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VEDLEGG 

Priseksempler på tilknytning til Skagerak Netts anlegg 

 

Tekst og eksempler gjelder fra 16. mars 2018. Se nettsidene www.skageraknett.no for 
endringer og oppdatert informasjon. 

Anleggsbidrag er et investeringstilskudd som Skagerak Netts kunder må betale når: 

• det må investeres i nye nettanlegg for å kunne knytte kunde til strømnettet 
• det må investeres for å forsterke eksisterende strømnett basert på ønske fra kunde 

Dette innebærer at det er kunden som initierer utbyggingen/forsterkningen av strømnettet, 
som må bære kostnaden som påføres nettselskapet. 

Alle nettselskap i Norge er underlagt detaljert regulering der inntekten beregnes og defineres 
av myndighetene (Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE) og ikke av nettselskapet 
selv. 

Ordningen skal blant annet sikre likebehandling av kunder. Kostnaden (=anleggsbidraget) gis 
til den som skal bruke anlegget. Kunden som initierer utbygging/forsterkning må betale på 
forhånd. Nettselskapets arbeid settes i gang når kunde har betalt anleggsbidraget. 

Skagerak Nett anbefaler at kunder tar kontakt med en installatør (se våre nettsider) som 
melder inn tilknytningsbehovet. Kunder velger ofte selv å sørge for graving av kabelgrøft. 
Valgt installatør vil da innestå for at grøft og kabelforlegging gjøres etter gjeldende krav og vil 
dokumentere det med bilder. Skagerak Nett kan stå for graving men dette vil vanligvis være 
mer tidkrevende og fordyrende. Kostnader for planlegging og gjennomføring legges da til 
anleggsbidraget. 

 

Som kunde må du forholde deg til både Skagerak Nett og din installatør ved tilknytninger. 
Når du mottar faktura fra installatør skal faktura ikke inneholde kostnader relatert til selve 
tilknytningen i kabelskap/stolpe. Installatør skal kun fakturere deg for arbeid som er utført i 
ditt elektriske anlegg (på figurer fra B og innover i bolig), pluss eventuelt graving av 
kabelgrøft og legging av kabel hvis det er avtalt mellom dere. Skagerak Nett vil fakturere som 
vist i de 3 eksemplene. 

 

Følgende tre eksempler viser de mest vanlige former for tilknytning til strømnettet. Alle 
priseksempler gjelder tilknytninger hvor kunden og dennes installatør står for graving av 
kabelgrøft.  

 

http://www.skageraknett.no/
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Eksempel 1 - Ny bolig tilknyttes kabelnett fra eksisterende kabelskap i gate/adresse 

 

Kabel, transport/logistikk, tilkobling kabel kabelskap/tilknytningsskap, 
sikring/list av kabel og dokumentasjon:  

 
12 000,- 

Målerkostnader; måler, frakt/logistikk, montasje og dokumentasjon: 1 400,- 

Totalt: 13 400,- 
Dette er veiledende pris. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel og eventuell andel av 
eksisterende anlegg. 

 

 

Figur viser frittstående kabelskap som eies av Skagerak Nett (A) og tilknytningsskap som 
eies av kunde (B).  
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Eksempel 2 - Ny bolig tilknyttes luftnett fra nytt/eksisterende stolpeskap i gate/adresse 

 

Stolpeskap (andel), frakt/logistikk, montasje og dokumentasjon:  
 
 
 

17 750,- 

Tilkobling kabel (andel) til luftnett: 
Kabel, transport/logistikk, tilkobling kabel stolpeskap/ tilknytningsskap, 
sikring/list av kabel, jordtråd mellom skap og dokumentasjon: 

Målerkostnader; måler, frakt/logistikk, montasje og dokumentasjon: 1 400,- 

Totalt: 19 150,- 
Dette er veiledende pris. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel og eventuell andel av 
eksisterende anlegg. 

 

 

 

Figur viser stolpeskap som eies av Skagerak Nett (A) og tilknytningsskap som eies av kunde 
(B). Tilknytningsskapet (B) er her innfelt i vegg hos kunde.  

B 

A 
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Eksempel 3 (unntaksvis) - Bolig tilknyttes luftnett (direkte) i stolpe fra din gate/adresse 

 

Løsningen benyttes når det er lite sannsynlig at flere kunder i nær fremtid vil tilkobles fra 
samme stolpe. For eksempel når det ikke er konkrete planer om fortetting (av hus) eller 
kabling av eksisterende luftstrekk inn til huset på grunn av ombygging eller lignende. Av og til 
er også luftstrekk beste tilknytningsløsning på grunn av grunnforhold (fjell). 
Tilknytningskostnadene kan da ikke deles på flere kunder.  

 

Stolpesikring; frakt/logistikk, montasje og dokumentasjon:  
 
 

17 550,- 

Tilkobling av kabel i mast, frakt/logistikk og dokumentasjon: 
Kabel, transport/logistikk, tilkobling kabel fra stolpe - tilknytningsskap og 
dokumentasjon: 
Målerkostnader; måler, frakt/logistikk, montasje og dokumentasjon: 1 400,- 

Totalt 18 950,- 
Dette er veiledende pris. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel.  

 

 

Figur viser at kabel kommer direkte fra luftnett uten å gå via kabelskap. Tilknytningsskapet 
(B) eies av kunde og er her innfelt i vegg hos kunde. 

B 


