nettleie 2013
overføringspriser

Nettleie fra januar 2013
Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE, bestemmer størrelsen på nettselskapenes nettleie.
Nettleien skal dekke drift, investeringer og vedlikehold av strømnettet og kommer i tillegg til kraftprisen. NVE fungerer som kontrollmyndighet og klageinstans for nettleien.
Husholdningskunder - boliger OG hytter
Fastledd kr/år

Energiledd øre/kWh

2 580

16,5

bedrifter, næringsvirksomhet mv.
Fastbeløp kr/år
Små anlegg
Store anlegg 2)
Store anlegg 3)

4 260
11 200*)
26 900*)

1)

*)

Energiledd øre/kWh

Effekttrinn

15,1

Effektledd kr/kW/år
-

Marginaltapsprosent **)
Marginaltapsprosent **)

0-50 kW
51-100 kW
101-200 kW
201-500 kW
501-1000 kW
Over 1000 kW

495
495
450
410
355
310
270

1) Anlegg med kapasitet < 50 kW 2) Anlegg med kapasitet > 50 kW < 80 kW 3) Anlegg med kapasitet > 80 kW
*) Avgift til ENOVA, Energifond, kommer i tillegg med 800 kr/år pr målepunkt-ID.
**) Marginaltapsprosent: Energileddet beregnes som marginaltapsprosent multiplisert med spotpris time/time.
TIDSROM:
Uke 1 - 8: 18 %, uke 9 - 16: 15 %, uke 17 - 26: 9 %, uke 27 - 36: 8 %, uke 37 - 44: 14 %, uke 45 - 52: 18 %

målekasser 1)
Fastbeløp kr/år

Etableringsgebyr

3 030

300

Energiledd øre/kWh
16,7

1) Målekasser kan benyttes inntil ett år i forbindelse med anleggsarbeid eller kortvarige leveranser når det ikke er
permanentanlegg på stedet. Målekasser kan ikke benyttes når det er naturlig å oppføre permanente anlegg på stedet.
Prisene inkluderer kun nettleie. Tilkopling og leie av kasse er ikke tatt med.

øvrige anlegg
Fastbeløp kr/år
Veilys

1)

Umålte anlegg

2)

Effektledd
kr/kW/år
Effektledd
kr/kW/år

3 360

730

3 360

1 310

1) For veilys summeres effekt for samtlige punkter under den enkelte avtale. Summen avregnes under ett. Vedlikehold
og drift av særskilt gatelysnett inngår ikke i prisen.
2) Gjelder installasjoner med så lite forbruk at det ikke anses hensiktsmessig med forbruksmåling. Maksimal størrelse
på begrensende sikringer er 2x10 A. Samtlige punkter som inngår i avtalen avregnes under ett, basert på summen av
installert effekt avrundet oppover til nærmeste hele kW (8760 timer pr år).

Tilknytning og målerkontroll
Pris pr gang kr
Bolig- hyttetilknytning luftinnstrekk

5 100

Pris pr gang kr
Kontrollmåler (oppsett/nedtak)*

750

Boligtilknytning kabel
9 800
Måler for kontroll til godkjent
Ca kr 2 500
			
laboratorium*
*) Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker faktiske kostnader ved kontrollen. Dersom kontrollen viser
måleravvik større enn +/- 3 %, skal nettselskapet bekoste kontrollen.
Frakobling/tilkobling av anlegg
Anlegg som ønskes frakoblet for en periode kortere enn tre år, belastes med kr. 2.700,- ved tilkobling. Fra- og tilkobling ved
arbeid i inntaket belastes med kr 950,-. Anlegg som har vært frakoblet mer enn tre år, må meldes av en installatør før anlegget
kan tilkobles. Gebyr for tilkobling vil variere fra anlegg til anlegg. For mer informasjon, ta kontakt med kundeservice.

REGNINGER OG BETALINGSBETINGELSER
Husholdninger over 8000 kWh
Husholdningsanlegg med antatt årsforbruk over
8.000 kWh pr. år avleses og avregnes hver måned.
Regningene baseres på faktisk forbruk og betales
senest 21 dager etter faktureringsdato.

Små anlegg
Husholdninger under 8.000 kWh pr. år, hytter og
små næringsanlegg avleses og avregnes en gang i
året. Disse vil få a-kontoregninger hver måned, og
første termin kommer sammen med årsavregningen
for 2011. A-kontoregningene skal dekke en forholdsmessig andel av antatt årskostnad.
Dersom tilsendt a-kontoregning ikke passer
årsforbruket ditt, ber vi deg ta kontakt med
kundeservice for justering av beløpet.
Faktura mottas senest 14 dager før betalingsfrist.

