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Andel redusert sats eller fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft 
 

Næringsliv mv. utenom industri, bergverk, arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon samt 

fjernvarmeprodusenter er pålagt å betale full forbruksavgift på elektrisk kraft.  

 

Produksjonsprosessen i industrien (produksjonsbedrifter med næringskode 05-33) ilegges redusert sats for 

forbruksavgift, tilsvarende minimumssatsen i EUs energiskattedirektiv.  

 

Enkelte næringsgrupper innvilges fremdeles fullt fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft når betingelsene om 

skriftlig dokumentasjon er oppfylt. Disse næringsgruppene, samt krav til dokumentasjon, er:  

 

 Veksthusnæringen 

Det må fremlegges bekreftelse fra fylkeslandbrukskontoret eller landbrukskontoret om at nettkunden har 

veksthus med elektrisk varmeanlegg før fritak gis.  

 

 Kjemisk reduksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser 

Det må fremlegges egenerklæring knyttet til faktisk bruk før fritak gis.  

 

 Bedrifter som er med i godkjente energieffektiviseringsprogram fra NVE 

Dette gjelder foretak i treforedlingsindustrien. Det må fremlegges bekreftelse på deltakelse fra NVE før fritak 

gis. Mer informasjon om ordningen finnes på NVEs hjemmesider www.nve.no/pfe 

 

I alle tilfelle skal næringskode og øvrig nødvendig dokumentasjon skriftlig dokumenteres for Fagne før redusert sats 

eller fritak for forbruksavgift gis. Som dokumentasjon kreves minimum underskrevet egenerklæring vedlagt 

bekreftelse på næringshovedområde fra Statistisk sentralbyrå samt kopi av firmaattest, dersom det for den aktuelle 

næringsgruppen ikke er stilt ytterligere krav til dokumentasjon (se ovenfor).  

 

Ovennevnte næringsgruppers adgang til å motta elektrisk kraft med redusert sats eller fritak for forbruksavgift på 

elektrisk omfatter ikke leveranser til administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet 

til administrasjon utgjør 80% eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full forbruksavgift på all elektrisk kraft 

levert til slike bygg. Dersom det for ett abonnement leveres kraft til formål som dels faller innenfor og dels faller 

utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket. Dette må dokumenteres på hhv. skjemaet som 

følger vedlagt samt gjennom vedlegg av nødvendig dokumentasjon.  

 

Informasjon om lover, forskrifter, rundskriv mv. som omhandler forbruksavgift på elektrisk kraft finnes på 

www.finansdepartementet.no og www.toll.no. 

 

Ved søknad om redusert sats eller fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft kan vedlagte egenerklæring benyttes. 

Vennligst fyll ut skjemaet, vedlegg nødvendig dokumentasjon og send søknaden til: 

 

Fagne AS 

Postboks 2015 

5504 Haugesund 

http://www.nve.no/pfe
http://www.finansdepartementet.no/
http://www.toll.no/
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Til  Fagne AS 

 Postboks 2015  

 5504 Haugesund 
 

Søknad om redusert sats eller fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft 
 

Kunden er selv ansvarlig for å bekrefte og dokumentere overfor Fagne AS at man har rett til å motta elektrisk kraft 

med redusert sats eller fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft. Kravet skal dokumenteres skriftlig. Kravets omfang 

og vilkårene for at redusert sats eller fritak for forbruksavgift er oppfylt skal fremgå av dokumentasjonen. 

Det skal fylles ut ett skjema for hvert elektrisk anlegg som omfattes av søknaden og skal dokumenteres. Dersom 

kraften brukes av andre enn den som er registrert som anleggets nettkunde hos Fagne AS, er det brukerens rett til 

redusert sats eller fritak for forbruksavgift som skal dokumenteres.  

 

Nettkunde 
Navn:                                               Organisasjonsnr: 

Postadresse: 

Anleggets bruker 
(fyll ut dersom forskjellig fra nettkunde) 

Navn:                                               Organisasjonsnr: 

Postadresse:  

Brukers næringsgruppe/ nærings-

hovedområde (dokumentasjon) 
 

MålepunktID, målernummer samt 

dato redusert sats eller fritak for 

forbruksavgift skal gjelde fra 

MålepunktID: 

 

Målernummer                   Fra dato (åååå-mm-dd): 

 

Angi areal som gjelder produksjon 

og administrasjon i prosent av 

totalareal 

Areal produksjon:         %    Areal administrasjon:         % 

Anleggsadresse  

For kunder i næringsparker eller andre typer for fellesmåling hvor kunder med rett til redusert forbruksavgift ikke er 

tilknyttet egen måler: Hvor stor andel av forbruket i målepunktet skal svare full avgiftssats:         % 

Dokumentasjon vedlagt 
(beskriv vedlagt dokumentasjon) 

 

Før opp anleggets kategori samt hva slags dokumentasjon som er vedlagt, se side 1 for kategorisering av anlegg 

samt krav.  

Nødvendig dokumentasjon (kopi av firmaattest eller nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret) skal være 

vedlagt denne egenerklæring! 

Eventuell kommentar:  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Undertegnede er kjent med Finansdepartementets forskrift om særavgifter nr. 1451 § 3-12 og søker om redusert 

forbruksavgiftssats/ fullt fritak for forbruksavgift ved mottak av elektrisk kraft på ovenstående anlegg. Det erklæres 

herved at de oppgitte opplysninger i dette skjema er korrekte, og at vi er klar over at det er vårt ansvar at forhold som 

endrer rettigheter til redusert forbruksavgift umiddelbart meldes til Fagne AS. 

 

______________________   ______________________________________________________ 

Dato/sted     Underskrift  


