Nettleie
Priser og bestemmelser fra 01.01.2017
Nettleie (også kalt overføring
eller transport)

PRISER

NETTLEIE fra 01.01.2017

Pris på strøm fra din kraftleverandør kommer i tillegg

Kundegruppe

Sikrings
størrelse

Tariff

Nettleie Eks.
avg.

Husholdning

<=125A*

OHA

Fastbeløp
2060
Energiledd
19,70
Fastbeløp
2060
Energiledd
19,70
Effektledd som ONB **
Fastbeløp
2210
Energiledd
19,70
Fastbeløp
2210
Energiledd
19,70
Effektledd som ONB **
Fastbeløp
2060
Energiledd
19,70
Fastbeløp
2060

>125A

Fritidsboliger
og støler

<=125A*
>125A

Industri og næring

<=125A*
>125A

Byggestrømkasse
Til og fra kobling
Flexitariff
(el.kjel m/reserve)
Pris Kraft
Leveringsplikt/ventetariff

OHB/
TOHB
OFA
OFB/
TOFB
ONA
ONB/
TONB

OBK

OUL

PLIKT

Energiledd
Effektledd**
0-50 KW
51-100 kW
101-200 kW
>201 kW
Fastbeløp
Energiledd

8,00
300
290
285
280
3200
45,0
2600
2060
13,50

Fastbeløp
Energiledd
Fastbeløp
Kraft

Forbruksavgift

Enova
avgift

16,32

1

16,32

1

16,32

1

16,32

1
800

16,32
800
16,32

800
16,32
800
16,32

300 etter 6 uker
Gjeldende spot + 7,5 øre

Mva Nettleie inkl.avg.

515
9,26
515
9,26

2575
46,28
2575
46,28

kr/år
øre/kWh
kr/år
øre/kWh

552,50 2762,50 kr/år
9,26
46,28 øre/kWh
552,50 2762,50 kr/år
9,26
46,28 øre/kWh
715
9,01
715

3575 kr/år
45,03 øre/kWh
3575 kr/år

6,08

30,40 øre/kWh

75
72,50
71,25
70
1000
15,33
650
715
7,46
75

375
362,50
356,25
350
5000
76,65
3250
3575
37,26

kr/kWh/år
kr/kWh/år
kr/kWh/år
kr/kWh/år
kr/år
øre/kWh
kr
kr/år
øre/kWh

375 kr/år
øre/kWh

*Grensen på 125A gjelder ved 230V – for 400V er grensen 80A
** Se effektledd ONB under «Industri og næring»

AVGIFTER TIL STATEN
Forbruksavgift for 2017 er 16,32 øre/kWh.
Kunder som har avgiftskode der de to første siffer er mellom 5 – 33, har redusert avgift.
Satsen for redusert avgift fra 01.01.2017 er 0,48 øre/kWh.
Avgift til Energifondet (ENOVA)
Privat 1 øre/kWh – Industri og Næring 800 kr/år
Merverdiavgift er 25% og kommer i tillegg.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Eksempel på nettleie for husholdning
Forbruk:		
Totalpris inkl. avgifter		
Øre/kWh inkl. avgifter		

10.000 kWh
7.203,–
72,03

20.000 kWh
11.831,–
59,16

30.000 kWh
16.459,–
54,86

MERKNADER
Tariff OHA, OFA, ONA
Med begrensning i hovedsikringen.
Kunder med sikringsstørrelse til og med
125A/230V eller 80A/400V, betaler kun fastledd
og energiledd.
Gjelder for både husholdning OHA, fritidsboliger/
støler OFA og næring/industri ONA.
Tariff (T)OHB, (T)OFB, (T)ONB
Ingen begrensning i hovedsikringen.
Kunder med sikringsstørrelse større enn
125A/230V eller 80A/400V, må i tillegg betale for
effekten.
For nye tilknytninger kreves anleggsbidrag, se eget
avsnitt.
Når stikkledning er jordkabel, må kunden koste og
besørge kabelgrøft.
(Gjelder også for OHA, OFA, ONA og ved endringer)
Byggestrøm OBK
Bestilling og oppsigelser av byggestrømkasser skal
være skriftlig. For oppsetting, nedtaking og transport betales kr 2.600,- + mva. Kassen plasseres i
nærmeste stolpe/kabelskap i forhold til bruksstedet.
Hvis ikke annet er avtalt, skal kassen tas ned ved
tilkobling av permanent anlegg, eller senest 1 år fra
oppsetting. Byggestrømkasser må bestilles en uke
før ønsket oppsetting.
Leveringsplikt/ventetariff kraft
Kunder som ikke har kraftleverandør blir satt på
leveringsplikttariff PLIKT.
Redusert avgift
Foretak med rett til å få kraft levert med redusert
forbruksavgift (0,48 øre/kwh) må legge frem dokumentasjon for nettselskapet.
Anleggsbidrag
Er en individuell beregnet engangsbetaling ved
tilknytning av et nytt anlegg, ved forsterkning av
eksisterende tilknytning eller ved økning i overbelastningsvern.
Anleggsbidrag beregnes for hvert enkelt prosjekt
etter NVE`s retningslinjer
Anleggsbidrag faktureres uten mva.
Faste gebyrer
Påsetting av strøm etter stenging koster
kr 1.900,- + mva.
Påsetting etter ordinær arbeidstid:
Ved 50% overtid kr 2.300,- + mva.
Ved 100% overtid kr 2.925,- + mva.
Tilknytning etter frivillig frakobling kr. 2.360,- + mva.

