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ANLEGGSBIDRAG



NÅR SKAL NETTSELSKAPET 

KREVE INN ANLEGGSBIDRAG?



1. Forespørsel om ny nettilknytning

2. Forespørsel om økt kapasitet

3. Forespørsel om bedre kvalitet

4. Forespørsel om 1. eller 2. innenfor 

tiårsregelen

Når skal nettselskapene kreve inn anleggsbidrag?

Kontrollforskriften

§ 16-1 første ledd



VEDERLAGSFRITT

Forespørsel fra 
kunde

• Info om tilknytning av nye kunder

• Driftsmessig forsvarlig

• Forventet behandlingstid

• Hjemmelsgrunnlag og praksis for 
anleggsbidrag

Brev med 
informasjon

• Grovt overslag 
på anleggsbidrag

• Nettløsning

Dialog med 
kunde

• Kostnader ved utredning og 
detaljplanlegging dekkes av 
kunde (§ 17-4)

• Er kunde villig til å gå videre?

Kostnader ved 
utredning

• Tilknytnings- og anleggsbidragsavtale.

• Estimert anleggsbidrag

• Estimert tidspunkt for ferdigstillelse.

• Ev. om tilbakebetaling

• Info om 15%-regel ved ev. 
kostnadsoverskridelser

• Info om klagemulighet til NVE

Avtaletilbud

• Signert avtale

Aksept fra 
kunde• Spesielt endringer som 

påvirker kundens betaling

• Se hen til § 16-11 om 
etterberegning og regel om 
15% overskridelser

Informasjon om 
ev. endringer

• Endelig oppgjør

Etterberegnet 
anleggsbidrag



Etterberegning

Maksimalt 15 % utover estimert anleggsbidrag.

Nettselskapet har som hovedregel risiko for 

kostnadsoverskridelser.

• Forhold som påvirker gravearbeid, som 

grunnforhold (tele, fjell, sprenging, o.l.). 

• Kartlegging av eksisterende infrastruktur.

Kunden bærer risiko for overskridelser som 

skyldes forhold på kundens side.

• Forsinkelser hos kunde.

• Ubesluttsomhet hos kunden.

• Omgjøring/utvidelse av bestilling.

Faktisk medgåtte kostnader.

Kunde skal etterfaktureres dersom 

estimert AB er lavere enn 

etterberegnet AB.

Kunde skal krediteres dersom 

estimert AB er høyere enn 

etterberegnet AB.

Estimat vedlagt avtale etter § 16-4 

ligger til grunn for etterberegningen.

Kontrollforskriften

§ 16-11



HVORDAN BEREGNE 

KOSTNADSGRUNNLAGET



Kostnader for anlegg som kunden 

benytter

Kostnadene fastsettes på grunnlag 

av selvkost

Bokført verdi skal legges til grunn 

når brukte komponenter benyttes

Anleggskostnad

Kontrollforskriften

§ 16-6

𝐀𝐧𝐥𝐞𝐠𝐠𝐬𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 (𝑨𝑲)

− 𝐑𝐞𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 (𝑹𝑰)

+ 𝐅𝐫𝐞𝐦𝐬𝐤𝐲𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠𝐬𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 (𝑭𝑲)

= 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝𝐬𝐠𝐫𝐮𝐧𝐧𝐥𝐚𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐥𝐞𝐠𝐠𝐬𝐛𝐢𝐝𝐫𝐚𝐠 (𝑲𝑮)



Kostnader nettselskapet uansett 

har når nettanleggets levetid går ut.

Reinvesteringskostnader

Kontrollforskriften

§ 16-7 første ledd

𝐀𝐧𝐥𝐞𝐠𝐠𝐬𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 (𝑨𝑲)

− 𝐑𝐞𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 (𝑹𝑰)

+ 𝐅𝐫𝐞𝐦𝐬𝐤𝐲𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠𝐬𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 (𝑭𝑲)

= 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝𝐬𝐠𝐫𝐮𝐧𝐧𝐥𝐚𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐥𝐞𝐠𝐠𝐬𝐛𝐢𝐝𝐫𝐚𝐠 (𝑲𝑮)



Kostnadene ved å reinvestere på 

et tidligere tidspunkt enn 

nettanleggets gjenstående levetid 

tilsier. 

