
Ny nettleie fra 1. januar 2022 

• Fra nyttår innfører myndighetene ny prismodell for nettleie i Norge. Formålet er å få 
jevnet ut forbruket gjennom døgnet slik at forbrukstoppene blir lavere. Dette gir en 
bedre utnyttelse av strømnettet, og med dette et minst mulig behov for å bygge mer 
nett. På denne måten holdes nettleia lavest mulig på sikt.

• Enkelt forklart vil du med den nye nettleien betale mindre dersom du har et jevnt 
strømforbruk gjennom hele dagen, enn om du bruker det meste av strømmen i løpet av 
noen få timer på dagen.



Ny nettleie - prisstruktur

Kapasitetsledd erstatter fastledd
Det som tidligere var fastledd byttes ut med et 
kapasitetsledd. Kapasitetsleddet prises i trinn på 5kW, 
etter den timen i måneden du har brukt mest strøm

Energileddet
Energileddet, som er en pris for hver kilowattime du bruker, 
videreføres. Dette leddet vil bli noe lavere enn i dag

Det er et krav fra NVE/RME om at Kapasitetsleddet skal 
være minst 50% av total nettleie.

Energiledd y øre/kwh

Oppbygging av kapasitetsleddet.
Prisene hos Everket fastlegges midten av desember

Ny nettleie = Kapasitetsledd + Energiledd



Konsekvens og tiltak for den enkelte?
Den nye nettleiestrukturen vil IKKE føre til at våre kunder betaler mer i sum. De som er 
villige til å endre forbruksmønsteret sitt ved å flytte forbrukstoppene sine til andre tider av 
døgnet med mindre belastning vil tjene  på dette. De øvrige vil betale tilsvarende mer.

Noen nettselskap vil ha en reduksjon i energileddet om natta og også ulik pris 
sommer/vinter. Everket Notodden innfører ikke dette nå grunnet brannsikkerhet og at det 
allerede er gitt motivasjon for å endre forbruksmønsteret.

• Tiltak som den enkelte kan gjøre:
• Billading på natt (22-06)
• Styring av elektrisk oppvarming av gulv og vann for å unngå oppvarming i 

«rushtidene» 7-9 og 16-19
• Husk!

• Vi fraråder at hvitevarer etc. benyttes på natta grunnet brannsikkerhet.
• Endringer på det elektriske anlegget skal utføres av autorisert installatør.


