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Vår dato: 05.09.2019         

Vår ref.: 201908249-1     

Arkiv:            Saksbehandler: 

Deres dato:    Amir Messiha 

Deres ref.:    

   

  ame@nve.no 

         

Gebyr for tilsyn etter energilovforskriften § 3-5 a) for 2019 

Oversendelse av faktura 

 

Bakgrunn/vurderingsgrunnlag 

Det vises til brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) av 14.03.2008 og 25.03.2008 der det 

ble informert om tilsyn etter energilovforskriften § 3-4 a (etter endring 01.07.2010: § 3-5a). 

Alle selskap med konsesjon for elektriske anlegg og som har en inntektsramme er underlagt dette tilsyn. 

Hvert år vil tilsyn bli gjennomført hos et utvalg av selskaper som har inntektsramme. Tilsyn etter 

energilovforskriften § 3-5 a blir i 2019 samkjørt med tilsyn etter beredskapsforskriften eller spesialtilsyn 

angående transformatorer. Etter energiloven § 10-1 skal utgifter til tilsynet betales av konsesjonærene. 

Utgiftene vil i form av gebyr bli fordelt på alle selskap med inntektsramme.  

Fra Olje- og energidepartementet er NVE for 2019 gitt anledning til å kreve inn 3,045 mill kr i gebyr for 

dette tilsynet. Etter inntektsrammens størrelse er nettselskapene delt i ti grupper. For gebyrfordelingen i 

2019 vil forslag til inntektsramme for 2019 bli lagt til grunn. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i energiloven § 10-1 skal alle selskap med inntektsramme betale gebyr for tilsyn etter 

energilovforskriften § 3-5a for dekning av NVEs utgifter. 

NVEs utgifter i 2019 er satt til 3,045 mill kr. Gebyr for dette tilsynet fordeles etter følgende prinsipp 

basert på NVEs forslag til inntektsramme for 2019. 

 Inntektsramme opptil 1 mill kr:   2 700 kr 

 Inntektsramme opptil 10 mill kr:  9 500 kr 

 Inntektsramme opptil 25 mill kr:          13 000 kr 

 Inntektsramme opptil 50 mill kr:          15 500 kr 

 Inntektsramme opptil 100 mill kr:        20 500 kr 



 
Side 2 

 

 

 

 Inntektsramme opptil 300 mill kr:  41 000 kr 

 Inntektsramme opptil 900 mill kr:  56 500 kr 

 Inntektsramme opptil 2 000 mill kr:  83 500 kr 

 Inntektsramme opptil 5 000 mill kr:  98 000 kr 

 Inntektsramme over 5 000 mill kr:        147 900 kr 

 

 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt 

underretningen er kommet fram til partene. jfr. forvaltnings lovens kap. VI. En eventuell klage skal 

begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. 

 

Vi foretrekker elektronisk oversendelse til NVEs sentrale e-postadresse nve@nve.no 

 

 

Med hilsen 

 

Eldri Naadland Holo 

seksjonssjef 

Amir Messiha 

sjefingeniør 

 

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