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Forbruksavgift - veiledning og informasjon 
 
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. Adgang til å motta elektrisk kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra avgift 
omfatter ikke leveranse 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. 
 
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: 
05 til 33, 38.320, 88.993 og 88.994. For detaljert beskrivelse og informasjon se 
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/om/elektrisk-kraft/ 
 
Enkelte næringsgrupper innvilges 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. 
 

Kunden er selv ansvarlig for å bekrefte og dokumentere overfor Glitre Energi Nett 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. 
I alle tilfeller der det er krav om redusert avgiftssats/fritak skal skjema «Nøkkelopplysninger fra 
Enhetsregisteret» fra Brønnøysundregistrene alltid vedlegges. I tillegg skal alle punkter i egenerklæringsskjema 
utfylles, og skjema underskrives. 
All øvrig dokumentasjon skal inneholde referanser til den paragraf i særavgiften som beskriver 
dokumentasjonskravet. 
Dersom kraften brukes av andre enn den som er registrert som anleggets nettkunde hos Glitre Energi Nett, er 
det brukerens rett til redusert sats eller fritak for forbruksavgift som skal dokumenteres. 
Det må fylles ut ett egenerklæringsskjema per anlegg (målepunkt-ID) 
 
Informasjon om lover, forskrifter, rundskriv mv. som omhandler forbruksavgift på elektrisk kraft finner du her;  
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/om/elektrisk-kraft/ 

 

Innsendelse 
Egenerklæring og nødvendig dokumentasjon sendes til: 
Glitre Energi Nett AS 
v/ Kundeservice 
Postboks 7007 
3007 Drammen 
 
Eller på epost til: 
kundeservice@glitreenergi-nett.no 
 
Skulle det være spørsmål om redusert sats og forbruksavgift kontakt vår kundeservice 
Telefon: 31 00 42 30 eller e-post: kundeservice@glitreenergi-nett.no 
 
Vi hjelper deg gjerne! 
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Egenerklæringsskjema for redusert sats eller fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft 
 

Nettkunde Anleggets bruker (dersom annen enn nettkunde) 

Navn/firma: Navn/firma: 

Org.nummer: Org.nummer: 

Postadresse: Postadresse: 

Postnr./Sted: Postnr./Sted: 

 

Dersom annen bruker – Brukers næringskode/næringsområdet (må dokumenteres) 

                                                                                          / 

 

Anleggsopplysninger (ett skjema per målepunkt-ID det søkes for) 

Anleggsadresse: 

Postnr./sted: 

Målernummer: 

Måelpuntk-ID: 

Fra dato (dato redusert sats eller fritak for forbruksavgift skal gjelde fra): 

 

Brukes kraften på måleren til formål som skal fordeles mellom full avgift og redusert avgift? (sett kryss) 
 

 
 
                   Hvis JA – Angi hvor stor andel av forbruket i  

                                         målepunktet som skal svare full avgiftssats                            ------------------% 
                  

JA: 

NEI: 

 

Nærmere beskrivelse av bruken av anlegget (F.eks. type lokaler, hva kraften benyttes til, lager etc.) 

 

 

 

Kontaktperson 

Fornavn/Etternavn: 

E-post:                                                                                                                                Telefon:                                                                                        

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 Glitre 
Energi Nett. 

 

 

   --------------------------------------------                                                       ……………………………………………………… 
                    Sted/dato                                                                                      Nettkundens signatur/stempel 

 
Det må betales full avgift av all levering av elektrisk kraft til bygg hvor 80% eller mer av byggets areal er benyttet til administrasjonsformål. 

Med administrasjonsformål menes all annen virksomhet enn den rene produksjonsprosessen. 
 
 


