Nett tariffer fra 1.1.2016
Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm. Hvert år
beregner Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en inntektsramme for de enkelte
nettselskapene i Norge. Inntektsrammen betyr at NVE bestemmer hvor mye nettselskapene har lov til
å ta betalt fra sine kunder. Det er nettselskapene som selv fastsetter nettleien innenfor inntektsrammen
de blir tildelt. I tillegg skal nettselskapet dekke inn kostnader i overliggende nett, bestående av
regionalnettet til Hafslund og sentralnettet til Statnett.

Nettleien for 2016 øker grunnet Statnetts økning av nettleien i det landsomfattende
sentralnettet, økte investeringer hos Rakkestad Energi nett samt økning i den statlige
avgiften på elektrisk kraft (Forbrukeravgift).
Forbrukeravgift utgjør etter endringen 20 øre for husholdninger og 0,60 øre for industri med redusert
sats. Avgiften er inkludert i oppgitte priser nedenfor:
Gjeldene nettariffer er inkludert alle offentlige avgifter og merverdiavgift.
Kundegruppe

Fastbeløp pr. år
inkl. Energifond

Energipris pr. kWh

Effektpris pr. kW

NH4 Bolig og hytte / fritidsbolig

1.938 kr.

52,50 øre

NJ4 Jordbruk

2.100 kr.

51,25

NN4 Næring

3.750 kr.

51,25 øre

NT4 Industri med effektmåling *

7.500 kr.

14,35 øre *

550 kr.

NT5 Industri med effektmåling *

7.500 kr.

18,10 øre *

725 kr.

NT6 Industri uten effektmåling

3.750 kr.

31,85 øre *

* Grense for effektmåling er 100kW
For industritariffer NT4, NT5 og NT6 er lav sats på forbrukeravgift beregnet i oppsettet.
Endringer gjelder fra 1.1.2016:
Forbruksavgiften er økt fra 14,15 øre/kWh til 16 øre/kWh eks. mva. fra 1.1.2016.
Forbrukeravgift lav sats er økt fra 0,45 øre/kWh til 0,48 øre/kWh eks. mva fra 1.1.2016
Spesielle bestemmelser
• Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges forsinkelsesrenter etter offentlige satser.
• Varsel ved for sen betaling belastes med et gebyr etter offentlige satser.
• Oppmøte for gjenåpning etter stengning i arbeidstiden kr. 1600,- + mva.
• Oppmøte for gjenåpning etter stengning utenom arbeidstiden kr. 2600,- + mva.
Avgifter til Staten
Enova avgift er 1 øre/kWh til Bolig- / fritidskunder, kr. 800,- pr år pr. målepunkt for øvrige kunder.
Forbrukeravgift er 16 øre/kWh
Kunder som har næringskode der de to første siffer er mellom 5 – 33, kan ha redusert avgift.
Satsen for redusert forbrukeravgift er 0,48 øre/kWh
Merverdiavgift kommer i tillegg på ovennevnte med 25 %

