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Nettleietariffer
Gjeldende fra 01.01.2018

Husholdning og fritidsboliger (priser inkl. 25% mva)
Tariffer

Nettleie

Prisgruppe
OH4 Husholdning
Det gis nå mulighet til sesongdifferensiert tariff for
husholdningskunder :
- OH4 Vintertariff (1/10-30/4)
- OH4 Sommertariff (1/5-30/9)
Bindingstid for differensiert tariff er minimum 1 år
Sikr.OSV inntil 3x80 A
OH4A Fritidsbolig
Sikr.OSV inntil 3x80 A

Energiledd
øre/kwh
27,13

Fastbeløp
kr/år
2.423

Effektledd
kr/kW/år
0

2.850

0

29,70
24,53

27,13

Kraft til leveringsplikt = Spotpris + 6,25 øre pr. kWh. (inkl. 25% mva)
Etter 6 uker øker påslaget til 15,0 øre pr. kWh (inkl. 25% mva)

Byggestrøm (priser inkl. 25% mva)
Tariffer
Prisgruppe
OT5 Byggestrøm
Kortvarig abonnement begrenset oppad til 1 år

Nettleie
Energiledd
øre/kWh
30,11

Fastbeløp
kr/år
2.423

Effektledd
kr/kW/år
0

Næringsvirksomhet (priser eks. mva)
Tariffer
Prisgruppe

Nettleie
Energiledd
øre/kWh
20,69

Fastbeløp
kr/år
3.420

Effektledd
kr/kW/år
0

OT4 Liten næring
Sikr.OSV inntil 3x160 A eller effekt < 65 kW
OT3B Næring
11,29
8.208
733
Sikr.OSV over 3x160 A og effekt < 80 kW
OT3C Næring
11,29
8.208
508
Sikr.OSV over 3x160 A og effekt mell. 80 og 200 kW
OT3D Næring
11,29
8.208
389
Sikr.OSV over 3x160 A og effekt mell.200 og 1000 kW
OT3E Næring
11,29
8.208
295
Sikr.OSV over 3x160 A og effekt > 1000 kW
OE2 Utkoblbar tariff
9,15
2.280
0
OG1 Gatelys
20,69
935
0
OT3 Høyspent
6,93
8.208
231
Nettleie og strømkjøp fra plusskunder
Minus 5,0
0
(Sikr. OSV = Sikringsstørrelse overstrømsvern angitt i ampére)
Innmatingstariff (NDI1)
Fastbeløp (øre/kWh)
Energi (øre/kWh)
For kraftverk som leverer strøm inn i nettselskapets distribusjonsnett
1,30
Energiledd: Områdepris for avregningsperiode (ø/kWh) X Marginaltapssats(%)(Punktvis beregnet)
For kraftverk med installert ytelse mindre enn 1 MW skal avregnet mengde maksimalt være 30 % av installert effekt
multiplisert med 5000 timer, jfr. NVE`s forskrift. Marginaltapssatser: se neste side.
I tillegg kommer Statens forbruksavgift med 16,58 øre/kWh eks.mva. Innbetaling til Energifondet
på 1,25 øre/kWh for husholdning og fritidsbolig er inkl. i prisen på Energiledd. For næringskunder
utgjør innbetalingen til Energifondet kr 800 pr.målepkt. pr. år eks.mva. Kunder innenfor enkelte
næringskoder (5-33) vil kunne få en avg. på 0,48 øre/kWh eks.mva., eller fullt fritak.

Andre tjenester fra Kragerø Energi AS
Marginaltapssatsene
Marginaltapssatsene beregnes ukentlig. For tilknytningspunkt i Kragerø gjelder tabellen Kunde Tilknytningspunkt på
våre hjemmesider http://www.krageroenergi.net , som kommer i tillegg til marginaltapssatsene for overliggende nett
referert Holtane. Disse er tilgjengelig via internett fredagen før ny uke starter og finnes på Statnetts internettsider:
http://www.statnett.no . Områdeprisen finnes på Nord Pool Spots internettsider: http://www.nordpoolspot.com.
Statnett har for tiden fastsatt en øvre /nedre grense for marginaltapsprosent på +/- 15%

Kontroll av måleutstyr
Betales av kunde når måleren er korrekt jfr. Standard Nettleiekontrakt §5-3
Kontroll på stedet (hjemme)/Kontroll i laboratorium
Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normal-arbeidstid
Utenfor normal-arbeidstid
Oppmøte gebyr

kr 1.000,-/kr 2.500,-

kr 1.500,Faktureres for faktisk medgått tid
kr 1.000,-

Åpning av anlegg forøvrig
Åpning av anlegg stengt etter kundens ønske

kr 1.500,-

Byggestrøm
Oppsetting/nedtaking av kasse
Kasseleie pr. døgn

Faktureres for faktisk medgått tid
kr 20/døgn
Alle priser over er inkl. 25% mva.

Anleggsbidrag
Når nye kunder skal knyttes til strømnettet, eller når eksisterende nettkunder ønsker økt uttak, vil det ofte bli
nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet. Slike nødvendige tiltak koster, og disse kostnadene må
dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket, i form av et anleggsbidrag.
Utbygging eller forsterkning
For å sikre god leveringskvalitet til alle våre kunder, er det en nødvendighet at nettet dimensjoneres slik at
det kan møte den økte belastningen.
Slike forsterkninger dekkes inn gjennom anleggsbidrag.
Eksempler på kostnader som inngår i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget:
- Stolpe(r), kabel, rør, dekkbord og annet materiell.
- Materialkostnader ved økning av transformatorkapasitet.
- Arbeidstimer
- Dokumentasjon (oppdatering av kartverk og anleggsregister)
- Idriftsettelse og kontroll
- Eventuelt andre kostnader for innleide tjenester o.l.
Forbruksavgift
Forbruksavgiften kreves inn sammen med nettleien. Dette er bestemt av Stortinget.
Denne avgiften har myndighetene for 2018 satt til 20,73 øre/kWh inkl.mva.

Har du spørsmål – ta kontakt med vårt kundesenter

– ditt lokale kraftsenter !
Kragerø Energi AS
Bråteveien 6
3772 Kragerø

Telefon 35 49 99 66
Telefaks 35 98 35 12
Vakttlf. 35 98 20 94

www.krageroenergi.net
post@krageroenergi.net
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