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ANLEGGSBIDRAG 

Nettselskapene skal etter § 16-1 i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om teknisk og økonomisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) fastsette et anleggsbidrag for å dekke 
anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.  

Ett formål med anleggsbidraget er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning.  

Et annet formål med anleggsbidraget er å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og 
nettselskapets øvrige kunder. Hovedprinsippet er at investeringer i nettet som utløses av en kunde, betales av 
kunden som utløser investeringen. De deler av anleggsbidraget som kunden ikke dekker selv, men som dekkes av 
nettselskapet, blir dekket gjennom høyere nettleie fra nettselskapets kunder. 

FASTSETTING AV KOSTNADSGRUNNLAG FOR KUNDEN  

Prinsippet for anleggsbidrag er at kunden skal betale 100 % i anleggsbidrag for det kundespesifikke nettet, deretter 
sin forholdsmessige andel av felles anleggsdeler.  

Kundespesifikke kostnader gjelder anlegg som kun forsyner en kunde eller ett anlegg. Normalt er dette kun knyttet 
til stikkledning og måler.  

Felles anleggsdeler er anlegg som forsyner flere kunder. Dette omfatter nettstasjon inklusiv transformator og 
bryteranlegg, høyspenningsforbindelser, lavspenningsforbindelser og fordelingsskap. 

Effektbehovet er dimensjonerende når vi bygger nettanlegg. Kostnadene for felles anleggsdeler deles derfor mellom 
kundene i forhold til hvor stor andel av kapasiteten hver enkelt kunde beslaglegger. 

 

 

Anleggsbidraget = 1+2+3+4+5 

 

Nr Del av nettet Fordeling av kostnader 

1 
Stikkledning inklusive 
måler 

Kundens andel er 100% 

2 
Lavspennings 
distribusjonsnett 

Forholdsmessig andel 

3 Transformator Forholdsmessig andel 

4 Nettstasjon Forholdsmessig andel 

5 

Høyspennings 
distribusjonsnett, 
regional- og 
transmisjonsnett 

Forholdsmessig andel 

STANDARDER OG AVVIK  

Kostnadsgrunnlaget beregnes ut fra Klepp Energi sin standard for bygging av nett. Dersom vi gjør avvik fra 
standarden på grunn av kundens ønsker og behov, skal kunden dekke alle merkostnadene med dette.  

Gitt at kunden er eneste bruker og anlegget er dimensjonert etter kundens effektbehov, har han ikke krav på å få 
anleggsbidraget justert som følge av at kapasiteten til standardkomponentene overstiger hans behov.  

HVA INNGÅR I KOSTNADSGRUNNLAGET?  

I forskriften fra NVE brukes begrepet "anleggskostnad", som skal settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen 
eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. 

Kostnadsgrunnlaget omfatter de anleggsdelene som Klepp Energi normalt bygger frem til kunde-grensesnitt/ -
inntakspunkt. Kostnadene med kabelfremføringen etter grensesnittet skal i sin helhet dekkes av kunden. 

I kostnadsgrunnlaget inngår alle kostnader som blir ført på prosjektet og som i utgangspunktet vil bli aktivert i Klepp 
Energi AS’ balanse. Dette omfatter normalt innkjøp av eksterne tjenester, materiell-kostnader, timekostnader og 
andre interne kostnader som blir ført på prosjektet. Timekostnader består både av timer til prosjektering og 
utførelse, og timer som føres på prosjektet i forbindelse med innmåling og lignende.  

http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-19990311-0302.html#17-5
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I tillegg inngår fremskyndingskostnader, det vil si merkostnader ved å reinvestere i nettet før restlevetid eller 
lastøkning tilsier at komponenten uansett måtte fornyes. 

GRØFTEKOSTNAD 

Det er i utgangspunktet Klepp Energi som skal stå for gravearbeidet ved tilknytning. Dersom kunden selv ønsker å stå 
for gravearbeidet kan Klepp Energi godta dette, dersom gravearbeidet utføres etter våre krav til entreprenører* og 
til utførelse av grøft og kabellegging. 

Dersom Klepp Energi står for etablering av grøft, inngår kostnadene som en del av anleggsbidraget. 

Velger kunden å utføre gravearbeidet i egen regi, inngår ikke kostnaden for gravearbeidet som en del av 
anleggsbidraget.  

AVREGNING OG FAKTURERING 

Betalt anleggsbidrag er et vilkår for å bli tilknyttet nettet, få økt kapasitet eller bedre kvalitet. Dersom kunden ikke vil 
betale anleggsbidraget, har heller ikke Klepp Energi en plikt til å etterkomme kundens bestilling.  Det er NVE sin 
vurdering at anleggsbidraget i sin helhet skal være betalt senest når kunden tilknyttes, får økt kapasitet eller bedre 
kvalitet. 

Følgende hovedregler gjelder for fakturering og avregning: 

• Når estimert anleggsbidrag er mindre enn kr 50.000: 

o Beløpet faktureres og betales fullt ut etter at arbeidet er utført 

• Når estimert anleggsbidrag er fra kr 50.000 til 1.000.000: 

o Estimert kostnad må være betalt før spenningssetting av anlegget 

o 100 % av etterberegnet kostnad betales når anlegget er dokumentert – Sluttoppgjør 

• Når estimert anleggsbidrag er over kr 1.000.000: 

o 10 % av estimert kostnad må være betalt før oppstart av teknisk planlegging av Klepp Energis 

anlegg (men med maksimalt beløp på kr 200.000) 

o 30 % av estimert kostnad må være betalt før byggestart av Klepp Energis anlegg 

o 60 % av estimert må være betalt når (alt) materiell er levert  

o 90 % av estimert kostnad må være betalt ved 50 % fremdrift i prosjektet 

o 100 % av etterberegnet kostnad betales når anlegget er dokumentert – Sluttoppgjør 

Kunden kan be om annen fakturering/betalingsordning. En grunnleggende forutsetning er at Klepp Energi til enhver 
tid skal ha sikkerhet for å få sine utlegg dekket før de faktisk pådras. 

Det endelige anleggsbidraget vil ikke overstige kostnadsoverslaget med mer enn 15%, såfremt ikke 
kostnadsoverskridelsene skyldes forhold på kundens side. 

Ved eventuell avbestilling vil kunde/tiltakshaver bli fakturert for kostnader som er påløpt frem til 
avbestillingstidspunktet.  

Klepp Energi skal oversende kunde/tiltakshaver en endelig oppstilling av kostnadene innen 3 måneder etter at alle 
fakturaer fra leverandører og entreprenører er mottatt.  

Betalingsfrist for fakturaer er 30 dager. Ved forsinket betaling løper forsinkelsesrente etter lov om forsinket betaling. 

UENIGHET 

Ved uenighet om anleggsbidraget kan saken bringes inn for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Mer info 
finnes på http://www.nve.no/stromkunde/klage-pa-nettselskap/. 

 

* Entreprenøren må oppfylle gjeldende krav til entreprenørgodkjenning med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-1.  Dette 

betyr at entreprenør må ha minimum sentral godkjenning i tiltaksklasse 1.  

Mindre gravearbeid på egen eiendom kan utføres uten sentral godkjenning. 

 

http://www.nve.no/stromkunde/klage-pa-nettselskap/

