Eidsiva Nett AS
Tariffer gjeldende fra
Nettariff i distribusjonsnettet

01.01.2017

Type

Tariffblad

Nettariff midlertidig strøm

5.0

Midlertidig strøm/provisorisk tilknytning
Anlegg med
effektbegrensning

T.o.m. 3 x 63 ampere / 230 volt
T.o.m. 3 x 40 ampere / 400 volt

T.o.m. 3 x 250 ampere / 230 volt
T.o.m. 3 x 145 ampere / 400 volt

Tariff

ME25

ME99

Fastledd

Tidsperiode

[kr/dag]

Energiledd
1)

[øre/kWh]

Ekskl.
mva2)

Inkl.
mva

Ekskl.
avgifter

Inkl.
avgifter3)

Inntil
2 år

14,40

18

8

30,4

Over
2 år

21,60

27

8

30,4

Inntil
2 år

40

50

8

30,4

Over
2 år

60

75

8

30,4

Midlertidig strøm/provisorisk tilknytning skal i hovedsak ikke vare lenger enn seks måneder.
Dersom det allerede ved prosjektstart er klart at det er behov for provisorisk tilknytning utover
seks måneder, må det søkes om utvidet periode når melding om midlertidig tilknytning sendes
inn til Eidsiva Nett. Dersom det i løpet av de første seks månedene blir klart at det er behov
for midlertidig tilknytning utover seks måneder, er det anledning til å søke om utvidet periode.
Det vil ikke bli tillatt provisorisk tilknytning utover to år, med mindre kunden kan dokumentere
særlige forhold. Fastleddet for tariffen økes med 50 % for midlertidige anlegg som er
tilknyttet nettet mer enn to år.
Tillatt effektuttak for midlertidig strøm/provisorisk tilknytning, vil ikke nødvendigvis bli
godkjent som permanent effektuttak.
1) Det daglige fastleddet utgjør over et år (365
Fastledd pr år for ME25 de to første årene:
Fastledd pr år for ME25 utover 2 år:
Fastledd pr år for ME99 de to første årene:
Fastledd pr år for ME99 utover 2 år:

dager):
kr 5256 eks mva,
kr 7884 eks mva,
kr 14600 eks mva,
kr 21900 eks mva,

kr
kr
kr
kr

6570 inkl mva.
9855 inkl mva.
18250 inkl mva.
27375 inkl mva.

2) Prisen er inkludert en innbetaling til Energifondet (Enova), tilsvarende 800 kroner/år.
3) Prisen er inkludert forbruksavgift på elektrisk kraft på 16,32 øre/kWh og 25 prosent
merverdiavgift.
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