Fremskyndingskostnader

Kontrollforskriften

§ 16-7 annet ledd

𝐀𝐧𝐥𝐞𝐠𝐠𝐬𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 (𝑨𝑲)

− 𝐑𝐞𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 (𝑹𝑰)

+ 𝐅𝐫𝐞𝐦𝐬𝐤𝐲𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠𝐬𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 (𝑭𝑲)

= 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝𝐬𝐠𝐫𝐮𝐧𝐧𝐥𝐚𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐥𝐞𝐠𝐠𝐬𝐛𝐢𝐝𝐫𝐚𝐠 (𝑲𝑮)



HVORDAN BEREGNE 

ANLEGGSBIDRAGET



Anleggsbidraget er kundens andel 

av kostnadsgrunnlaget.

Kundens andel avhenger av 

anlegget er kundespesifikt eller 

ikke.

Hvordan beregne anleggsbidraget?

𝐊𝐮𝐧𝐝𝐞𝐧𝐬 𝚫𝐂

𝚺𝐊𝐮𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝚫𝐂
∗ 𝐊𝐆

𝐀𝐧𝐥𝐞𝐠𝐠𝐬𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 (𝑨𝑲)

− 𝐑𝐞𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 (𝑹𝑰)

+ 𝐅𝐫𝐞𝐦𝐬𝐤𝐲𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠𝐬𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 (𝑭𝑲)

= 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝𝐬𝐠𝐫𝐮𝐧𝐧𝐥𝐚𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐥𝐞𝐠𝐠𝐬𝐛𝐢𝐝𝐫𝐚𝐠 (𝑲𝑮)

𝐊𝐮𝐧𝐝𝐞𝐧𝐬 𝚫𝐂

𝐍𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭𝐬 𝚫𝐂
∗ 𝐊𝐆eller



Nettanlegg med én bruker

Investering som dekker fremtidig behov.
Investering som kun dekker kundens behov 
(kundespesifikk).

Nettanlegg med flere brukere

Investering som dekker fremtidig behov.
Investering som kun dekker kundens behov 
(kundespesifikk).

Fordeling av kostnadsgrunnlaget

Beregn andel etter § 16-9 første og annet ledd

Beregn andel etter § 16-8

Beregn andel etter § 16-9 første og annet ledd

Beregn andel etter § 16-9 tredje ledd



Foto: Olav Haaverstad, NVE

SÆRREGLER I REGIONAL-

OG TRANSMISJONSNETTET



Anleggsbidrag
Betaling for nettutredning

Prosjekt rimelig avklart

Nettselskapet skal ta betaltNettselskapet kan ta betalt

Betaling for nettutredning
Prosjekt ikke rimelig avklart

Henvendelse om 
tilknytning

Start 
nettutredning og 
konsesjonssøknad

Byggestart
Ferdigstillelse 

nettanlegg

Betaling for nettutredninger



Anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnett

Kapasitet under 1MW unntatt
Unntaket omfatter kunder med samlet avtalt 

effekt mindre enn 1 MW.

Kunder som skal betale:

• Nye kunder som ber om 1 MW eller mer.

• Eksisterende kunder med avtalt effekt over 

1 MW som ber om økt kapasitet 

(uavhengig av hvor mye de ber om).



Reduksjonsfaktor på 0,5

Anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnett

Reduksjonsfaktoren skal ikke benyttes når 

kundens anleggsbidrag fastsettes etter:

• § 16-8, eller

• § 16-9 tredje ledd. 



Begrenset kostnadsgrunnlag i særlige 

tilfeller

Anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnett

• Ment for særskilte tilfeller som åpenbart 

kommer urimelig ut når de vanlige reglene 

legges til grunn. 

• I all hovedsak investeringer i 

transmisjonsnettet.

• Nettselskapene må begrunne og dokumentere 

sin vurdering ved bruk av bestemmelsen. 

• Krav til likebehandling.



Foto: Olav Haaverstad, NVE

OVERGANGSORDNING

- BEDT OM TILKNYTNING/

MOTATT KONSESJON FØR

- «PÅ NETT» FØR

1.7.2018

1.7.2022



Foto: Olav Haaverstad, NVE

OVERGANGSORDNING

Unntak dersom 

- nettselskapet ikke har oppfylt tilknytningsplikten, eller

- NVEs eller OEDs saksbehandling har tatt særlig lang tid

er årsaken til at kunden ikke er på nett før 1. juli 2022

1.7.2018

1.7.2022



Kjell Rune Verlo
krv@nve.no

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


