Vår saksbehandler:
Nils-Martin Sætrang

Vår dato:
18.12.2020

Vår referanse:
NMS

Deres dato:

Deres referanse:

Til alle våre kunder

KUNDEINFORMASJON:
Oppdatert informasjon om endringer i nettleien fra 1. januar 2021
Sør Aurdal Energi gjør ingen endringer i tariffer for nettleien med virkning 1. januar 2021.
Eneste endring gjelder forbruksavgift til Staten.
Ytterligere informasjon om nettleien er å finne på selskapets nettsider: http://www.sae-nett.no/nettdrift/nettleie.aspx.
Tariffheftet kan også får tilsendt ved henvendelse til administrasjonen på 61 34 74 00.

Avgifter
Forbruksavgiften
Forbruksavgiften er, gjennom Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2020 satt til 16,69 øre / kWh.
Inklusive MVA utgjør forbruksavgiften 20,86 øre/kWh.
Avgift til Energifondet
Rutiner for inndekning av Avgiften til Energifondet er fastlagt gjennom
Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet.
For kunder med forbruk som knyttes til husholdning er påslaget som før 1 øre/kWh med tillegg for MVA. Denne avgiften
er innarbeidet i samlet bruksvariabelt ledd for energi. I begrepet husholdning inngår:
1.
2.

Eneboliger, leiligheter, hybler og fritidsboliger, herunder hytter, setrer, koier o.l.
Fellesvaskeri, garasjer og andre fellesanlegg i eller for boliger mv.

For alle kunder med uttak som kan knyttes til næring skal avgiften fra og med 1. januar 2013 være en fast årlig avgift per
målepunkt som innarbeides i tariffens fastledd. Bruksvariabelt tillegg for denne gruppen faller bort. Dette innebærer at
alle kunder som har en kombinasjon av husholdning og næring over samme målepunkt skal plasseres i tariffgruppe NLx.
Dersom du som kunde mener du er berettiget å være registrert i tariffgruppe som gjelder husholdning, vil du måtte avgi en
egenerklæring om bruken av energi fra ditt målepunkt som dokumentasjon for at uttaket i det alt vesentlige er knyttet til
husholdning.
Husholdningsbruk:
Avgift til Energifondet (Enova) er fastsatt til 1 øre / kWh.
Med påslag for merverdiavgiften (MVA) utgjør avgiften 1,25 øre / kWh og denne er innarbeidet i bruksvariabelt ledd for
energi. (Gjelder tariffgruppene NF og NH)
Næring:
Årlig avgift til Energifondet (Enova) er fastsatt til kr 800 per målepunkt.
Med påslag for merverdiavgiften (MVA) utgjør årlig avgift kr 1 000 per målepunkt.
(Gjelder tariffgruppene NL, NN, N52, N54, NGS)
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Satser for nettleie med virkning fra 1. januar 2021
Levering av overføring og kraft skjer etter de til enhver tid gjeldende priser, normer og vilkår. Ytterligere informasjon om
gjeldene normer og avtaler om tilknytning til distribusjonsnettet samt avtaler for nettleie finnes på selskapets nettsider
(www.sae.no) eller kan leveres på papirformat ved henvendelse til selskapet.
Etter pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Sør Aurdal Energi innført tidsdifferensierte priser på
energileddet for alle tarifferkoder unntatt NNDB, N52, N54, NN1.
I samsvar med retningslinjer fra NVE og Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysning for transport er prisene
presentert med alle avgifter inkludert.
Fritidsboliger, husholdninger og landbruk
For å forenkle tariffstrukturen har vi lik prising av nettleien for fritidsboliger og husholdning. Tidligere differensiering på
tilgjengelig effektuttak etter installasjonens overbelastningsvern er videreført. Tariffen er sammensatt av et fastledd og et
bruksvariable ledd. Faste ledd framkommer som årlige kostnader uavhengig av forbruk. Bruksvariabelt ledd er knyttet opp
mot faktisk energiuttak [kWh].
Faste ledd
Prisene er oppgitt i [kr / år].
Tariffkode

Overbelastningsvern

Bruksvariable ledd
Alle priser oppgitt i [øre / kWh].
Fastbeløp

Forbruks-

Energifond

Nettleie, energiledd

Samlet energiledd

Vinter

Vinter

avgift

*)

