
Nettleie
Prisoversikt januar 2021



Hva er nettleie?
Overføring av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres av myndighetene ved Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE). Strømregningen er delt i to, nettleie og strømforbruk. Nettleie dekker drift, 
vedlikehold og utbygging av strømnettet.  Nettselskapene får rammer for hva de kan ta i nettleie, basert på  
behovet for investeringer og forsvarlig drift. NVE har beskrevet retningslinjer for hvordan nettleien kan fastsettes.  
Nettselskapene velger den konkrete utformingen av prisene. Klager på nettleie kan rettes til NVE.

Hvordan avregnes nettleie for vanlig overføring?
For de fleste kunder består nettleien av et fastledd (fast årlig beløp) og et energiledd (pris per kilowattime). Store 
næringskunder som har et forbruk over 80 kVA betaler i tillegg et effektledd for aktiv og reaktiv effekt (80 kVA til-
svarer 200 A i 230 V-nettet og 125 A i 400 V-nettet).

VANLIG OVERFØRING
Følgende er inkludert i nettleie:

Husholdningskunder og fritidsboliger betaler en avgift på 1,25 øre/kWh til Energifondet inkludert merverdiavgift. 
Næringskunder betaler en årlig avgift på 1000 kroner. For de aller fleste inkluderer nettleien også en forbruksavgift 
på 20,86 øre/kWh inkl mva, med visse unntak. Deler av industrien betaler en avgift på 0,68 øre/kWh, mens 
metallindustri, sementindustri og deler av kjemisk råvareindustri er helt unntatt forbruksavgift.
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> Fastledd - Fastleddet betales i kroner per år for hvert målepunkt. Fastledd kalt husholdning ”blokk”  
gjelder kun ved 10 eller flere boenheter i en boligblokk.

> Energiledd - Energileddet betales i øre per kWh etter det totale strømforbruket i fakturaperioden.  
Ulike priser vinter/sommer kan tilbys på forespørsel til lavspenningskunder uten effektmåling, og med års- 
forbruk over 8000 kWh. En slik avtale følger kalenderåret og forutsetter 1 års bindingstid. 

> Reaktiv effekt - Store lysanlegg, sveiseapparat, transformatorer og lignende utstyr har behov for magnetiserings- 
energi. Denne type energi vil trekke det som reaktiv effekt fra strømnettet, og dermed legge beslag på overførings-
kapasitet og føre til økte tap. Kunder med slikt utstyr må betale for den overføringskapasiteten som blir beslaglagt. 
Reaktiv effekt i distribusjonsnettet avregnes for hvert målepunkt etter samme metode som effektavregning.  
Det betales bare for den reaktive effekten som overstiger 30 prosent av den aktive effekten.

Avtale om fleksibelt forbruk må inngås mellom kunde og nettselskap før leveranse. Det er næringskunder med 
større anlegg som har uttak over 200 kW som kan få en slik avtale. Prisene er lik som for effektmålte kunder,  
men med rabatt på effektledd i vintermånedene. I en slik avtale kan strømmen bli koblet ut direkte via fjern-
styring. Varsling av utkobling og innkobling skjer via SMS til kontaktpersoner kunden har gitt informasjon om.  
Det stilles ikke krav til reserveforsyning, men kunden må selv ta ansvaret for eventuelle konsekvenser i perioder 
med utkobling. Som kunde må du regne med at strømmen kan bli koblet ut spesielt i perioder med høyt forbruk. 
Ved manglende utkobling skjer en overføring til ordinær effekttariff med 20 prosent påslag, som har tilbake-
virkende kraft i inntil tre år - avhengig av siste vellykkede utkobling.

