
 
 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING OG BRUK AV 

ANLEGGSBIDRAG 
 

1. Anvendelse og hensikt (formål)  
 
Hensikten er å sikre en standardisert rutine og praksis for all beregning av anleggsbidrag. 
 

2. Ansvar og myndighet (omfang og målgruppe) 
 
Retningslinjene omfatter all bruk av anleggsbidrag med ansvar og myndighet som beskrevet i 
rutinebeskrivelsen. 
 

Bindal Kraftlag SA er ansvarlig for bruk og beregning av anleggsbidrag i samsvar med aktuelle 
rutinebeskrivelser. 
 

3. Rutinebeskrivelse 
 

3.1 Hjemmel for beregning 
Hjemmelen for beregning av anleggsbidrag er gitt i ”Forskrift om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer. ” § 17-5: 
 

§ 17-5. Anleggsbidrag 
 
Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye 
nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. 
 
Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt 
kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut 
fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. 
 
Når en tilknytning som beskrevet i første og annet ledd utløser forsterkninger i radielle 
fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. 
 
Ved investeringer i maskete nett kan anleggsbidrag kun fastsettes i ekstraordinære tilfeller. 
 
Anleggsbidraget skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og kan 
maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. 
 
Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, 
inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet 
for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest 
innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning 
av anleggsbidraget, når nye kunder blir tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer 
investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter 
hvert blir tilknyttet til nettet. 
 

Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av og beregningsgrunnlag for 
anleggsbidraget. 
 
****************************************************************** 
 

Videre er retten til anleggsbidrag gitt i Standard Tilknytningsvilkår: 
 
§ 5 ANLEGGSBIDRAG  
 

Anleggsbidrag beregnes i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter.  
 
Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye 
nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. 
 

Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt 
kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut 
fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. 
 
Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og kan 
maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr.  
 
Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget 
for, anleggsbidraget. 
 
Anleggsbidraget kan kreves innbetalt før arbeidet påbegynnes. Ved eventuell avtale om 
betaling på et senere tidspunkt, kan garanti som sikkerhet for anleggsbidraget kreves. 
Nettselskapet eller installasjonseier eller dennes rettsetterfølger etter samme metode som 
for førstegangsbergning i henhold til gjeldende forskrifter. 
 
Permanent distribusjonsnett/stikkledning som er bygget eller forsterket i forbindelse med 
tilknytning frem til tilknytningspunktet er normalt e-verkets eiendom og nettselskapet har 
drifts- og vedlikeholdsplikt. Dette gjelder også dersom distribusjonsnett/stikkledning er helt 
eller delvis finansiert ved anleggsbidrag. 
  



 
 

 
3.2 Når skal anleggsbidrag innkreves. 
 

3.2.1 Generelt 
Anleggsbidrag skal beregnes ved nye nettilknytninger, og ved forsterkninger i nettet til 
eksisterende kunder, når kostnadene blir høyere enn den på forhånd fastlagte grense. 
 
Anleggsbidraget utregnes etter fastsatte retningslinjer, og skal kreves innbetalt før arbeidet 
påbegynnes. Ved eventuell avtale om betaling på et senere tidspunkt skal bankgaranti som 
sikkerhet for anleggsbidraget kreves.  
 
Skriftlig avtale om nettilknytning inngås med nettkunden. 
 
3.2.2 Tilknytningsgebyr 
Bindal Kraftlag SA praktiserer ikke bruk av tilknytningsgebyr. 
 
3.2.3 Anleggsbidragets størrelse 
Bindal Kraftlag SA beregner anleggsbidrag ut fra anleggskostnad minus et bunnfradrag for 
alle kunder. Bunnfradraget revurderes årlig i forbindelse med fastsettelse av nettleietariffen. 
 
De til enhver tid gjeldene priser benyttes til beregning av anleggskostnad. Anleggsbidraget 
etterberegnes etter faktisk timeforbruk og kostnad, og kunden gis et korrigert oppgjør. 
 
Ved elektrifisering av hyttefelt bes hytteeierne samordne sine bestillinger slik at flest mulig 
blir med. Anleggsbidrag fordeles jevnt ved individuell fakturering. Dersom ikke alle ønsker 
strømforsyning vurderer kraftlaget om det vil ta risikoen med å dimensjonere anlegget også 
for disse. Ved senere tilknytning innkreves opprinnelig beregnet anleggsbidrag pr 
hytteenhet. Det må imidlertid tas hensyn til 10 års regelen i § 17-5.  
 
Merkostnad ved ønske om en annen utførelse enn standard nettilknytning i området 
bekostes av kunden. Dette gjelder også ved ønske om kabling av eksisterende stikkledning i 
luft.  
 
3.2.4 Kabling av luftnett 
Kabling av luftnett bestemt av kraftlaget skjer ved at det legges kabel opp utvendig på vegg 
til inntakstrakt. Hvis kunden ønsker annen utførelse må dette utføres av kundens 
elentreprenør. I slike tilfeller kan kraftlaget yte et tilskudd tilsvarende kraftlagets besparelse. 
 
3.2.5 Fritak for leveringsplikt 
Adgang for å dispensere fra leveringsplikten er hjemlet i energilovens § 3-3 tredje ledd. 
Adgangen er tillagt departementet som har delegert denne til NVE. Spørsmålet om fritak fra 
leveringsplikten blir gjerne reist i forbindelse med større reinvesteringer i utkantsområder. 
Dispensasjon blir neppe gitt når det gjelder faste bosettinger og næringsvirksomhet. For 
eldre bosettinger som er endret til fritidsboliger vil det trolig være lettere å få dispensasjon, 
da det ikke er forutsatt at netteier skal påta seg store ekstrakostnader for å forsyne denne 
gruppe. 


