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• 42 000 nettkunder fordelt på 8 

kommuner

• 112 ansatte, med hele 

konsesjonsområdet som arbeidssted

• Ansvar for drift og vedlikehold av ca. 

6.800 km strømnett



En helt vanlig dag på jobben
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Inntekter og nettleie

• Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 
fastsetter hvor store inntekter nettselskapene 
kan ha

• Nettselskapenes inntekter skal dekke

• Drift, vedlikehold og utbygginger av 
strømnettet

• Offentlige avgifter til staten



Inntekter og nettleie

• Inntektene til nettselskapet skal hentes inn 
gjennom nettleien til kundene

• Nettselskapets inntekter er uavhengig av 
nettleiemodell 



Inntekter og nettleie

• Nettleien er uavhengig av fakturaen fra 
strømsalgselskapet:

Nettleie = Tilgang til strømnettet, sikrer at 
det blir lys i lyspæra

Strømleveranse = Hvor mye vi bruker 
lyspæra



Nettleien er en del av strømregningen. 
Hva består strømregningen av?

Strøm-
leveranse

Nettleie

Offentlige 
avgifter

Elektrisitetsproduksjon Kjøp og salg av elektrisitet Markedsføring og kundeservice

Transport av elektrisitetUtbygging, drift og vedlikehold av strømnettet

Elavgift Enova- avgift El-sertifikater

• Strømleveransen kjøper man hos sitt strømsalgselskap

• Nettleie og offentlige avgifter innkreves av nettselskapet



*Forbruk på 20.000 kWh og maks forbruk 4-6 kW. Snitt strømpris 35,7 øre

kWh = strømforbruk, kW = effekt

Nettleien utgjorde i snitt rundt 32 % av strømregningen i 2021* 

Nettselskapet:
25,4 øre/kWh – kr 5080,-

Strømsalgsselskap:
35,7 øre/kWh – kr 7148

Avgifter:
17,5 øre/kWh - kr 3498,-

22%

45%

32%



Vi har blant de 
laveste 
nettleiene i 
landet
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Hvorfor ny nettleiemodell?

• Fusjon mellom Hålogaland Kraft Nett 
og Nordkraft Nett i 2021 

• Forventet forskriftsendring ila 2021

• Gammel modell: 
• Alle ville fått samme fastledd, uavhengig av 

effektforbruk

• Inntektene til Hålogaland Kraft Nett ville 
vært de samme



Krav om 
innføring av 
ny modell er 
utsatt til 1. juli 
2022



Vår 
nettleiemodell • Består av to ledd, som før:

• Fastledd basert på maks timesforbruk foregående 
måned. Maks timesforbruk er gjennomsnittlig forbruk i en 
time. Fastledd skal dekke kostnaden for drift, vedlikehold 
og investeringer i strømnettet

• Energiledd basert på strømforbruk, som skal dekke 
transportkostnader for strøm i nettet, i tillegg til offentlige 
avgifter

NETTLEIE FRA  01.01.2022
Gjelder forsyningsområdet til Hålogaland Kraft Nett AS.

Fastbeløp Energiledd Energiledd

kW fra kW til kr/måler/mnd øre/kWh øre/kWh

Nettnivå 5 - Husholdning/fritidsbolig/liten næring  - anlegg tom  3 x 125 A 0 2 260

2 4 370

4 6 450 0,8 17,21*

6 8 510

8 10 570

10 15 630

15 20 750

Inkl. Forbruks-avgift 

og ENOVA avgift for 

husholdingskunder

Fastbeløp per mnd beregnes ut fra høyeste målte timesforbruk i foregående 

måned



Vår 
nettleiemodell

- endring fra 1. 
mars 2022

• Består av to ledd, som før:

• Fastledd ut fra maks timesforbruk foregående måned, 
basert på gjennomsnittet av de tre høyeste timene. De 
tre timene måles på forskjellige dager i måneden

• Energiledd basert på strømforbruk og er uendret

• Informasjon til kunder vil blir gitt via sms, på våre 
nettsider og Facebook

NETTLEIE FRA  01.01.2022
Gjelder forsyningsområdet til Hålogaland Kraft Nett AS.

Fastbeløp Energiledd Energiledd

kW fra kW til kr/måler/mnd øre/kWh øre/kWh

Nettnivå 5 - Husholdning/fritidsbolig/liten næring  - anlegg tom  3 x 125 A 0 2 260

2 4 370

4 6 450 0,8 17,21*

6 8 510

8 10 570

10 15 630

15 20 750

Inkl. Forbruks-avgift 

og ENOVA avgift for 

husholdingskunder

Fastbeløp per mnd beregnes ut fra høyeste målte timesforbruk i foregående 

måned



Målet med 
modellen er 
jevnest mulig 
forbruk

• Modellen skal bidra til å få ned forbrukstoppene, altså de 
tidspunktene da nettet er mest belastet

• Da unngår man unødvendige investeringer i nettet, som igjen 
bidrar til lavest mulig nettleie

Figur lånt fra Glitre Energi Nett
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Faktura | Eksempel



Faktura | Eksempel

Kraftpris = Strømleveranse i perioden. 
Betales til strømsalgsselskapet

Nettleie = Leie for bruk av strømnettet samt 
offentlige avgifter til staten. Betales til 
nettselskapet. 

Nettleien skal dekke kostnader ved drift, 
vedlikehold og bygging av strømnettet.

Max timesforbruk: Angir time med høyeste 
effektforbruk i foregående måned.
Nettleie energi: skal dekke offentlige avgifter 
samt nettap 
Nettleie fastbeløp: Beløpsnivå basert på 
effektforbruk (belastning på nettet) angitt ved 
max timesforbruk



Agenda

• Om Hålogaland Kraft Nett AS

• Inntekter og nettleie

• Hvorfor ny nettleiemodell?

• Faktura 

• Informasjon til kunder

• Oppsummering

• Svar på spørsmål som er kommet inn



Informasjon



Min side



Informasjon 
du kan finne  
på «Min side»



Hvor finner jeg 
informasjon om 
mitt 
timeforbruk?

• Min side
• Min side på HLK.no gir mye nyttig 

info

• Strømmåler
• Måleren kan også vise deg 

kontinuerlig strømforbruk

• HAN-port
• Åpning av HAN-port gir 

tredjepartsutstyr tilgang på dine 
måledata. 

• Ta kontakt med vårt kundesenter 
om du har spørsmål!
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Oppsummering

• Inntektene til nettselskapet øker ikke med ny 
nettleiemodell
• Fastsatt av NVE uavhengig av utforming av 

nettleien

• Målet er lavest mulig nettleie
• Får vi ned forbrukstoppene i nettet kan vi redusere 

fremtidige investeringer

• Spre forbruket
• Ikke til natt, med unntak av elbil med godkjent lader
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Svar på spørsmål som er kommet inn



Takk for oppmerksomheten!


