Nettleie 2021
fra 1. januar

Kundegruppe
priser inkl. mva
Hytter og fritidshus
Husholdning og jordbruk
Boligblokker
Kundegruppe
priser eks. mva
Mindre næringsvirksomhet
Næring med effektmåling
< 200 kW
200 - 1000 kW
> 1000 kW
Effektkunder høyspenning

Fastbeløp
kr/år

Effekt
kr/kW

2 500
2 500
1 000
Fastbeløp
kr/år
2 000
6 000

Energi (øre/kWh)
vinter
sommer
21,88
24,38
24,38

Effekt
kr/kW

6 000

420
320
260
260

6 000
6 000
6 000
6 000

140
100
54
3,50*

21,88
16,88
16,88

Energi (øre/kWh)
vinter
sommer
18,50
7,50

18,50
6,50

7,00

6,00

8,50
7,50
8,50
3,50

7,50
6,50
7,50
3,00

Fleksibel tariff med utkoblingsklausul
Uprioritert, lavspenning 2 t utkoblingsvarsel
Uprioritert, høyspenning 2 t utkoblingsvarsel
Lavspent momentan fjernutkobling inntil 2 t
Høyspent momentan fjernutkobling inntil 2 t
Ved høyspenningsmåling og lavspenningsuttak,
reduseres energileddet i kundegruppe 5 med 0,2
øre/kWh (eks. mva). Energiledd for husholdning
og næring med timesmåling er oppgitt med vinterog sommerpris. Sommer er definert som 1. mai
til 1. november. Det tas forbehold om endring
av offentlige avgifter.

Endringer av satser kan skje etter særskilt varsel.
I tillegg kommer forbruksavgift til staten på
16,69 øre /kWh eks. mva, og avgift til energifondet Enova SF på 1 øre / kWh eks. mva. For
næringskunder er Energifondsavgiften (Enova) et
fastbeløp på kr 800,- eks. mva per år.

All tilknytning til Ringerikskrafts nett og kraftuttak fra nettet reguleres av standard tilknytningsvilkår og
standard nettleieavtale. Disse er utarbeidet av Energibedriftenes landsforening og Forbrukerombudet.
Ytterligere informasjon kan fåes ved henvendelse til vårt kundesenter, tlf. 32 11 96 50.
Se også våre internettsider på www.ringerikskraftnett.no
Telefon til feilmeldingen: 32 12 24 20

www.ringerikskraftnett.no

ANDRE ANLEGG

Reaktiv effekt: 120 kr / kVAr, cos / phi < 0,9 (eks. mva). Avregnes etter
samme regler som for aktiv effekt. Provisorisk tilkobling/byggestrøm og
veilys plasseres i kundegruppen «Mindre næringsvirksomhet», men med et
fastbeløp på kr. 750,- (eks. mva).

EFFEKTAVGIFT

Avregningsperioden for effekt er 1 år, og følger kalenderåret. Gjennomsnittet
av de tre høyeste timeverdiene i ulike måneder, i perioden november - april,
danner grunnlaget for effektavregningen. Ringerikskraft kan i spesielle tilfeller
bruke timeverdier utover perioden november til april. Alle kunder med forbruk
større enn 400.000 kWh pr. år skal effektavregnes. Ringerikskraft Nett kan
også kreve effektmåling og avregning av kunder med lavere forbruk.
* Effektleddet avregnes hver måned mot månedens høyeste effekttopp.

Eksempel på beregning av effektkostnad (eks. mva):
Målt effekt lik 1.200 kW (gjennomsnittet av de tre høyeste månedsverdiene)
200 kW x 420 kr/kW
800 kW x 320 kr/kW
200 kW x 260 kr/kW

kr
kr
kr

84.000,256.000,52.000,-

Sum

kr

392.000,-

FLEKSIBEL TARIFF MED UTKOBLINGSKLAUSUL

Kunder kan utnytte ledig kapasitet i nettet til redusert nettleie ved å
inngå egen avtale om «fleksibel tariff». Det forutsettes at anleggene
kan utkobles momentant eller to timer etter at varsel er gitt av Ringerikskraft
Nett.

DIVERSE

Ved manglende betaling stenges kundens anlegg i henhold til bestemmelsene
i standard nettleieavtale. Gebyr ved oppmøte uten å stenge: kr. 500,-.
Ved gjenåpning av stengt anlegg kreves et gebyr på kr. 1.500,- inkl. mva.
Utrykking etter feilmelding som skyldes feil i kundens eget anlegg,
belastes kunde. Priser på tjenester som fakturakopi, kontroll av måler, frakobling
og tilkobling av anlegg, se vår hjemmeside www.ringerikskraftnett.no.

