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Eigenerklæring om rett til redusert forbruksavgift for elektrisk kraft 2022 
 

Det må fyllast ut eit skjema for kvar MålepunktID (finns på nettfakturaen) som skal dokumenterast. 

 
Dersom krafta vert brukt av andre enn den som anlegget er registrert på, er det brukaren sin rett til 
redusert avgift som skal dokumenterast. 

Namn  

Adresse  

Postnummer  

Poststad  

Organisasjonsnummer  

Kundenummer hos Bømlo Kraftnett AS  

Gjelder Målepunkt ID  

Brukaren sin næringskode i dette målepunktet  

 

 
Brukast krafta på denne målaren til føremål som skal fordelast mellom full avgift og redusert avgift? 1) 

 
Ja 

  
Nei 

  

1) Sjå Skatteetaten sitt  Rundskriv ” AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2020” 

(Utdrag frå rundskrivet finn du på baksida av dette skjemaet.) 
 
Dersom ”Ja”: 

Angi kor stor del av forbruket 2) i dette målepunktet som skal ha full avgift: _____ % 
 

2)     Det må betalast full avgift av all levering av elektrisk kraft til bygg kor 80% eller meir av bygget sitt areal er 
nytta til administrasjonsføremål. 

  
Med ”administrasjonsføremål” meiner ein all anna verksemd enn den reine produksjonsprosessen. 
 
Me erklærer med dette at dei oppgitte opplysningane er korrekte, og at me er klar over at forhold som endrar retten 
til redusert avgift, straks skal meldast til Bømlo Kraftnett AS.  
 
Kontaktperson: ……………………………………….………………..  
 
Tlf.: ………..……    ………………… 
 
Email: …..…………………….. 

 
Følgjande dokumentasjon for kvart målepunkt skal sendast inn: 
- dette skjemaet 
- fersk utskrift frå Einingsregisteret (Brønnøysund) kor firmaet sin næringskode vert stadfesta 

 
 
__________________________   __________________________________ 
Dato / Stad       Sign.  

 
Skjemaet og vedlegg sendast til: Bømlo Kraftnett AS  

  Hollundsdalen 1 
  5430 BREMNES 

Eller e-post til:    nett@bomlo-kraftnett.no
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Utdrag frå rundskriv ”AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2020” 

 

§ 2-8. Dokumentasjon for avgiftsfritak  
Krav om avgiftsfritak skal kunne dokumenteres. Med mindre annet er bestemt i denne forskriften, skal 

kravets omfang og vilkårene for at fritak er oppfylt, fremgå av dokumentasjonen. 

 

§ 3-12-4. Redusert sats for industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver 

industriproduksjon  
(1) Ved levering av elektrisk kraft til industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver 

industriproduksjon, skal det betales redusert sats. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som 

benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen.  

(2) Den reduserte satsen gjelder elektrisk kraft som benyttes av bedriften selv, innenfor de deler av 

bedriften som er registrert i følgende næringsundergrupper (næringskoder) etter Standard for 

næringsgruppering SN2007: 

a) næringsundergruppe innenfor næringshovedområde B Bergverksdrift og utvinning (næringene 05 til 

og med 09), 

b) næringsundergruppe innenfor næringshovedområde C Industri (næringene 10 til og med 33), 

c) næringsundergruppe 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning, 

d) næringsundergruppe 88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked og næringsundergruppe 

88.994 Varig tilrettelagt arbeid, forutsatt at bedriften utøver aktivitet som etter sin art faller inn under 

næringshovedområdene B eller C. 

 

§ 3-12-7. Redusert sats for skip i næring 
Ved levering av elektrisk kraft til bruk om bord i skip i næring, skal det betales redusert sats. Som skip i 

næring anses ikke skip i opplag, skip som er varig er tatt ut av fart, skip brukt til bosted, hotell, kontor, 

verksted, lager, eller som er under reparasjon, ombygging eller er satt i dokk eller lignende. 

 

§ 3-12-9. Avgrensning mot administrasjonsbygg 
(1) Adgangen til å motta elektrisk kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra avgift omfatter 

ikke leveranser til administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet 

knyttet til administrasjon utgjør 80 pst. eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full 

avgift av all kraft levert til slike bygg. 

(2) For foretak som har montert egne målere for kraft levert til administrasjonsbygg, skal 

faktisk forbruk legges til grunn ved fastsettelse av avgiftsgrunnlaget. Foretak uten slike 

målere skal opplyse nettselskapet om hvor stor andel av den leverte kraften som er 

avgiftspliktig. 

 

§ 3-12-11. Dokumentasjon for rett til redusert sats 
(1) Foretak med rett til å få kraft levert med redusert avgiftssats må legge frem følgende 

dokumentasjon for nettselskapet: 

a) bekreftelse på næringsundergruppe (næringskode) fra Enhetsregisteret, med mindre 

Skattedirektoratet bestemmer noe annet. Fjernvarmeprodusenter kan i stedet legge frem 

konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat. 

c) egenerklæring som viser fordelingen mellom kraft som benyttes til industri, bergverk og 

fjernvarme med krav på redusert sats og kraft som benyttes til andre formål. Fordelingen 

skal kunne sannsynliggjøres. 

(2) Dokumentasjonen etter første ledd skal ikke være eldre enn ett år. Den som avgir dokumentasjonen 

er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Nettselskapet skal oppbevare 

dokumentsjonen i ti år. 

 

 

Rundskrivet finn du på denne adressa: https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-

organisasjon/avgifter/saravgifter/elektrisk-kraft/2020-elektrisk-kraft-ii-juli.pdf 
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