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KUNDESERVICE
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Deres ref.:

Gnr,/Bnr,/Festenr
xxx/x/xxx

Saksbehandler:
STMA

Vår ref.:

xxxxxxx

Dato:

30.10.2019

Anleggsbidrag ved nettilknytning Bjønnåsen hytteområde.
Vi viser til Deres henvendelse til Eidsiva Nett AS.
Informasjon om anleggsbidrag
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) regulerer alle norske nettselskap med
hjemmel i energiloven med tilhørende forskrifter. Nettselskapets tilknytningsplikt i
Energiloven § 3-3 innebærer at nettselskapet er ansvarlig for fremføring og tilknytning av
ny installasjon.
Anleggsbidrag er regulert gjennom§ 16 i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om teknisk
og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
(kontrollforskriften).
For mer informasjon om anleggsbidrag: www.nve.no
Anleggsbidrag er et engangsbeløp nettselskapet skal kreve av kunder som utløser nye
nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett, og kunden dekker inntil 100% av
de nødvendige anleggskostnadene. Hvor stor andel kunden skal dekke avhenger av
kundens effektbehov, og om det er eller vil bli andre kunder som er tilknyttet anlegget.
Eidsiva Nett utarbeider et kostnadsoverslag for hva arbeidet vil koste, men det
er de faktiske kostnader som til slutt avgjør totalbeløpet, men maksimalt 15 prosent
utover estimert anleggsbidrag.
Nettselskapet skal på forespørsel fra kunde gi innsyn i fullstendig kostnadsgrunnlag uten
ugrunnet opphold.
Kostnadsoverslaget er gyldig 3 måneder fra dato og forutsetter at arbeidene er ferdigstilt
innen utgangen av år 2021.
Klage på nettselskap
Er kunde uenig i anleggsbidraget kan saken klages inn for Norges Vassdrags- og
Energidirektorat (NVE).
NVE er gitt myndighet til å treffe avgjørelse når det oppstår uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet.

§ 16-4. Skriftlig avtale om anleggsbidrag
KUNDENUMMER:

xxxxxxx BJØNNÅSEN VEL

REFNR (El prosess):

xxxxxxx

Saksbehandler Eidsiva Nett:

STEFAN MATHIASSEN

Navn: Nordmann, Ola og Kari
Gnr. /Bnr. / Festenr.: xxx/x/xxx
Tiltakshaver er:

□ privatperson med fødselsdato:
□

næring/virksomhet,
organisasjonsnummer:

Fakturaadresse:
Dato og signatur:
Bestilling sendes til kundeservice@eidsivanett.no
Viktig!
Når Dere sender svarslipp pr epost til kundeservice@eidsivanett.no så skriv
kYJ1 REFNR: 11111111 (Eksakt sånn det står) i EMNEFELTET i eposten Dere sender,
da kommer den rett inn i saken uten forsinkelse.
Ta kontakt med Stefan Mathiassen, 959 81 059 hvis spørsmål til dette.

