Kompensasjon for høye strømpriser – hva betyr det egentlig?
Les om regjeringens kompensasjonsordning som innebærer at husholdninger får
refundert deler av strømregningen. Som kunde trenger du ikke å foreta deg noe
som helst – og kompensasjonen skjer automatisk.

Hvor mye kompensasjon har jeg krav på?
Dersom den gjennomsnittlige spotprisen der du bor overstiger 70 øre per kWh
(ekskl. mva.), vil staten dekke 55 % av kostnaden over dette nivået denne
måneden. Du trenger ikke å foreta deg noe som helst for å få din kompensasjon –
dette trekkes automatisk fra på nettleien din.
NVE har fastsatt kompensasjon for høy kraftpris i vårt nettområde for desember
2021 til 73,62 øre/kwh. Dette kommer til fradrag på nettleiefaktura fra Everket til
kunde. Kunder som har strømavtale med Notodden Energi vil få sin nettleiefaktura
overført til NE og få en samlet faktura som før (gjennomfakturering).

Eksempel: dersom ditt forbruk er 2500 kwh i desember vil kompensasjonen
bli slik: 2500 kwh * 73,62 øre = kr. 1.840,50. Beløpet kommer til fradrag på din
nettleiefaktura.

Spotprisen avgjør – ikke strømavtalen
Det er spotprisen som avgjør hvor høy støtten blir. Dette selv om du har tegnet
fastprisavtale eller har annen forutsigbar strømavtale. Alle blir kompensert ut ifra
den gjennomsnittlige spotprisen (spotprisen settes på kraftbørsen Nord Pool).
Kompensasjonsordningen gjelder for strømforbruk på inntil 5000 kWh per måned
– og svært få har større strømforbruk enn dette.

Hvem får kompensasjon?
Alle privatkunder i Norge får støtte til strømmen der de er bosatt. Dersom
gjennomsnittlig spotpris i ditt område er på mer enn 70 øre per kWh (ekskl. mva.) i
løpet av en måned, har du rett på kompensasjon.
Eier du hytte eller fritidsbolig? Du har ikke rett på kompensasjon for strømmen på
hytta. Borettslag med felles strømmåler går heller ikke innunder
kompensasjonsordningen.

Beløpet blir trukket fra på nettleien din
Notodden Energi-kunder har strøm og nettleie på samme faktura. Fratrekket vil
derfor komme på strømregningen du får fra oss, men det er din netteier (Everket
AS) som sørger for at din kompensasjon blir riktig.
Kompensasjonen kommer på egen linje på faktura også for kunder med
gjennomfakturering.
Har du spørsmål om kompensasjonsordningen? Vi anbefaler at du tar kontakt
med din lokale netteier.
Les også: NVE: Alt om regjeringens kompensasjon for høye strømpriser

Ofte stilte spørsmål og svar om støtteordningen
Kontakt: post@everket-notodden.no

