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Modernisering og statlige avgifter øker nettleien 
 

Oppgradering av strømnettet på Helgeland, høyere statlige avgifter, offentlig pålegg 
om automatiske strømmålere og økt nettleie for Helgeland Kraft i Statnetts 
«sentralnett» er årsaken til at nettleien økes. 
 

Helgeland Kraft har i 2015 investert 280 millioner kroner i nettet. Nye trafostasjoner i Trongsundet 
og Tosen er satt i drift, i tillegg til sjøkabel i Vefsnfjorden. Linjenettet er oppgradert flere steder og 
myndighetspålagt oppgradering av mastetransformatorer på hele Helgeland er gjennomført.   

- Vi merker allerede mye mindre strømutfall ved storm og uvær på grunn av utbedringer og 
skogrydding vi har gjort så langt, sier nettsjef i Helgeland Kraft, Frode Valla. 

 
 
Både forbrukere og kraftprodusenter ønsker økt kapasitet. Nettet på Helgeland ble bygd på 50-60 
tallet. Det er ikke dimensjonert for denne utviklingen.  
- Helgeland er et utfordrende område å drive nettet i. Oppgraderingen av nettet er helt nødvendig 

for at Helgeland skal ha en god og stabil strømforsyning. Vi skal også ivareta utfordringene med 
ekstremvær i fremtiden, sier Valla.  

For en kunde med et forbruk på 20 000 kWh øker nettleien fra Helgeland Kraft med 980 kroner i 
2016, der de offentlige avgiftene utgjør 450 kroner av dette beløpet.  

 

 

 

 

 



PRESSEMELDING 

Helgeland Kraft AS / Postadresse: Boks 702, 8654 Mosjøen / www.helgelandkraft.no 

 

 

Fakta 

- Nettleien som kunder betaler til Helgeland Kraft brukes til drift, vedlikehold og 
oppgradering, i tillegg til kommunale og statlige avgifter 

- Alle kunder som er tilknyttet Helgeland Kraft sitt nett må betale nettleie, selv om de kjøper 
strøm fra annen leverandør. 

- Helgeland Kraft sin nettvirksomhet dekker et område fra grensen mot Nord-Trøndelag til 
Saltfjellet. 

- Helgeland Kraft har 7 800 kilometer med strømnett(linjer og kabler). Det tilsvarer tur/retur 
Roma. 

- Myndighetene via NVE(Norsk vassdrags – og energiverk) regulerer inntektene som gir 
grunnlag for hvordan nettleien skal beregnes.  

 

 

 
 
For ytterligere informasjon kontakt: 
 
Helgeland Kraft AS 
Nettsjef, Frode Valla 
Telefon: 0047 951 75355 
frode.valla@helgelandkraft.no 


