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Bjønnåsen Hyttefelt 

 

Vi viser til Deres henvendelse til Eidsiva Nett AS om elektrifisering av Bjønnåsen 

Hyttefelt. 

 

For å komme videre i sakens anledning ber vi om at deres forespørsel organiseres ved at 

det opprettes ett kontaktpunkt med en kontaktperson mot Eidsiva Nett, det kan være et 

styre, velforening eller en prosjektgruppe. Heretter kalt koordinator. 

Vi ber videre om at koordinator: 

• Definerer hyttefeltets område. 

o Eidsiva Nett forbeholder seg retten til å avgrense område i forbindelse med  

prosjektering etter hva som er praktisk fornuftig og gjennomførbart med tanke 

på strømnettet.  

o Hytteområder er som oftest «radielle fellesanlegg», dvs. i nett der det er mulig 

å entydig henføre nytten av investeringen i sin helhet til en klart avgrenset 

kundegruppe. Anleggsbidraget settes tilsvarende den enkeltes utbyggers 

forholdsmessige andel av utbyggingskostnadene. 

• Undersøker om det er nok interesserte til å kunne nå antallet for å starte utbygging. 

o Erfaringsmessig (uforpliktende estimat) ligger anleggsbidrag for tilkobling i 

området kr 100.000,- til kr 150.000,- 

• Leverer liste på regneark med følgende kolonner: 

o Navn på hytteeier 

o Gårds.nr fritidseiendom 

o Bruks.nr fritidseiendom 

o Feste.nr fritidseiendom 

o Adresse folkeregistrert på hytteeier 

o Postnummer folkeregistrert på hytteeier 

o Fødselsdato på hytteeier (DD.MM.ÅÅÅÅ) 

o Telefon 

o E-post 

• Koordinator er også ansvarlig for å oppdatere lister for interesserte etter 

prosjektoppstart og under byggeperioden, samt å melde nye interessenter til Eidsiva 

Nett etter avtalte tidsintervaller.   



  

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. 

 

Anleggsbidraget for hyttefelter blir beregnet i henhold til kontrollforskriften § 

16-9 og Eidsiva Nett sin rutine er som følger: 

 

§ 16-9 Anleggsbidrag i nettanlegg med flere brukere 

Kundens anleggsbidrag beregnes som en forholdsmessig andel av kostnadsgrunnlaget. 

Kundens forholdsmessige andel beregnes som kundens etterspurte kapasitetsøkning delt 

på den økte kapasiteten i nettanlegget*. 

Nettselskapet kan fordele hele kostnadsgrunnlaget på et gitt antall kunder** dersom § 

16-8 bokstav b) og c)*** er oppfylt. Kostnadsgrunnlaget fordeles mellom de aktuelle 

kundene basert på kapasitetsøkningene kundene har bestilt. 

Dersom andre kunder likevel blir tilknyttet nettanlegget eller får økt kapasitet innen ti år, 

skal nettselskapet betale tilbake den delen av anleggsbidraget som overstiger hver av 

kundenes forholdsmessige andel av kostnadsgrunnlaget 

 

*Forutsetninger i henhold til § 16-9 for beregning og prosjektering er at Eidsiva Nett 

leverer 400V infrastruktur og at hyttene får 4x40A overbelastningsvern. 

**Eidsiva Nett har erfart at inntil 80% av hyttene i et eksisterende hyttefelt bestiller 

strømtilknytning innen 10 år. 

 

***§ 16-8 bokstav b) og c) 

b) nettanlegget er dimensjonert etter nettselskapets minste standard i forhold til 

kundens bestilte kapasitet, og 

c) nettselskapet vurderer at andre kunder ikke vil bli tilknyttet eller få økt kapasitet i 

nettanlegget innen ti år etter kunden som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk 

økt kapasitet. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nve.no/


  

Fordeling av anleggsbidraget følger størrelsen på hyttefeltet. 

