Ny nettleie fra 1. juli 2022
Fra 1. juli 2022 innføres ny nettleie for husholdningskunder og næringskunder med et årsforbruk mindre enn
100 000 KWh.
Dette er bestemt av sentrale myndigheter, og gjelder for kunder over hele landet.
Målet er jevnere strømforbruk gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere og strømnettet kan utnyttes
bedre. Behovet for kostbare utbygginger reduseres, og nettleien kan holdes på et lavest mulig nivå for deg som
forbruker.
Nettleien vil fortsatt bestå av 2 ledd, et fastledd og et energiledd.
Den viktigste endringen i prismodellen for nettleie er at dagens fastledd deles i 7 trappetrinn (kapasitetsledd)
som differensieres etter kundens utnyttelse av strømnettet – altså hvor mye strøm man bruker samtidig (KW).
Det betyr at de som bruker mye av kapasiteten i strømnettet skal betale mer enn de som bruker lite.
Hvilket trappetrinn man havner på de enkelte månedene, bestemmes av de tre timene man i gjennomsnitt
brukte mest strøm i den aktuelle måneden. For eksempel vil de som bruker mindre enn 2 kilowatt (kW) i timen
gjennom hele måneden fra 1. juli betale 170 kroner i fastledd for den aktuelle måneden. Dersom man neste
måned kommer over 2 kW må man betale 221 kroner for denne måneden.
Energiledd: Hva man skal betale i energiledd bestemmes som tidligere av det totale forbruket i kilowattimer
(kWh) for hele måneden. LegG Nett AS har besluttet at satsen (øre/kWh) skal være lik natt og dag, og sommer
og vinter.
Nettselskapenes samlede inntekter påvirkes ikke av ny modell for nettleie. Den fastsettes årlig av
Reguleringsmyndigheten for energi, RME, og påvirkes ikke av hvilken nettleiemodell som anvendes.

Priser fra 1. juli 2022
Prisene gjelder for husholdnings- og næringskunder med et årsforbruk mindre enn 100 000 kWh
Trappetrinn

Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7

Kilowatt
kW

Fastledd
kroner per
måned

0-2
2-5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
> 25

Energiledd
øre per kWh

170
221
272
323
374
425
476

14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50

De fleste husholdningskunder havner innenfor trinn 3, så for folk flest vil det bli små endringer.
Alle priser er oppgitt eksklusive avgifter, og dette kommer i tillegg:
-

Enova-avgift; 1 øre/kWh for husholdningskunder og kr. 800 pr målepunkt for næringskunder
25 % merverdiavgift; Husholdningskunder i vårt leveringsområde er fritatt for merverdiavgift.
Forbruksavgift (Elavgift); Husholdningskunder og offentlig virksomhet i vårt leveringsområde er fritatt
for forbruksavgift. Øvrig forbruk blir belastet med 0,546 øre/kWh.

Du kan lese mer om den nye nettleiemodellen her
.. og litt om nettleie generelt her