NHB*

≤63 A

8 400

NHC

≤125 A

10 400

NHD

≤200 A

11 025

20,86

1,25

Sommer

17,50

14,00

Sommer

39,61

Inkluderer tariffkodene NFA (≤ 25A overbelastningsvern) og NFB (≤ 63A overbelastningsvern)

Ekstra målepunkt
Ekstra målepunkt under eksisterende kundeforhold kan tilbys for ekstra uttak på samme nettstasjon.
NHM - Årspris for ekstra målepunkt: 4 025 kr/år.
Kombinasjonskunder næring og husholdning
Tariffene under gjelder alle næringskunder som har kombinert uttak med husholdning og hvor uttaket til næring er
dominerende. Tariffen er med Enova-avgift innarbeidet i tariffens årlige fastbeløp.
Faste ledd
Prisene er oppgitt i [kr / år].
Tariffkode

Overbelastningsvern

Bruksvariable ledd
Alle priser oppgitt i [øre / kWh].
Fastbeløp

Forbruks-

Nettleie, energiledd

Samlet energiledd

Vinter

Vinter

avgift
NLB

≤63 A

9 400

NLC

≤125 A

11 400

NLD

≤200 A

12 025

20,86

17,50

Sommer
14,00

38,36

Sommer
34,86

Ekstra målepunkt
Ekstra målepunkt under eksisterende kundeforhold kan tilbys for ekstra uttak på samme nettstasjon.
NLM - Årspris for ekstra målepunkt: 5 025 kr/år som inkluderer Enova-avgift på kr 1 000 (inkl MVA).
Næring
Tariffene under gjelder alle næringskunder med unntatt når dette er kombinert med husholdning.
(Det er ingen endring på effektledd)
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Faste ledd
Prisene er oppgitt i [kr / år].
Tariffkode

Bruksvariable ledd, effekt (NN3)
Alle priser er oppgitt som årspris [kr / kW]

Overbelastningsvern

Fastbeløp

Effektområde

Effektpris

[kW]
NNB

≤63 A

11 275

≤50

500,00

NNC

≤125 A

NND

≤200 A

13 775

50-100

337,50

16 275

100-200

300,00

NNDB

≤200 A

9 775

200-500

250,00

NN3

(effekttariff)

18 775

>500

150,00

Bruksvariable ledd, energi
Alle priser oppgitt i [øre / kWh].
Tariffkode

Forbruksavgift

Energiledd, netleie

Samlet energiledd

Vinter

Sommer

Vinter

Sommer

38,36

34,86

NNB, NNC, NND

20,86

17,50

14,00

NN3

20,86

13,75

11,25

34,61

32,11

NNDB

20,86

98,50

98,50

119,36

119,36

I tillegg til nevnte bruksavhengige ledd betales:
- årspris for uttak av reaktiv effekt kr 150 per kVA jfr. leveringsnorm.
- årspris for sveisetransformatorer kr 150 per kVA installert effekt jfr. leveringsnorm.
- årspris per ekstra målepunkt (NN3) kr 8 775,-

Provisoriske tilkoplinger
Satsene i tabellen dekker ordinær nettleie.
I tillegg kommer leie av skap med tilhørende utstyr i form av dagleie: 6,85 kr kommer i tillegg. Prisen inkluderer MVA.
Kostnader med oppsetting / nedtaking belaster etter medgått tid og materiell.
Faste ledd
Prisene er oppgitt i [kr / år].

Bruksvariable ledd
Alle priser oppgitt i [øre / kWh].

Tariffkode

Overbelastningsvern

Fastbeløp

N52

≤63 A

11 275

N54

≤125 A

13 775

Forbruksavgift

20,86

Nettleie, energiledd

Samlet energiledd

Vinter

Vinter

28,75

Sommer
28,75

49,61

Sommer
49,61

Gatelys
For gatelysanlegg med separat måling (tariffkode NGS) betales et fastledd per år på kr 13 775. I tillegg kommer
bruksavhengige ledd:
Forbruksavgift

Energiledd
Vinter

20,86

17,50

Sommer
17,50

Samlet energiledd
Vinter
38,36

Sommer
38,36

Til mindre gate- og veibelysning samt enkeltlamper som er direkte koplet til SAEs lavspentnett uten måler, men over
fotocelle, faktureres for brukstid 4 000 timer.

