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Vår dato:           
Vår ref.: 201908250-1     
Arkiv:            Saksbehandler: 
Deres dato:    Amir Messiha 
Deres ref.:    
   

  ame@nve.no 
         

Kraftforsyningsberedskap - gebyr 2019 
Oversendelse av faktura 

Med hjemmel i energilovens kap. 9 Beredskap § 9-6, skal alle kraft- og nettselskap i Kraftforsyningens 
beredskapsorganisasjon (KBO) til sammen dekke beredskapsmyndighetens utgifter til arbeidet med 
kraftforsyningsberedskap. 

Gebyret er fastsatt på grunnlag av installert ytelse i kraftverk, transformatorstasjoner og nettstasjoner. 
Det er laget et notat hvor vi redegjør for hvordan gebyret er regnet ut. Notatet er lagt ut på våre nettsider:  

http://www.nve.no/gebyr 

Gebyret er ført på egen faktura. 

 

Der det er registrert 2 eiere på samme generator/trafo vil en av eierne få tilsendt faktura slik at det må 
foretas et internt oppgjør mellom disse. 

NVE gjør oppmerksom på at beregning av gebyr gjøres på bakgrunn av opplysninger i NVEs databaser 
Netbas og eRapp. Disse basene oppdateres på bakgrunn av opplysninger gitt av selskapene selv i 
Fosweb. Opplysning om eventuelle avvik eller andre kommentarer sendes NVE, Tilsyn og 
beredskapsavdelingen v/beredskapsseksjonen. 

 

  



 
Side 2 

 

 

 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt 
underretningen er kommet fram til partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. En eventuell klage skal 
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. 

 

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

 

 

Med hilsen 

 

Eldri Naadland Holo 
seksjonssjef 

Amir Messiha 
sjefingeniør 

 

Godkjenningstekst settes automatisk inn ved ekspedering 

Vedlegg:    Beregningsmetode 

 

   

   
 

  
   

   

 


