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Glitre Energi Nett AS - Nettleie fra 1.7.2022 – For privatkunder 
 

Glitre Energi Nett er fortsatt blant Norges rimeligste netteiere. 
 
Den nasjonale nettleiemodellen skal gi kundene større mulighet til å påvirke nettleien, og bidra til å jevne 
ut forbruket for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holdet 
nettleien lavest mulig for deg.  
 
Avgiften til Energifondet for husholdningskunder er inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh. 

 

Nettleiepriser for næring, fleksibelt forbruk, innmating, eller forbruk over 100.000 kWh er ikke med på 
denne oversikten. Mer detaljert prisinformasjon for alle kundegrupper finnes på vår hjemmeside  
www.glitreenergi-nett.no, eller fås ved å kontakte vår kundeservice på tlf. 31 00 42 30. 

 

 
Kunder med strømmåler uten kommunikasjonsmodul 
 
Kapasitetsleddet for kunder uten kommunikasjonsmodul i strømmåler vil få estimert sitt forbruk over 
døgnet basert på forventet årsforbruk og normal husholdningsprofil gjennom året. Dette er beregninger 
som blir gjort i den nasjonale måleverdidatabasen, Elhub. Vi mottar deretter tallene i fra Elhub, med 
timesoppløsning, og disse går inn i den ordinære avregningen på lik linje med de kundene der vi måler 
forbruket time for time. 
 
Vi oppfordrer derfor til å sende inn avlesning den 1. hver måned, slik at beregningen Elhub foretar blir 
mest mulig korrekt for den enkelte kunde. 
 
Priser fra 1.7.2022, inkl. gjeldende offentlige avgifter 
 

Nettleiepriser for: 
Alle privatkunder 
Alle hytter 
Byggestrøm 

Energiledd   Inkl. mva/fba 

Energiledd dag Kl. 06-22 47,25 øre/kWh 

Reduksjon energiledd Inkl. mva. 

Reduksjon energiledd Kl. 22-06 -12,00 øre/kWh 

Kapasitetsledd   Inkl. mva. 

Kapasitetstrinn 1 0,00 - 1,99 kW 150,00 kr/mnd 
Kapasitetstrinn 2 2,00 - 4,99 kW 250,00 kr/mnd 
Kapasitetstrinn 3 5,00 - 9,99 kW 410,00 kr/mnd 

Kapasitetstrinn 4 10,00 - 14,99 kW 735,00 kr/mnd 

Kapasitetstrinn 5 15,00 - 19,99 kW 975,00 kr/mnd 
Kapasitetstrinn 6 20,00 - 24,99 kW 1 210,00 kr/mnd 

Kapasitetstrinn 7 25,00 - 49,99 kW 1 875,00 kr/mnd 

Kapasitetstrinn 8 50,00 - 74,99 kW 2 935,00 kr/mnd 

Kapasitetstrinn 9 75,00 - 99,99 kW 3 995,00 kr/mnd 

Kapasitetstrinn 10 100,00 kW - 6 475,00 kr/mnd 
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Tariff for ikke fjernavleste målere Inkl. mva. 

Tariff for ikke fjernavleste målere 1 875,00 kr/år 
 

• Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene 
dine I løpet av en måned. En døgnmaks er den høyeste timen I løpet av et døgn du har brukt mest strøm 
samtidig. 

• Energileddet er et beløp per kWh, som beregnes ut ifra hvor mange kWh som er fraktet til deg gjennom 
strømnettet. 

 
 

GEBYRER OG AVGIFTER 
 

Gebyr Eks. mva Inkl. mva 
Purregebyr  35 kr 35 kr 
Gebyr for deaktivering av elmåler-
kommunikasjonsmodul 

1 120 kr 1 400 kr 

Fremmøtegebyr 560 kr 700 kr 
Åpningsgebyr m/fremmøte,  
dag 08:00-14:30 

1 600 kr 2 000 kr 

Åpningsgebyr m/fremmøte,  
kveld 14:30-22:00 

2 400 kr 3 000 kr 

Åpning av anlegg med relè for 
fjernstenging 

960 kr 1 200 kr 

Åpning av anlegg pga manglende kunde 480 kr 600 kr 
Offentlige avgifter   

Forbruksavgift (jan – mars) 
Forbruksavgift (april – des) 
Forbruksavgift redusert 

8,91 øre/kWh 
15,41 øre/kWh 
0,546 øre/kWh 

11,14 øre/kWh 
19,26 øre/kWh 
0,683 øre/kWh 

Avgift til Energifondet 

- privatkunde 

- næring 

 

1,00 øre/kWh 

800 kr/år 

 

1,25 øre/kWh 

1 000 kr/år 

Merverdiavgift 25 % 25 % 

Målerkontroll   

Kontroll av måler 2 400 kr 3 000 kr 

Ekstra tjenester   

Reskontrooversikt (*) 40 kr 40 kr 

Kopi av faktura (*) 40 kr 40 kr 

Betalingsutsettelse (**) 50 kr 50 kr 

(*) Tjenesten er gratis via Min side 

(**) Tjenesten er gratis via Min side (rente påløper, rentesats er lik som forsinkelsesrente) 
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