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Høring om anleggsbidrag 
 
Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) er en interesseforening for fylkeskommunene 
Hedmark, Oppland, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og 
Fjordane, Trøndelag, Nordland og Troms.  
 
Bakgrunn 
 
NVE har sendt ut på høring forslag om endringer i regelverket om anleggsbidrag. Forslaget 
åpner for at nettselskapene skal kreve anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet. 
Kunder som har bedt om tilknytning eller økt kapasitet i på disse nettnivåene har til nå ikke 
betalt for nettinvesteringer. Dette har konsekvenser for signalene om dimensjonering, 
lokalisering og etablering, og gir høyere nettleie for nettets øvrige brukere. 
 
Kraftfylkas vurdering 
 
I lys av de store økningene i nettinvesteringer framover er det et behov for å se på 

kostnadsfordelingen. I følge nettselskapenes investeringsplaner, er det forventet investeringer 

for ca. 140 mrd. i nett i tiårsperioden 2016-2025. De som er med på å utløse store 

investeringer må forventes å ta en større del av kostnaden. Det er flere måter å løse dette på. 

Kraftprodusenter har i dag et EU-fastsatt tak i tariffen for innmating av strøm på nettet, som 

det er vanskelig å endre på. Vi mener også at det skal være en fordel å ha stort forbruk nær 

kraftproduksjon, og at Statnetts foreslåtte endring av K-faktor ikke bør innføres. Utvidet 

adgang til å ta anleggsbidrag står dermed igjen som en fornuftig måte å dempe nettkostnadene 

for alminnelig forbruk. Dersom man lar kraftprodusentene betale anleggsbidrag for de 

investeringene de utløser vil også denne gruppen ta en del av kostnaden, i likhet med andre 

næringsaktører. 

 

Selv om det er positivt at den som utløser investeringen også betaler en andel av kostnadene, 

kan det bli en høy pris for enkelte aktører, for eksempel ved større vindkraftutbygginger. Det 

vil også kunne bli kostbart å anlegge ny industri i enkelte områder med behov for 

næringsutvikling. Det er foreslått en reduksjonsfaktor på inntil 0,5 i regional og 

transmisjonsnettet. Det er viktig at nettselskapene får fleksibilitet her, slik at det kan 

behovsprøves hvor stort anleggsbidraget skal være. Dersom det er særlige hensyn til taler for 

at det skal unntas anleggsbidrag bør nettselskapene ha mulighet til å gi dispensasjon eller 

ytterliggere reduksjonsfaktor. På den måten unngår man å hindre potensielt prosjekter fra å 

realiseres. Her bør det settes opp objektive kriterier.  

 

I utgangspunktet støtter vi at nettselskapenes anslag for anleggsbidrag ikke kan overstiges 

med mer enn 15 %. Kundehensyn er viktig, men det kan være vanskelig for nettselskapene å 

vite nøyaktig hvilke kostnader som skal ligge til grunn, for eksempel om det skal graves eller 



må sprenges. Det er viktig at nettselskapene kan informere om kompliserende forhold som 

kan være vanskelig å ta med i beregningen.  

 

Vi støtter at nye aktører skal betale for anleggsbidrag innenfor en tiårsperiode etter 

oppgraderingen, selv om det kan være krevende for nettselskapene å fungere som sentral for å 

hente inn og betale ut bidragene. Det vil kreve økte administrative kostnader, men sikrer 

likebehandling av kundene.  

 

Vi støtter at anleggsbidrag blir en «skal-bestemmelse» i forskrift. Vi støtter også at 

nettselskapene skal ta betalt for utredninger av anleggsbidragets størrelse, siden dette vil sikre 

likebehandling.  

 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Niklas Kalvø Tessem 
Daglig leder Kraftfylka 
 
 
 
 

 

 

 


