
Lurer du på noe? 
Ring oss

Sentralbord: tlf. 32 08 71 00 
man–fre kl. 07.30–15.00

PRIS PÅ NETTLEIE fra 01.01.2023
Pris på strøm fra din kraftleverandør kommer i tillegg

Gebyr ved manglende betaling

Påsettingsgebyr Inkl. mva Ekskl. mva 

Ved gjenåpning av anlegg  
på dagtid.

2375 1900 kr 

Ved gjenåpning av anlegg  
på dagtid –AMS-måler  
som kan åpnes automatisk.

1200 960 kr 

Pris på kraft

Leveringsplikt/ventetariff  
(01.12.2022–01.07.2023)

Inkl. mva Ekskl. mva 

Påslag i tillegg til gjeldende 
spotpris

6,25 5 øre/kWh

Byggekasser

Inkl. mva Ekskl. mva

Dagleie 25 20 pr. dag

Til- og frakobling 3750 3000

Nettleien prises etter årsforbruk  
under eller over 100 000 kWh

ÅRSFORBRUK UNDER 100 000 KWH/ÅR
Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva 

Energiledd 18,13 14,50 øre/kWh 

Redusert energiledd natt  
(kl 22 - kl 06)

11,88 9,50 øre/kWh 

Offentlige avgifter Inkl. mva Ekskl. mva 

Forbruksavgift
-jan–mars 
-april–des

11,45
19,80

9,16
15,84

øre/kWh
øre/kWh

Forbruksavgift 
-redusert avgift 1 0,68 0,546 øre/kWh

Avgift Energifondet (Privat) 1,25 1 øre/kWh 

Avgift Energifondet (Næring) 1000 800 kr/år 

Kapasitetsledd/fastledd 2 Inkl. mva Ekskl. mva 

0-2 kW 289 231 kr/mnd

2-5 kW 349 280 kr/mnd 

5-10 kW 459 367 kr/mnd 

10-15 kW 569 455 kr/mnd 

15-20 kW 679 543 kr/mnd 

20-25 kW 788 631 kr/mnd 

25-50 kW 898 719 kr/mnd 

50-75 kW 1008 806 kr/mnd 

75-100 kW 1040 832 kr/mnd 

Over 100 kW 1069 855 kr/mnd 

Gebyr for manuell strømmåler Inkl.mva Ekskl. mva 

For kunder uten AMS-måler  156,25 125 kr/mnd 

ÅRSFORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR
Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva 

Energiledd 10 8 øre/kWh 

Redusert energiledd natt  
(kl 22 - kl 06)

7,50 6 øre/kWh 

Offentlige avgifter Inkl. mva Ekskl. mva 

Forbruksavgift
-jan–mars 
-april–des

11,45
19,80

9,16
15,84

øre/kWh
øre/kWh

Forbruksavgift 
-redusert avgift 1 0,68 0,546 øre/kWh

Avgift Energifondet (Privat) 1,25 1 øre/kWh 

Avgift Energifondet (Næring) 1000 800 kr/år 

Fastbeløp Inkl. mva Ekskl. mva 

Fastbeløp per måned 268 215 kr/mnd 

Effekt Pr. mnd

0 - 50 kW 39,06 31,25 kr/kW 

51 - 100 kW 37,76 30,21 kr/kW 

101 - 200 kW 37,11 29,69 kr/kW 

> 201 kW 36,46 29,17 kr/kW 

Nettleie Høyspent 22 kV- Priser for anlegg der kunden selv eier  
høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet. 

Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva 

Energiledd 8,75 7 øre/kWh 

Effektledd 29,48 23,58 kr/kW 

Fastbeløp per måned 865 692 kr/mnd 

Nettleie Høyspent 66 kV-

Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva 

Energiledd 2,5 2 øre/kWh 

Effektledd 29,48 23,58 kr/kW 

Ønsker du mer informasjon om 
den nye nettleieordningen, se:
 www.hallingdal-kraftnett.no

1    Kunder som har næringskode der de to første siffer  
er mellom 5 og 33 har redusert avgift 

2   Snittet av de 3 høyeste timene i løpet av måneden. De 3 timene som benyttes i beregning må hentes fra 3 forskjellige dager.  
F.eks vil en månedsmaksimal på 7 kW plassere deg i fastleddstrinn 5-10 kW og prisen vil da bli kr 459 kr/mnd.



Generell informasjon 
Det er forventet årsforbruk som avgjør  hvilken tariff du som 
kunde får.

Alle kunder med årsforbruk under 100.000 kWh skal ha tariff 
med kapasitetsledd og energiledd. Kunder med årsforbruk  
over 100.000 kWh får en tariff med fastledd, energiledd  
og effektledd. 

Energileddet reduseres mellom kl. 22.00 og 06.00.  

Byggestrøm 
Bestilling og oppsigelser av byggestrømkasser skal være  
skriftlig. For oppsetting, nedtaking og transport betales  
kr 3.000,- + 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. Ved nedtaking må vi ha melding 
senest 2 uker før kassen skal tas ned. 

Hallingdal Kraftnett AS leier ut byggestrømskap.  
Se prislisiten. Nettleien blir etter ordinær tariff over 
 eller under 100.000 kWh. 

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 (0,546 øre/kwh) må legge frem  
dokumentasjon for nettselskapet. 

Nytt anelgg - 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 2.762,- + 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. 

Satsene er som følger: 
Husholdninger får kr 500,– ved avbrudd på 12 timer  
og deretter kr 40,– pr. time. Fritidsboliger får kr 125,– 
ved avbrudd på 12 timer og deretter kr 10,– pr. time

Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å være en  
erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene 
opplever som følge av redusert leveringskvalitet.  
Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen  
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. 

Rutiner for avregning 
Hallingdal Kraftnett fakturerer etterskuddsvis for hver måned. 
Kunder som får installert måler uten kommunikasjonsmodul 
etter innvilget AMS-fritak vil bli belastet et gebyr  
på kr 1.875,– inkl. mva. 

NB! Husk å lese av måleren den 1. i hver mnd, gjerne oftere, 
og send inn avlesningen. 

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 kundeforholdet  
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 32 08 71 00.
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