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Svar på spørsmål om nettleie 

 

Vi viser til din e-post av 11.03.2022 med spørsmål om nettleie.  

 
Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Nettleien betales til det 

lokale nettselskapet ditt. 

 
Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, 

gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter 

nettleien, men RME kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien 

ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder. 

 

Nettleien består av et energiledd og et fastledd, og enkelte nettselskap har i tillegg et 

effektledd. I tillegg kommer avgifter til staten. 
 

Energileddet skal reflektere kostnaden ved kundens bruk av nettet. Når kraft overføres 

gjennom nettet utvikles varme. Dermed går en del av kraften tapt. Energileddet skal som 
hovedregel reflektere disse tapskostnadene ved overføring av strøm. 

 

I tillegg til variable kostander knyttet til energileddet har nettselskapene faste kostnader 

de må dekke. Nettselskapene har derfor tariffledd som sørger for å få dekket disse faste 
kostnadene, samt gi en rimelig avkastning på investeringer i nettet. Disse tariffene deles 

opp i fastledd og effektledd. Fastleddet er en definert sum per år mens effektleddet 

beregnes ut ifra kundens effektuttak i definerte perioder. Nettselskapene behøver ikke å 
bruke effektledd.   

 

Avgifter er ikke en del av nettleien, men skal faktureres sammen med nettleien. Avgiftene 
består av forbruksavgift og MVA. 

 

Du kan lese mer om nettleie her. I tillegg kan du lese mer om de ulike komponentene som 

utgjør nettleien her.  
 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/nett/nettleie/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/nettleie/nettleie-for-forbruk/
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Med hilsen 
 

Bjørnar Vestvik 

Konsulent 

 
 

Godkjent av Velaug Amalie Mook 

Seniorrådgiver 
 

 

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
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