 øre/kWh, forbruksavgift på elektrisk
kraft på 16,69 øre/kWh og 25 prosent merverdiavgift.
Olje- og energidepartementet har pålagt nettselskapene å endre innkreving av påslag til energifondet
(«Enova-avgiften») dersom forbruket på anlegget går til noe annet enn husholdningsformål eller
fritidsbolig/hytte, tarifferingen følger da tariffblad 2.2.

2)

Ved effektavregning vil effektleddet for aktiv effekt bli avregnet hver måned basert på høyeste
maksimalverdi over en time registrert de siste 12 måneder. Hver avregning blir da den enkelte måneds
andel av årskostnaden

3) Dersom en kunde bestiller tilkobling og ny nettleieavtale på et anlegg innen 12 måneder etter at
anlegget ble frakoblet og nettleieavtalen er oppsagt av den samme kunden, vil nettleiens fastbeløp og
effektledd (høyeste maksimalverdi over en time registrert de siste 12 måneder) påløpe i perioden
anlegget har vært frakoblet. Se også nettleieavtalens § 11.
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