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2.2

Tidsdifferensiert energiledd
Eidsiva Nett tilbyr nettariff med tidsdifferensiert energiledd for de av våre kunder som har
anlegg med pålagt måleravlesning flere ganger i året eller anlegg med fjernavleste målere.
Vinterpris gjelder i periodene 1. januar til og med 31. mars og 1. november til og med 31.
desember. Sommerpris er i perioden 1. april til og med 31. oktober.
Tidsdifferensiert nettleietariff kan inngås og avsluttes ved hver 1. januar og hver 1. juli.
Bestilling/avbestilling av tidsdifferensiert nettleietariff vil bli effektuert ved første påfølgende 1.
januar eller 1. juli. Løpende avtale, bindingstid 6 måneder. Ved oppsigelse av nettleieavtalen
innen bindingstidens utløp, vil det bli etterberegnet standard nettleietariff med fast energiledd
(ikke tidsdifferensiert).

Anlegg større enn 250 ampere/230 volt (145 ampere/400 volt) – effektavregning
Nettnivå

Tariff

Fastledd 1) 6)
[kr/år]

Energiledd
[øre/kWh]

Årskostnad effektledd

3)

6)

[kr/kW]
Ekskl. mva

Inkl.
mva

342

428

Effekt < 200 kW

496

620

Effekt > 200 kW

376

470

Høyspent uttak

N3D3

Ekskl.
mva

Inkl.
mva

21 800

27 250

Ekskl.
avg.

Inkl.
avg. 2)

Vinter

6,00

27,90

Sommer4)

4,00

25,40

Vinter

7,70

30,03

Sommer4)

4,60

26,15

Lavspent uttak

N4D3

16 400

20 500

Effektavlesninger registrert i perioden f.o.m. 01.04. t.o.m. 31.10. reduseres med 75 prosent
før avregning. I perioden 01.11-31.03 vil effektavlesninger ukedager i timene 22:00-06:00,
samt lørdag og søndag reduseres med 25 % før avregning. Se eksempel i tariffblad 2.1, s 2.
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Reaktiv effekt – Anlegg blir avregnet for reaktivt effektuttak/-innlevering utover
effektfaktor lik 0,95
Nettnivå

Effektgrense 5)

Årskostnad reaktivt effektledd
[Kr/kVAr]
Ekskl. avg.

Inkl. mva.

Lavspent uttak

200 kW

220

275

Høyspent uttak

500 kW

140

175

3)

Tariffering skjer etter følgende prinsipp: Anleggets maksimale aktive effekttime legges til
grunn. Målt reaktiv effekt i denne timen plukkes ut. En trekker fra den reaktive effekt kunden
har anledning til å ta ut (inntil cosφ >0,95) og multipliserer resten med satsen i henhold til
gjeldende tariff. Eksempel på utregning, se tariffblad 2.1, side 2.

1) Prisen er inkludert en innbetaling til Energifondet (Enova) på 800 kroner.
Dersom en kunde bestiller tilkobling og ny nettleieavtale på et anlegg innen 12 måneder
etter at anlegget ble frakoblet og nettleieavtalen er oppsagt av den samme kunden, vil
nettleiens fastbeløp påløpe i perioden anlegget har vært frakoblet. I tillegg vil kostnader
for frakobling og tilkobling bli fakturert. Se også nettleieavtalens § 11.
2) Prisen er inkludert forbruksavgift på elektrisk kraft på 16,32 øre/kWh og 25 prosent
merverdiavgift. Kunder med anlegg som har rett på redusert forbruksavgift eller fritatt for
avgifter har selv ansvar for å meddele dette skriftlig til Eidsiva Nett AS.
3) Ved effektavregning vil effektleddet for aktiv og reaktiv effekt bli avregnet hver måned
basert på høyeste maksimalverdi over en time registrert de siste 12 måneder. Hver
avregning blir da den enkelte måneds andel av årskostnaden. Se også tariffblad 2.1.
4) Sommer er perioden fra og med 01.04. til og med 31.10.
5) Tariffen gjelder for anlegg med maksimal aktiv effekt over angitt grense.
6) Dersom en kunde bestiller tilkobling og ny nettleieavtale på et anlegg innen 12 måneder
etter at anlegget ble frakoblet og nettleieavtalen er oppsagt av den samme kunden, vil
nettleiens fastbeløp og effektledd (høyeste maksimalverdi over en time registrert de siste
12 måneder) påløpe i perioden anlegget har vært frakoblet. I tillegg vil kostnader for
frakobling og tilkobling bli fakturert. Se også nettleieavtalens § 11.
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