Hva er nettleie?
Nettleie er det du betaler for å få strømmen transportert fra der den produseres og hjem til deg. Du
har bare en strømledning inn til huset, og kan derfor ikke velge nettselskap selv. Nettopp derfor er
nettvirksomhet definert som en monopoloppgave der nettleia er sterkt regulert av nasjonale
myndigheter. Nettselskapene kan ikke sette nettleia på egen hånd.
Hvordan fastsettes nettleia?
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) setter grenser for hvor mye nettselskapene kan ta
betalt i nettleie av sine kunder. Denne reguleringen skal hindre at du må betale høyere pris enn
nødvendig for transporten av strømmen. NVE tillater at selskap som driver med lavere kostnader og
dermed lavere nettleie tjener mer penger enn et selskap som drives med høyere kostnader. Derfor er
det lønnsomt for nettselskapene å holde kostnadene så lave som mulig. Dette gir lavere nettleie til
kundene og økt inntjening til selskapet.
Hva består nettleia av?
Nettleien består for husholdninger av et fastledd og et variabelt ledd tilknyttet ditt forbruk.
Nettselskapet må også kreve inn avgifter som går til staten gjennom nettleia. Disse er politisk
bestemt. Avgiftene utgjør nå 47 % av det en kunde betaler i nettleie i Trondheim. Av ca. 10 000 kr
som en gjennomsnittskunde betaler, går ca. 4 700 kr til staten.
Hvorfor har nettleia gått opp?
Etter fusjonen i 2011 fikk kundene i distriktet og næringslivsaktører i Trondheim en lavere nettleie,
mens private kunder i Trondheim fikk en noe høyere nettleie. Totalt sett har TrønderEnergi Nett sin
nettleie vært lavere enn landsgjennomsnittet og lavere enn det trønderske gjennomsnittet.
Nettleia økte med 5,75 øre/kWh, inkl. mva., fra 1. januar 2014. Økningen representerer cirka 100
kroner per måned for en privat gjennomsnittskunde. Økningen skyldes både en midlertidig
«harmoniinntekt» som har blitt satt av NVE og som må kreves inn av kundene i løpet av 2014-2016,
samt en inflasjonsjustering av nettleia.
TrønderEnergi Nett sin nettleie har vært blant de rimeligste i landet fram til 2014. I perioden
harmoniinntekten kreves inn vil vi midlertidig være noe under landsgjennomsnittet. TrønderEnergi
Nett sin nettleie forventes å være uforandret i flere år framover, mens det forventes at andre
nettselskap vil øke nettleia. Dette gjør at Trønderenergi Nett forventer å få blant Norges laveste
nettleie igjen.
Vil nettleia gå ned igjen i 2017?
Nei, nettleia vil ikke gå ned igjen i 2017. I reelle priser (eksl. Inflasjon) har nettleia vært stabil i Norge
de siste 20 åra. Det har i denne perioden vært historisk lavt investeringsnivå i strømnettet. Derfor er
det nå nødvendig å investere i nye nettlinjer for å styrke forsyningssikkerheten av strøm i Norge.
Også TrønderEnergi Nett og våre kunder må være med å betale for dette.
Eivind Reiten leverte nylig en rapport til OED der han konkluderer med at nettleia vil øke over hele
landet med 30 – 50 % som følge av investeringer i nytt nett alene. I tillegg kommer prisøkninger som
følge av inflasjon og økte krav til stabil strømforsyning. Økte investeringer vil medføre at alle
nettkunder i hele landet vil få økt nettleie i årene som kommer. TrønderEnergi Nett forventer å få
blant Norges laveste nettleie.
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