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Priser fra Skagerak Nett AS er oppgitt inklusive avgift til Energifondet (1,25 øre/kWh, inkl. 
MVA), Statens forbruksavgift (20,4 øre/kWh, inkl. MVA) og MVA på nettleien. 

 
Energitariffer 
Nettleietariff for bolig og fritidsbolig (NH) 
For anlegg med hovedsikringer til og med            
160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V.          
Gjelder bolig og fritidsbolig. 
 

 

 
Et gjennomsnittlig forbruk på 20 000 kWh gir en årskostnad på kr 10 601 og en gjennomsnittspris for nettleie på  
53,01 øre/kWh. Kostnader for kjøp av strøm kommer i tillegg. 
 

 
Nettleietariff for flerbolig (NEB)  
For anlegg med hovedsikringer til og med            
160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V.  
Gjelder privatkunder i boligblokk og leilighetsbygg 
med felles inntak for seks eller flere boenheter.  
 
 

 
Effekttariff 
Nettleietariff for bolig og fritidsbolig - lavspent (NK1/NKR1) 
For anlegg med hovedsikringer større enn  
160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. For 
anlegg som avregnes på denne måten installeres 
måleutstyr med automatisk avlesning. 
Alle kunder som har effekttariff (NK1) skal i tillegg 
avregnes for reaktiv effekt (NKR1) hvis cos ϕ er 
lavere enn 0,9. Effekten avregnes med 
foregående måneds høyest registrerte times 
effekt. 
. 
 

 

 
Spesialtariff  
Nettleietariff for anlegg uten måling (NSUM) 
 

Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan 
tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke 
overstige 100 W og det skal være avtalt 
minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har 
fastsatt standard brukstid for aktuelle 
anleggstyper. 
 
 
I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon av installasjonen må foreligge. 

 

Fastbeløp 
(kr/mnd) 

Energi 
(øre/kWh) 

Vinter 
sep - apr 

Sommer 
mai - aug 

243,75 
(2 925,- kr/år) 39,15 35,65 

Fastbeløp 
(kr/mnd) 

Energi 
(øre/kWh) 

Vinter 
sep - apr 

Sommer 
mai - aug 

181,25 
(2 175,- kr/år) 39,15 35,65 

Fastbeløp 
(kr/mnd) 

Effekttrinn 
(kW) 

Effekt 
(kr/kW/mnd) 

Energi 
(øre/kWh) 

Vinter  
sep-apr 

Sommer 
mai-aug 

1 250,- 
(15 000,- kr/år) 

0 - 200 71,88 
26,03 23,78 

> 200  62,50  

Reaktiv effekt 
Effekt 

(kr/kVAr/mnd) 
26,25 

Fastbeløp 
(kr/mnd) 

Effekt 
(kr/kW/mnd) 

Energi 
(øre/kWh) 

Vinter  
sep-apr 

Sommer 
mai-aug 

75,- 
(900,- kr/år) 71,88 26,03 23,78 
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Pris er oppgitt inklusive MVA. 
Fleksibelt forbruk (rabatt på effekttariff) 
Anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V, kan inngå avtale om fleksibelt forbruk. 

Kunden må selv bekoste og ivareta utstyr og stille personell for 
varsling og fysisk utkobling enten automatisk eller manuelt. 

Nettkunden er til enhver tid ansvarlig for at meldinger fra 
nettselskapet kan motas og at anlegget kan kobles ut. 

Det er et absolutt krav at det ikke registreres forbruk på anlegg 
når utkobling er iverksatt. 

Det vil under spesielle omstendigheter kunne gis tillatelse til at 
utkoblingsavtalen fravikes. Dette gjelder for eksempel 
omfattende vedlikeholdsarbeider/ombygging av oljefyrte kjeler. 
Kunden er ansvarlig for å varsle nettselskapet minimum 14 dager 
før arbeid starter. Kunden skal kontrollere at bekreftelse på 
denne henvendelsen er gitt fra nettselskapet. 

Det er kundens ansvar å kontrollere at anlegget blir innkoblet 
igjen etter en utkobling. Hvis feil oppstår må nettselskapet 
varsles snarest mulig. Konsekvenser av slike feil, som medfører 
at kunden blir frakoblet i en lengre tidsperiode enn avtalen tilsier, 
vil ikke medføre erstatningsansvar for nettselskapet som følge av 
for lang utkoblingstid. 

Avtale om fleksibelt forbruk skal inngås skriftlig, og vil gjelde fra 
den dato hvor avtalen er signert av begge parter. 

 
 
 
Gebyrer ved manglende 
betaling 
 
 
 
 
 
 
Nettleie og strømkjøp fra privatkunder (plusskunde) 
Plusskunde er en kunde som har installert strømproduksjonsutstyr som til tider produserer mer strøm enn de selv bruker. 
Denne overskuddsstrømmen kjøper nettselskapet fra kunden. Typiske plusskunder vil være boliger med solpanel eller 
virksomheter som genererer energi i begrenset omfang. 

 

Nettleie innmating (NDIPLUSS) 
Fastbeløp 
(kr/mnd) 

Energi 
(øre/kWh) 

0,- minus 4,38 
 

Strømkjøp (L1PLUSS) 
Spotpris 
(øre/kWh) 

Områdepris time for time 
minus 

0,625 øre/kWh 
 

 

 
- Tariffer kan endres med 14 dagers varsel. 
- Opplysninger om beregningsgrunnlag og -prinsipper kan gis på forespørsel. 
- Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) er klageinstans ved tvistespørsmål i saker vedrørende nettleie.  
 
Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i offentlige avgifter.  

Utkoblingsklausul: 

Rabatt 

Effekt 

(kr/kW/mnd) 

Momentant og varig utkobling 
33,75 

Kreves automatisk utkobling 

Momentant med tidsbegrenset varighet 
8,75 

Kreves automatisk utkobling 

1 times varsel før varig utkobling 25,- 

10 times varsel før varig utkobling 16,25 

 Pris  
(kr) 

Oppmøtegebyr  
Kan pålegges ved en varslet, rettmessig stenging som 
ikke blir gjennomført etter særskilt avtale med kunden. 

 
 

812,50 
Påsettingsgebyr 
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid. 
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid − elektronisk 
utført (kontaktormåler). 

 
2 462,50 

 
812,50 
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