Nettleie 2019
Hammerfest, 20.12.2018

Avregnes annenhver måned
Årspris

Periodepris

Fastbeløp (kr)

2 400

Fastbeløp (kr)

Energiledd (øre/kWh)*
18,7
Energiledd (øre/kWh)*
*ENOVA avgift på 1 øre/kWh kommer i tillegg på husholdningstariﬀ
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Avregnes annenhver måned
Årspris

Periodepris

Fastbeløp (kr)

2 850**

Fastbeløp (kr)

Energiledd (øre/kWh)
18,7
Energiledd (øre/kWh)
**ENOVA avgift på kr 800,- kommer i tillegg på næringstariﬀ
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Årspris eller kvartalspris på energileddet?
Husholdningskunder og små næringskunder, med avregning annenhver måned, har mulighet til å velge mellom fast pris for hele
året på energileddet i nettleien, eller periodeprising. Ved valg av periodeprising MÅ du være minst et helt år på dette produktet
før du evt. kan endre tilbake til fastpris. For en kunde med normal forbruksvariasjon over året vil det prismessig være det samme
hvilket valg du tar. Dersom du ønsker periodeprising må du gi oss beskjed om det.

Avregnes hver måned
Fastbeløp (kr/år)
12 000**
**ENOVA avgift på kr 800,- kommer i
tillegg på næringstariﬀ

Energileddets marginaltapsprosent
Jan
Feb
Mar
Apr
19,5
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Energiledd for prioritert overføring fremkommer som produktet av marginaltap (%) og
Elspot. Ved snittpris på Elspot på 45øre/kWh vil energileddet over året bli ca 6,9
øre/kWh.
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Eﬀektledd prioritert overføring
Eﬀekttrinn
0-100 kW
100-200 kW
Over 200 kW

kr/kW*år
650
515
380

BESØKSADRESSE:
Rossmollgata 50
9600 Hammerfest

Grunnlag eﬀektledd:
Den timen i måneden med høyest forbruk

POSTADRESSE:
Postboks 3
9615 Hammerfest

TELEFON: 78 41 23 45
FAKS: 78 42 82 06

ﬁrmapost@hammerfestenergi.no

Fastbeløp kr 120 000,- pr år, Energiledd som for stor næring, Eﬀektledd kr 250,-/kW*år
ENOVA avgift på kr 800,- kommer i tillegg på næringstariﬀ

Fastbeløp kr 12 000,- pr år, Energiledd: 19,5 øre/kWh
ENOVA avgift på kr 800,- kommer i tillegg på næringstariﬀ

Fastbeløp kr 2 850,- pr år, Energiledd: 19,5 øre/kWh, Montering/demontering: kr 1 900,*ENOVA avgift på 1 øre/kWh kommer i tillegg på husholdningstariﬀ og kr 800,- pr år på
næringstariﬀ.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt oss å utforme leveringsplikttariffen på en slik måte at
kunden blir påvirket til å aktivt gå ut i markedet for å skaffe seg en ordinær kraftleverandør. I praksis er tariffen bygd
opp med at kraftpris de første 6 uker er spotpris på Nordpool med påslag 5øre/kWh. Etter disse 6 uker kommer i
tillegg et fastbeløp på kr. 79,- pr. mnd.

Kunder som ønsker å skifte kraftleverandør må inngå avtale med ny kraftleverandør. Valgt kraftleverandør vil da ta
kontakt med oss for å ordne leverandørskifte. Kunder som står på ventetariff får hver 3. måned påminnelse om dette
og hvordan de skal forholde seg for å komme bort fra ventetariff. Din nye kraftleverandør trenger målepunktid eller
målernummer for å kunne registrere byttet. Denne informasjonen finner du på siste regning fra oss eller ved å ta
kontakt på 78428200.

Offentlige avgifter: Avgift til ENOVA, f.t 1,0 øre/kWh for husholdning og kr 800,- pr år for næring, forbruksavgift og 25% mva
kommer i tillegg til oppgitte tariffer. Det er fritak for forbruksavgift og mva til husholdninger. Næringskunder må betale en redusert
sats for forbruksavgift som f.t er 0,48 øre/kWh. Nærmere informasjon fås av Toll- og avgiftsdirektoratet
Tilkobling og Frakobling: Tilkoblingsavgift etter stenging av strømmen er kr 1 900,-. Halv tilkoblingsavgift beregnes dersom
kvittering først legges frem ved oppmøte før stenging. Merkostnad ved tilkobling etter arbeidstid faktureres i tillegg til ordinær
tilkoblingsgebyr. Merkostnad utgjør mellom kr 1 000,- og 3 000,-, avhengig av avstand og nødvendig bemanning. All frakobling av
anlegg for en periode under ett år belastes med et frakoblingsgebyr på kr 2 500,- + mva.
Tilknytning eller forsterking av inntak: Kunder som ønsker nettilknytning eller forsterket inntak må ta kontakt med oss for å få
informasjon evt. anleggsbidrag.
Strømbrudd: Det er innført en ordning med direkte kompensasjon til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd, dvs over 12 timer.
Sluttbrukere må fremme krav innen rimelig tid etter at forsyning ble gjenopprettet.
eFaktura: Som et ledd i å bli enda mer miljøvennlig anbefaler vi de som ikke har eFakturaavtale på strømregningen om å registrere
eFakturaavtale i nettbanken snarest mulig.
Leie byggestrømskap: Inntil 63/32A: kr 5 000,- pr år, Skapleie over 63/32A: kr 12 000 pr år
Nærmere informasjon finnes på vår hjemmeside, eller fås ved henvendelse til oss.

Måleravlesning og AMS:

Det er oppmontert automatisk måleravlesning (AMS) på ca 98% av våre kundetilknytninger.
For kunder som har unndratt seg å skifte til AMS-måler vil det komme et avlesningsgebyr på kr 2 400,- pr år, gjeldende fra 1. mars 2019.
For kunder hvor det ikke er kommunikasjonsløsning for automatisk avlesning vil ikke avlesningsgebyret gjøres gjeldende.
Avregning foretas hver måned for alle kunder.
Avlesning på Kundeweb for de som ikke har automatisk måleravlesning:
• www.hammerfestenergi.no - Velg nett- , og -Min side• SMS til 26166
• Telefon 800 55 277
For alle metoder må du ha målerstand, kundenummer og målernummer tilgjengelig
(kundenummer og målernummer finner du på siste avregning.

Besøksadresse:
Rossmollgata 50
9600 Hammerfest
www.hammerfestenergi.no
ﬁrmapost@hammerfestenergi.no

Kundesenter:
78 41 23 45
Feilmelding hele døgnet:
78 41 23 45

Det lokale eltilsyn
402 12 701
950 24 300

