
 

Nettleie fra 1. Juli 2022  
(Se prisoversikt på neste side.) 

  
Myndighetene har vedtatt ny prismodell for nettleie som gjelder hele landet. 
Målet er et jevnere strømforbruk gjennom døgnet slik at forbrukstoppene blir 
lavere og strømnettet utnyttes bedre. Dette vil redusere behovet for utbygginger, noe som 
igjen betyr at vi kan holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Forbruket i juli vil 
danne grunnlag for den første fakturaen med ny pris som kommer i august.  
  
Den viktigste endringen i prismodellen er at dagens fastdel som går på hele året, byttes ut 
med et månedlig kapasitetsledd1). Det betyr at de som bruker mye av kapasiteten i 
strømnettet vil betale mer enn de som bruker mindre av kapasiteten. Du betaler mindre 
nettleie dersom du har et jevnt strømforbruk gjennom hele døgnet og du betaler mer om du 
bruker det meste av strømmen i løpet av noen få timer på dagen. Kapasitetsleddet vil med 
den nye modellen bære en større andel av kostnadene enn det gamle fastleddet, mens 
Energileddet har blitt tilsvarende redusert. 
  
Kort fortalt er det to ting som vil lønne seg når ny nettleie innføres:  
1. Flytte noe av strømforbruket til sen kveld og natt (22.00 – 06.00) eller helg.  
2. Ikke bruke veldig mye strøm samtidig, altså i samme time. For eksempel  
   bør du ikke lade elbilen samtidig som du lager middag og vasker klær.  
  
For å være best mulig informert kan du logge inn på min side, da får du full 
oversikt over strømforbruket fra time til time.  
  
Som nettselskap tjener vi ikke penger på omlegging til ny nettleie, for forbrukerne skal samlet 
ikke betale mer enn før. Den som bruker strøm smartere vil kunne spare penger, og den som 
ikke gjør små grep kan betale noe mer.  For de fleste blir ikke endringene store, men det skal 
lønne seg å jevne ut forbruket.  
 
Hvis du vil bli bedre kjent med oss, kan du lese mer om Everket AS på vår nettside:  

everket-notodden.no. Vi har også egen Facebook side med nyheter og lettere stoff: 
@everketnotodden 
 

 

1) Kapasitetsleddet – bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en 

måned. En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig. 

  



 

NETTLEIEPRISER FRA 1. Juli 2022 

Nettnivå for uttak / 
kundegrupper 

kW målt 1) 

per måned 
Kapasitetsledd 

kr/mnd. 
Energiledd 
øre/kWh 

 

Nettnivå 5, lavspent 
Hus, hytte, liten næring 

    

Målt kapasitet, lite 0 – 5 420,00 15,00  

Målt kapasitet, lav 5 – 10 480,00 15,00  

Målt kapasitet, medium 10 – 15 540,00 15,00  

Målt kapasitet, stor 15 – 20 600,00 15,00  

Målt kapasitet, høy > 20   660,00 15,00  

Næring Tariffnavn Fastledd 
kr/mnd. 

Energiledd 
øre/kWh 

Effektledd 
kr/kW 1) 

per måned 

Næring    50 - 200 kW OT 1600,00 15,00 625,00 

Nettnivå 4, nettstasjon 
Næring    > 200 kW 

 
OT 

 
3230,00 

 
12,50 

 
562,50 

Nettnivå 3, høyspent 
Næring   < 100 GWh 

 
ON3 

 
3230,00 

 
12,50 

 
437,50 

Kjeler, 
momentanutkobling 

ON3K 333,00 15,00 0,00 

Byggestrøm 
 

Tariffnavn Fastbeløp 
kr/mnd. 

Energiledd 
øre/kWh 

Ukeleie 

Byggestrøm – skap SKAP 312,50 25,00 62,50 
 
Pris for opp/nedtaking av skap kr. 2.500,00 

 
Gjenåpning av stengte anlegg kr. 1.500,00 / Oppmøtegebyr kr. 750,00 
Gjenåpning på kveldstid kr. 3.000,00 

 
Alle priser er inklusive 25 % mva. og 1,25 øre til Norsk Enova 
For næringskunder inngår kr. 1.000,00 i fastleddet til Norsk Enova 
 
Forbruksavgift (elavgift) på 19,26 øre/kWh (april-des 2022) kommer i tillegg. 
Prisene er med forbehold om endringer i offentlige avgifter. 
 
Kostnaden for kraft fra din kraftleverandør kommer i tillegg. 

 
1) Kapasitetsleddet – bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av 
en måned. En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig. 

 