Store anlegg
Store anlegg avleses time for time og avregnes
minst en gang i måneden. Avregningen baseres på
faktisk energiforbruk og maksimal effektbelastning
i måneden.

vi strømmen.
Ved tilkobling av anlegg som er stengt grunnet
manglende betaling, belastes et tilkoblingsgebyr
på 1.900,- kr. pr. gang. Gebyret må betales før
tilkobling.
Oppmøte for stenging av strøm på grunn av manglende betaling, og som ikke blir utført, faktureres
med kr 500,- pr gang.

OFFENTLIGE AVGIFTER
Varanger Kraft tar forbehold om prisendringer som
følge av eventuelle endringer i myndighetenes
rammebetingelser for skatter, avgifter mv. i forhold
til produksjon, distribusjon og omsetning av kraft.

Merverdiavgift
25 % merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte
priser. Kraft levert til husholdningsformål i Finnmark
er fritatt for merverdiavgift.

Energifondet
For husholdningskunder er prisen oppgitt inklusiv
statlig avgift til Enova, Energifondet på 1,0 øre/kWh.

Regningene forfaller til betaling 14 dager fra
fakturadato.

For andre kunder kommer dette i tillegg med
800 kr/år pr målepunkt-ID.

Renter ved forsinket betaling

Forbruksavgift

Ved betaling etter forfall, belastes renter og gebyrer
i henhold til gjeldende lov og forskrift.

Husholdningskunder og offentlig virksomhet er
fritatt for avgiften.

Stenging grunnet manglende betaling

For andre skal det betales avgift med 0,45 øre/kWh.
Andre som skal ha fritak må skriftlig dokumentere
dette overfor oss.

Dersom betalingspåminnelsen ikke betales, får du
et stengevarsel. Betaler du ikke innen dato, stenger

MÅLERAVLESNING - TIMEREGISTRERING

GENERELLE OPPLYSNINGER

Husholdninger og andre små anlegg

Energi Norge og Forbrukerombudet har i fellesskap
utarbeidet standardavtale for nettleie og vilkår for
tilknytning.

Anlegg med kapasitet til og med 50 kW, avleses
enten en eller flere ganger i året. Kundene plikter
å lese av måleren og videreformidle korrekt avlesning til Varanger Kraft innen avlesningsdato:

1. feb.

1. mars

1. april

1. mai

1. juni

1. juli

1. aug.

1. sept.

1. okt.
2014

1. nov.

1. des.

1. januar

Forbruket stipuleres dersom vi ikke mottar avles
ningen innen fristen. Avlesningene kan legges inn
via “Din side” på www.varanger-kraftnett.no. Hvis
du registrerer ditt mobilnummer hos oss, kan du
sende avlesningen som SMS. Du kan også ringe inn
på vår strømtelefon 800 32 055.

Store anlegg
Anlegg med kapasitet større enn 50 kW, er utstyrt
med målesystem for timeregistrering av forbruk.
Energiforbruket (kWh) og maksimal effektbelastning (kW) blir registrert og fjernavlest av Varanger
Kraft. Effekt måles med 60 minutters oppløsning.

Langvarige strømbrudd
Kunder kan kreve å få utbetalt et beløp fra
nettse
 lskapet ved svært langvarige avbrudd. Kunden må fremme et skriftlig krav innen rimelig tid
(Ref. Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer).
For mer informasjon, se våre nettsider.

Standardavtalen gjelder for kunder i Norge.
Avtalen kan fås ved henvendelse til oss, eller på
våre nettsider. Våre priser og betalingsbetingelser
er ikke spesifisert i standardkontrakten. Disse
vilkårene er oppgitt i denne brosjyren eller på 
www.varanger-kraftnett.no, i tillegg er de
offentliggjort i lokalavisene.

Konto for betaling av strømregninger
Bankkonto: 8255 06 08193
Betalerens navn, kundenummer og fakturanummer
må alltid oppgis når tilsendte giroblankett ikke
brukes ved betaling.
Ved elektronisk betaling, husk KID-nummeret.

Avtalegiro, eFaktura og e-postfaktura
Varanger Kraft tilbyr AvtaleGiro, eFaktura og epostfaktura til de kundene som ønsker det.
Kontakt banken din for nærmere informasjon om
AvtaleGiro og eFaktura.
Kontakt Varanger Kraft dersom du ønsker
e-postfaktura.Da får du fakturaen direkte til din
e-postadresse.

kontakt OSS
Kontortid
07.30 – 15.00
Telefon
78 96 26 10
Måleravlesn. - strømtelefon 800 32 055
Feilmelding - vakttelefon
78 96 26 99
Telefaks
78 96 26 01

E-post kundeservice@varanger-kraftnett.no
Besøksadr. Nyborgveien 70
Poststed
9815 VADSØ

www.varanger-kraftnett.no

1938-2013

75 år

