
 Nettleie  - Priser for:

 • Alle privatkunder

 • Næringskunder med forbruk under 100 000 kWh/år*

Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva  

 Energiledd 19,55 15,64 øre / kWh

 Offentlige avgifter Inkl. mva Ekskl. mva  

 Forbruksavgift 19,26 15,41 øre / kWh

 Avgift Energifondet (Privat) 1,25 øre / kWh

 Avgift Energifondet (Næring) 800,00 NOK / år

 Kapasitetsledd Inkl. mva Ekskl. mva  

 0-5 kW 336,88 269,50 kr / mnd

 5-10 kW 595,63 476,50 kr / mnd

 10-15 kW 854,38 683,50 kr / mnd

 15-20 kW 1113,13 890,50 kr / mnd

 20-25 kW 1371,77 1097,42 kr / mnd

 25-50 kW 2148,02 1718,42 kr / mnd

 50-75 kW 3441,67 2753,33 kr / mnd

 75-100 kW 4735,31 3788,25 kr / mnd

 100-150 kW 6675,73 5340,58 kr / mnd

 150-200 kW 9263,02 7410,42 kr / mnd

 200 kW - 13143,96 10515,17 kr / mnd

 Ekstrakostnad for manuell strømmåler Inkl. mva Ekskl. mva  

For kunder uten AMS-måler med automatisk 

innhenting av målerstand 156,25 125,00 kr / mnd

Nettleie - Priser for kunder med forbruk over 100 000 kWh

 Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva  

 Energiledd 8,13 6,50 øre / kWh 

Effektledd                    

 Aktiv effekt vinter (november-mars) 61,67 49,33 kr / kW 

 Aktiv effekt sommer (april-oktober) 43,13 34,50 kr / kW 

Fastbeløp Inkl. mva Ekskl. mva   

 Fastbeløp per måned 1041,67 833,33 kr / mnd

Offentlige avgifter Inkl. mva Ekskl. mva  

 Forbruksavgift 19,26 15,41 øre / kWh 

 Avgift Energifondet (Privat) 1,25 øre / kWh 

 Avgift Energifondet (Næring) 800,00 NOK / år

 Reaktiv effekt Inkl. mva Ekskl. mva  

 Alle kunder med effekttariff skal i  tillegg 

avregnes for reaktiv effekt hvis  cos φ er 

lavere enn 0,9. Effekten avregnes med 

foregående måneds høyest registrerte times 

effekt.

35,00 28,00 ISK / kVar / 

mnd

Nettleie Høyspent  - Priser for anlegg der kunden selv eier

høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet. 

Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva  

 Energiledd 6,75 5,40 øre / kWh 

Effekt ledd               

 Aktiv effekt vinter (november-mars) 42,50 34,00 kr / kW 
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Månedsmaks er gjennomsnitt av dine 3 høyeste døgnmakser innenfor en kalendermåned.  

Månedsmaksen bestemmer hvor mye du skal betale i kapasitetsleddet.                                                                                       

F.eks vil en månedsmaks på 7 kW tilsvare en pris på kr 596.

Effektleddet beregnes ut fra gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmakser innenfor en 

kalendermåned



 Aktiv effekt sommer (april-oktober) 29,69 23,75

 Fastbeløp Inkl. mva Ekskl. mva    

 Fastbeløp per måned 1041,67 833,33 kr / mnd

Offentlige avgifter Inkl. mva Ekskl. mva    

 Forbruksavgift 19,26 15,41 øre / kWh 

 Avgift Energifondet (Privat) 1,25 øre / kWh 

 Avgift Energifondet (Næring) 800,00 NOK / år

Reaktiv effekt Inkl. mva Ekskl. mva  

Alle kunder med effekttariff skal i tillegg 

avregnes for reaktiv effekt hvis cos φ er lavere 

enn 0,9. Effekten avregnes med foregående 

måneds høyest registrerte times effekt.

18,75 15,00 ISK / kVar / 

mnd

Nettleie for små anlegg uten måling (100W)

Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva    

 Energiledd 6,25 5,00 øre / kWh 

 Effektledd Inkl. mva Ekskl. mva   

 Aktiv effekt 60,94 48,75 kr / kW 

Fastbeløp Inkl. mva Ekskl. mva  

 Fastbeløp per måned 87,50 70,00 kr / month 

 Offentlige avgifter Inkl. mva Ekskl. mva   

 Forbruksavgift 19,26 15,41 øre / kWh 

 Avgift Energifondet (Privat) 1,25 øre / kWh 

 Avgift Energifondet (Næring) 800,00 NOK / år

Godtgjørelse plusskunder

Energiledd Inkl. mva Ekskl. mva    

 Energiledd -6,25 -5,00 øre / kWh 

Gebyr ved manglende betaling

 Oppmøtegebyr Inkl. mva Ekskl. mva   

 Kan pålegges ved en varslet, rettmessig   

stenging som ikke blir gjennomført etter   

særskilt avtale med kunden. 1000,00 800,00 kr 

Påsettingsgebyr Inkl. mva Ekskl. mva   

 Ved gjenåpning av anlegg på dagtid. 2500,00 2000,00 kr 

Påsettingsgebyr Inkl. mva Ekskl. mva   

 Ved gjenåpning av anlegg på dagtid −AMS   

måler som kan åpnes automatisk. 1200,00 960,00 kr 

Åpning av anlegg for øvrig Inkl. mva Ekskl. mva   

Åpning av anlegg som er stengt etter kundens 

ønske 1500,00 1200,00 kr 

Deaktivere AMS måler Inkl. mva Ekskl. mva   

Gebyr for å deaktivere AMS-måler 500,00 400,00 kr 

Kontroll av målerutstyr Inkl. mva Ekskl. mva   

Kontroll på stedet 1000,00 800,00 kr 

Kontroll i laboratorium 2500,00 2000,00 kr 

Byggestrøm Inkl. mva Ekskl. mva   

Oppsetting/nedtaking av byggestrøm Faktureres for faktisk medgått tid

Leie av byggestrømskasse pr. døgn 20,00 16,00 kr 

Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 

100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget

Plusskunde er en kunde som har installert strømproduksjonsutstyr som til tider produserer mer 

strøm enn de selv bruker. Innmating av overskuddsstrøm godtgjøres via nettleien - Vestmar nett 

kjøper ikke overskuddsstrømmen, den må kunde selge til en strømleverandør.

Effektleddet beregnes ut fra gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmakser innenfor en 

kalendermåned