 

Elektrifisering av eksisterende hyttefelter følger følgende prinsipper. 

• Eidsiva Nett har plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet. 

• Eidsiva Nett skal kreve anleggsbidrag av nye nettkunder når disse utløser 

investeringer i nettet. 

• Eidsiva Nett må også vurdere om tiltaket er samfunnsmessig rasjonelt, om tiltaket 

er samfunnsmessig rasjonelt vurderes blant annet ved sannsynligheten for full 

innkreving av anleggsbidraget innen 10 år. 

 

For å forenkle denne vurderingen har Eidsiva Nett satt følgende kriterier. 

 

1. Hyttefelt med ≤20 hytter:  

a. Eidsiva Nett setter ingen nedre grense på antall hytter som bestiller 

tilknytning før Eidsiva Nett starter utbygging av infrastruktur. 

b. Eidsiva Nett har erfart at inntil 80% av hyttene i et eksisterende hyttefelt 

bestiller strømtilknytning innen 10 år. Totale utbyggingskostnader fordeles 

på 80 % av hyttene. 

c. Desto færre hytter det er i et hyttefelt øker risikoen for at det totale 

anleggsbidraget ikke blir fullt innbetalt innen 10 år. 

d. Eidsiva Nett stiller derfor krav om at de som bestiller, betaler 70% av 

anleggsbidraget før Eidsiva Nett starter utbygging av infrastruktur. 

 

2. Hyttefelt med ≥21 hytter:  

a. Eidsiva Nett setter nedre grense på antall hytter som bestiller tilknytning 

før Eidsiva Nett starter utbygging av infrastruktur. 

b. Eidsiva Nett har erfart at inntil 80% av hyttene i et eksisterende hyttefelt 

bestiller strømtilknytning innen 10 år. Totale anleggskostnader fordeles på 

80 % av hyttene. 

c. Vi krever videre at 50% av disse bestiller før Eidsiva Nett starter utbygging 

av infrastruktur. 

d. Er det ikke nok bestillinger i første i henhold til punkt c. kan utbygging av 

infrastruktur fortsatt realiseres. Men Eidsiva Nett vurderer risikoen for at 

det totale anleggsbidraget ikke blir fullt innbetalt. 

e. Eidsiva Nett stiller derfor krav om at de som bestiller innbetaler 70% av 

anleggsbidraget før Eidsiva Nett starter utbygging av infrastruktur. 

Eksempel på utregning av hyttefelt med ≥21 hytter: 

1. Hyttefelt med 100 hytter. 

2. Det er sannsynlig at 80 hytter tilknytter seg innen 10 år. (80% av 100 hytter). 

3. For at det skal bli utbygging av strøm må 40 hytter bestille. (50% av 80 hytter). 

a. Brøken rundes av matematisk.  

i. <99,5 hytter blir 99 

ii. >99,5 hytter blir 100 

Det gjøres oppmerksom på følgende: 

Eidsiva Nett krever inn anleggsbidrag fra hytte «nr 81-82 osv» inntil det har gått 10 år 

fra første spenningssetting av det nye nettanlegget.  

Når 10 år har gått tilbakebetales betales det som eventuelt er innkrevd for mye i 

anleggsbidrag tilbake til registrerte eiere (hjemmelshavere).  

Den som mottar en eventuell tilbakebetaling er registrert eier (hjemmelshaver) av 

eiendommen, ikke nødvendigvis den som betalte inn anleggsbidraget.  

For mye innbetalt anleggsbidrag fordeles likt mellom registrerte eiere (hjemmelshavere).  



  

Eidsiva Nett betaler ikke tilbake summer under kr 1.000,- til den enkelte registrerte eier 

(hjemmelshaver). 

 

For Eidsiva Nett AS 

 

Stefan Mathiassen   

Saksbehandler 

Eidsiva Nett AS 

Mobil: 959 81 059  

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 