Generelle bestemmelser
Viser til kontrakt om standard vilkår for tilknytning,
nettleie og levering av elektrisk kraft. Se internettsiden
www.hallingdal-kraftnett.no for priser/lev. bet.
Endring av innstrekk, stikkledning, flytting av stolper
o.l utføres etter regning.
Med forbehold om endringer i priser og avgifter.
Erstatning ved langvarig avbrudd
Dersom en kunde opplever et strømbrudd som
varer i 12 timer eller mer, har kunden krav på utbetaling fra nettselskapet. Størrelsen på utbetalingen avhenger av lengden på avbruddet. Kunden
må selv fremme krav om utbetaling ved svært
langvarig avbrudd til sitt nettselskap.
Satsene er som følger:
a) k r. 600 for avbrudd over 12 timer
opp til og med 24 timer,
b) kr. 1400 for avbrudd over 24 timer
opp til og med 48 timer og
c) kr. 2700 for avbrudd over 48 timer
opp til og med 72 timer.
For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg
på kr. 1300 for hver ny påbegynt tjuefiretimers
periode avbruddet varer.
Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å
være en erstatningsordning for faktiske kostnader
som kundene opplever som følge av redusert leveringskvalitet. Dette reguleres gjennom forbruker
vernlovgivningen og privatrettslige avtaler.
Ordningen om utbetaling ved svært langvarige
avbrudd reguleres i kontrollforskriften 9A.
NVE har utarbeidet en veileder til ordningen. De har
også laget en liste over spørsmål og svar for forbruker
vedrørende strømbrudd og konsekvenser her.
http://www.nve.no/no/Kraftmarked/
Forbrukersider/Strombrudd/

Rutiner for avregning 2017
Fra 2017 legger Hallingdal Kraftnett om til etterskuddsvis fakturering for hver måned. Dette for
å legge til rette for samfakturering med kraft
leverandørene.
For kunder som ikke har fått skiftet måler til AMS
måler vil vi sende ut varsel om avlesning som kan
sendes inn på følgende
måte:
• Telefon: 800 80 885 (GRATIS)
• Internett: www.hallingdal-kraftnett.no
• eller returner tilsendt måleravlesningskort.
• eller besvar mottatt sms.

Dato for betalingsforfall vil alltid stå på regningen.
Skjer betaling etter forfall, blir kunden belastet med
forsinkelsesrenter. Eventuell purring belastes med
1/10 av til envher tid gjeldende inkassosats.
Opphør eller endring av kundeforhold:
Kunden er ansvarlig for betaling inntil kunde-forholdet er oppsagt og avsluttet. Meld straks fra om
nytt eier- og/eller bruksforhold. Vi er avhengige av
din hjelp for å få korrekt avregning.
Skjema for endring/opphør finner du på
www.hallingdal-kraftnett.no/nettjenester/Flytte
og endre avtale. Endring kan også meldes på
e-mail: kundesenter@hallingdal-kraftnett.no
eller telefon 3207100.

Bruksområde

Tariff

Avlesning og avregninger

Husholdning
Fritidsbolig og støler
Industri og næring
med hovedsikring
til og med 125A*

OHA
OFA
ONA

Disse får tilsendt fullstendig avregning etterskuddsvis hver måned.
Kunder som ikke har skiftet til AMS måler vil motta sms med varsel
om avlesning.

Industri og næring,
husholdning,
fritidsbolig/støler
med hovedsikring
større enn 125A*

ONB
OHB
OFB
TONB
TOHB
TOFB

Disse får tilsendt fullstendig avregning etterskuddsvis hver måned.
Effektleddet avregnes etter høyeste registrerte kWh/h
i gjeldende måned.

Byggestrømkasse

OBK

Avregning skjer etterskuddsvis hvert kvartal.

Flexitariff
(el.kjel m/reserve)

OUL

Kraft til el-kjeler overføres etter nærmere avtale til kunder som
har brenselfyrt reserve. Avregning skjer etterskuddsvis hver måned.

*= Grensen på 125A gjelder ved 230V – for 400V er grensen 80A

Sentralbord mandag - fredag kl 07.30 - 15.00: tlf. 32 08 71 00

Feilmelding hele døgnet:
32 08 71 30
Hallingdal Kraftnett, Lienvegen 41, 3580 Geilo • www.hallingdal-kraftnett.no