 Ordinær energimålt overføring Inklusiv mva Eksklusiv mva

Kundetyper Fastledd Energiledd

Vanlig  
forbruksavgift

Fastledd Energiledd

Vanlig  
forbruksavgift

Energiledd

Lav  
forbruksavgift

Energiledd

Ingen  
forbruksavgift

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

Husholdning 2 640 44,70 2 112 35,76

Husholdning - "blokk" 2 400 44,70 1 920 35,76

Næring uten effektmåling 3 640 43,45 2 912 34,76 18,62 18,07

Hytter og fritidsboliger 3 780 44,70 3 024 35,76

Husholdning - "blokk" gjelder kun ved 10 eller flere boenheter i hver bolig, referert offentlig statistikk og eget målepunkt.

 Effektmålt overføring

Kundetyper Fastledd Energiledd

Vanlig forbruksavgift

Energiledd

Lav forbruksavgift

Energiledd

Ingen forbruksavgift

Effektledd

(Vintermåneder)

sommer vinter sommer vinter sommer vinter Aktiv effekt Reaktiv effekt

kr/år øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh kr/kW kr/kVAr

Lavspenning med måneds 
effektmåling

18 800 20,19 21,19 4,05 5,05 3,50 4,50 80 40

Høyspenning med måneds 
effektmåling

18 800 19,19 20,19 3,05 4,05 2,50 3,50 70 30

Alle priser er eksklusiv 25 % mva.

FLEKSIBEL OVERFØRING

 Effektmålt overføring

Kundetyper Fastledd Energiledd

Vanlig forbruksavgift

Energiledd

Lav forbruksavgift

Energiledd

Ingen forbruksavgift

Effektledd

(Vintermåneder)

sommer vinter sommer vinter sommer vinter Aktiv effekt Reaktiv effekt

kr/år øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh kr/kW kr/kVAr

Høyspenning med umiddelbar  
utkobling

18 800 19,19 20,19 3,05 4,05 2,50 3,50 42 18

Høyspenning med 2 timers  
utkoblingsvarsel

18 800 19,19 20,19 3,05 4,05 2,50 3,50 49 21

Lavspenning med umiddelbar  
utkobling

18 800 20,19 21,19 4,05 5,05 3,50 4,50 48 24

Lavspenning med 2 timers  
utkoblingsvarsel

18 800 20,19 21,19 4,05 5,05 3,50 4,50 56 28

Alle priser er eksklusiv 25 % mva.

Fleksibel overføring tilbys etter avtale når tilhørende kommunikasjonssystem er på plass.



Krav om måling
Olje og energidepartementet har slått fast at alt forbruk skal måles. Lyse Elnett AS tilbyr derfor ikke lenger  
installasjon av umålte anlegg. Kunder som har slike avtaler fra tidligere, vil finne informasjon om gjeldende  
tariff på våre internettsider www.lysenett.no.

Kraftleveranse etter netteiers leveringsplikt
Når kunden ikke har valgt kraftleverandør eller når valgt kraftleverandør ikke er leveringsdyktig, er Lyse Elnett pålagt 
av myndighetene å levere strøm. Dette er å betrakte som en midlertidig ordning, og det forventes at kunden raskt 
finner ny kraftleverandør. Kraften avregnes etter målt eller stipulert forbruk med spotpris i kraftmarkedet og et 
påslag på 6,25 øre/kWh, inkludert moms. Etter seks uker øker påslaget til 15 øre/kWh, inkludert moms.

Nettleien blir ikke påvirket av denne leveringsformen. 

Ekstrakostnad for måleravlesning
Kunder som ikke har automatisk strømmåler betaler 1 875 kroner inkl moms i året for kostnader forbundet  
med et manuelt system for avlesning og fakturering.

SPESIELLE ANLEGG

 Spesielle anlegg

Kundetyper Fastledd Energiledd

Vanlig forbruksavgift

Energiledd

Lav forbruksavgift

Energiledd

Ingen forbruksavgift

øre/kWh øre/kWh øre/kWh

Midlertidige anlegg 3 824 34,76 18,62 18,07

Alle priser er eksklusiv 25 % mva.

Gjeldende standardvilkår for tilknytning og nettleie 
finnes til enhver tid på

www.lysenett.no




