
 

 

Viktig kundeinformasjon 
Fagernes, jan 2021 

Endring av tariffmodell  
NVE-RME innfører i 2021 nasjonale endringer i tariffmodellen for husholdninger, hytter og 
næringskunder under 100 000 kWh årlig. Innføringen av disse forskriftsendringene vil medføre 
endringer av våre nettleietariffer. Forskriften planlegges innført 1. juli 2021, men en utsettelse til 1. 
januar 2022 er ikke usannsynlig. Ved en ev. endring av tariffmodell blir våre nettkunder varslet i god 
tid på forhånd. Les mer her; https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/saker-pa-horing-
reguleringsmyndigheten-for-energi-rme/horing-forslag-til-endringer-i-utformingen-av-nettleien/ 

Varsel om planlagte strømstanser på SMS 
Planlagte strømstanser blir varslet til registrert mobilnr. mottatt fra din strømleverandør. For korrigering 
av kontaktopplysninger, samt post- og faktura må meldes til din strømleverandør. Vi som nettselskap 
mottar igjen denne informasjon fra din strømleverandør. På din kundeside finnes oversikt over 
kontaktopplysninger, forbruk, nettleiefaktura med mer. 

Din kundeside finner du på våre nettsider; www.valdresenerginett.no  

Gjennomfakturering 
Alle strømleverandører kan tilby én felles faktura for strøm og nettleie. Din strømleverandør kan derfor 
inngå avtale om gjennomfakturering med nettselskapet. I praksis betyr dette at du betaler en samlet 
nett- og strømfaktura til din strømleverandør, så gjør de opp din nettleie med oss. For mer info se: 
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/sluttbrukermarkedet/fellesfakturering/ 

Om din strømleverandør ikke har inngått en gjennomfaktureringsavtale med nettselskapet, mottar du 
nettleiefaktura direkte fra Valdres Energi Nett og faktura på forbrukt strøm fra din strømleverandør. 

Kompensasjon for langvarig strømbrudd for husholdninger og fritidsboliger 
Våre kunder kan kreve kompensasjon for alle avbrudd i strømforsyningen som varer 
sammenhengende i mer enn 12 timer. Varigheten på strømbruddet regnes fra det tidspunkt Valdres 
Energi Nett har blitt kjent med, eller burde blitt kjent med strømbruddet.  Avbruddet opphører når 
normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende. 

Kompensasjonssatsene fra 01.01.2021 
 

• For husholdninger:  
500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner pr. time 

 

• For fritidsboliger:  
125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner pr. time 
For fritidsboliger kan du maksimalt få kompensasjon som tilsvarer det du betaler i årlig 
nettleie.  

NB! Fra 1. januar 2021 omfattes ikke bedrifter og næring lenger av kompensasjonsordningen.   

Hvordan utbetales kompensasjonen 
Når det gjelder elektrisk anlegg i boliger og fritidsboliger trenger du ikke tå ta kontakt med 
nettselskapet, da kompensasjon beregnes og utbetales automatisk. Kompensasjon vil bli trukket fra 
på neste faktura.  

Nye standardavtaler fra 01.01.2021 
Nye oppdaterte standardavtaler av 2020 avløser tidligere standardavtaler av 2007, og er gjeldende fra 
01.01.2021. Standardavtaler finnes på våre nettsider www.valdresenerginett.no  
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Nettleietariffer fra 01.01.2021 
Våre nettleietariffer forblir uendret pr. 1. januar 2021 og inntil videre, men elavgiften økes til 20,86 øre/kWh inkl mva. 

Ev. endringer av nettleietariffer blir varslet på forhånd. 
 

 

 


