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Når nye kunder skal knyttes til strømnettet, eller når eksisterende nettkunder ønsker økt uttak, vil
det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet.
Kostnadene må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket, i form av et anleggsbidrag.
Reglene for anleggsbidrag er definert under Energiloven som «Forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer». Forskriften finnes enklest på Norges
Vassdrags- og Energidirektorats hjemmesider www.nve.no. NVE skriver også en del om anleggsbidrag
på sine heimesider: Anleggsbidrag - NVE
Når en kunde trenger strømforsyning, er anleggsbidraget kunden sin andel av bygge-kostnaden.
Kunden får rett til strømuttak på anlegget, men det er Fjellnett som eier anlegget og har
vedlikeholdet. Fjellnett kalkulerer anleggsbidraget som et kostnadsoverslag til kunden.
Anleggsbidraget blir etterberegnet og faktiske kostnader blir fakturert kunden.
Flytting/kabling av anlegg
Ved ønske om kun flytting eller kabling av anlegg blir kostnaden fakturert fullt ut som regningsarbeid.
Grøfter:
Alle grøfter som et tiltak forårsaker ved tilknytning, forsterking eller flyttingen kan bestilles/ordnes av
kunden i henhold til gjeldende retningslinjer for kabelgrøfter /kabelrøranlegg. Grøftene er en del av
anlegget og er anleggsbidrag. Det forutsettes at graveentreprenøren har et godkjent
internkontrollsystem i henhold til Byggherreforskriften.
Forsterkning og fornying av anlegg:
Det må vurderes om tiltaket utgjør en reinvestering eller fornyelse av eksisterende anlegg.
Anleggsbidraget blir justert for merkostnadene ved en framskyndet reinvestering. Tiltaket må
vurderes med hensyn på økonomisk levetid for lavspentanlegg og restlevetid for høyspent anlegg,
ved det eksisterende anlegget. En regner her på å bygge opp et anlegg likt det som blir erstatta.
Provisoriske anlegg:
Provisoriske anlegg blir fakturert som regningsarbeid. Returmateriell som kan benyttes igjen blir
fakturert med 25% av nypris.

Tilbakebetaling av anleggsbidrag:
Ved anleggsbidrag for tilknytning/forsterking kan det inngås avtale med kunden om at han
forskutterer anlegget og at han da får tilbakebetaling av deler av anleggsbidraget dersom andre
tilknyter seg dette nettet innen 10 år fra dato for ferdigstillelse. Dette gjelder andel av fellesnett og
det brukes effektuttak / overbelastningsvern i forhold til totalkapasiteten på nettet som andel av det
som er forskuttert.
Saksgang / prosess for anleggsbidrag.
1. Anleggsbidrag blir utløst når kunden etter forespørsel får:
 ny nettilknytning
 økt kapasitet
 bedre kvalitet
2. Fjellnett sender informasjon til kunden. Når det gjelder ukompliserte og enkle saker får
vanligvis kunden et tilbud i løpet av 2-4 uker, utenom ferietida. Det vil da blir oversendt et
tilbud / kostnadsoverslag i form av en tilknytningsavtale. Når tilknytningsavtalen er signert og
returnert fra kunden, blir den å betrakte som en bestilling av arbeidet.
3. Ved større anlegg og prosjekt kan vi gi et grovt overslag til kunden for valgt nettløsning.
Kostnad med eventuell videre nødvendig utreding og detaljplanlegging blir belastet og
fakturert kunden. Etter bestilling blir anlegget detaljplanlagt og tilbud blir sendt ut i form av
en tilknytningsavtale.
4. Kunden aksepterer ved å signere tilknytningsavtaleavtalen, eller ved å sendes bekreftelse på
godtatt kostnadsoverslag.
5. Ved anlegg med beregnet kostnadsoverslag på over kr 100.000,- kreves det 90%
forskuddsbetaling av det som påregnes å bli utført ved prosjektet inneværende år.
6. Etter ferdig utført anlegg fakturerer Fjellnett kunden differansen når innbetalt anleggsbidrag
er lavere enn etterberegnet anleggsbidrag, men maksimalt 15 prosent utover estimert
anleggsbidrag. Begrensningen gjelder ikke dersom kostnadsoverskridelsen skyldes forhold på
kundens side.
Hvis det er forskuttert for mye i forhold til etterberegnet anleggsbidrag foretas det
tilbakebetaling til kunden.

