
 

 

NETTLEIE PRISER fra 01.01.2023 
 

 

Årsforbruk UNDER 100 000 kWh/år 
 

Energiledd Inkl. 

mva 

Ekskl. 

mva 

 

Energiledd 27,50 22,00 øre/kWh 

Redusert energiledd natt (kl 22  kl 
06) og helg 

20,00 16,00 øre/kWh 

Offentlige avgifter Inkl. mva Ekskl. mva  

Forbruksavgift jan - mars 

Forbruksavgift 

11,45 

19,80 

9,16 

15,84 

øre/kWh 

Forbruksavgift 0,68 0,546 øre/kWh 

-redusert avgift 1
    

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 290 232 kr/mnd 

2-5 kW 350 280 kr/mnd 

5-10 kW 475 380 kr/mnd 

10-15 kW 569 455 kr/mnd 

15-20 kW 679 543 kr/mnd 

20-25 kW 790 632 kr/mnd 

25-50 kW 1250 1000 kr/mnd 

50-75 kW 1875 1500 kr/mnd 

75-100 kW 2500 2000 kr/mnd 

Over 100 kW 5000 4000 kr/mnd 

Gebyr for manuell strømmåler Inkl.mva Ekskl. 

mva 

 

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

 
Nettleie Høyspent - Priser for anlegg der kunden selv eier 
høyspentanlegget  

 

Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva  

Energiledd 8,75 7 øre/kWh 

Effektledd Okt – mar 

Apr- sept 

Reaktiv effekt Okt-mar 

Apr – sep 

56,25 

18,75 

22,50 

10,00 

40 

15 

18 

8 

kr/kW/m 

kr/kw/m 

kr/kVAR/ 

kr/kVAR/ 

Fastbeløp per måned 1875 1500 kr/mnd 

 
Nettleie Høyspent over 50 kV 

Årsforbruk OVER 100 000 kWh/år 
 

Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva  

Energiledd 10,25 8,2 øre/kWh 

Redusert energiledd natt 
(kl 22 - kl 06) og helg 

7,75 6,2 øre/kWh 

Offentlige avgifter Inkl. mva Ekskl. mva  

Forbruksavgift 19,26 15,41 øre/kWh 

Forbruksavgift 0,68 0,546 øre/kWh 

-redusert avgift 1
    

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

Avgift Energifondet (Næring) 1000 800 kr/år 

Fastbeløp Inkl. mva Ekskl. mva  

Fastbeløp per måned 1875 1500 kr/mnd 

Effekt    

Okt- mar 81,25 65 kr/kW 

Apr – sep 25 20 Kr/kw/mnd 

 

Reaktiv effekt Okt- mar 37,50 30 Kr/kVAR/m 

Apr- sep 12,50 10 Kr/kVAR/m 

 
Gebyr ved manglende betaling 

 

Påsettingsgebyr Inkl. mva Ekskl. mva  

Ved gjenåpning av anlegg 
på dagtid  

1250 1000 kr 

    

 

Pris på kraft 
 

Leveringsplikt/ventetariff Inkl. mva Ekskl. mva  

    

Kraft  spot + 5 øre 6,25 5 øre/kWh 

 

Byggekasser 

 

 

 

 
 

 

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  hentes fra 3 forskjellige dager.  

 Inkl. mva Ekskl. mva  

Dagleie 25 20 pr. dag 

Til- og frakobling 3500 2800  

Nettleien prises etter årsforbruk    

under eller over 100 000 kWh    

 

Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva  

Energiledd 3,0 2,4 øre/kWh 

Effektledd 53,12 42,50 kr/kW/mn 

 



 

 

Generell informasjon 

Fra 1. januar 2023 er det 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 og hele 

helgen. 

 
Byggestrøm 

Bestilling og oppsigelser av byggestrømkasser skal være 

skriftlig. For oppsetting, nedtaking og transport betales 

kr 2.800,- + 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. 

 
Enida 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Generelle bestemmelser 

Viser til kontrakt om standard vilkår for tilknytning, 

nettleie og levering av elektrisk kraft. Se internettsiden 

www.enida.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 2023 

Enida  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. 

 

 

http://www.enida.no/

