
Egenerklæring om rett til fritak/redusert sats for forbruksavgift på elektrisk kraft

Det må fylles ut et skjema for hver MålepunktID (finnes på nettfakturaen) som skal dokumenteres.

a) redusert sats (produksjon)

b) fritak (veksthus med el-oppvarming, kraftproduksjon etc.)

Ja

Nei

%

Dato / Sted Signatur/stempel

Følgende dokumentasjon for hvert målepunkt skal sendes inn:

- dette skjemaet

- utskrift fra Enhetsregisteret (Brønnøysund) hvor firmaets næringskode fremkommer

- for veksthus; egenerklæring om at veksthus har elektrisk varmeanlegg

- eget brev dersom det kreves refundert forbruksavgift tilbake i tid

Skjemaet og vedlegg sendes til Vevig AS

Strandgata 39

2640 Vinstra

eller sendes på epost til kundeservice@vevig.no

2) 
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.

Telefonnummer kontaktperson

Epost til kontaktperson

Organisasjonsnummer

MålepunktID (se strømregning)

Brukerens næringskode i dette målepunktet

Navn

Adresse

Postnummer

Poststed

Kontaktperson

(Kan også angis som vedlegg)

Det erklæres herved at de oppgitte opplysningene er korrekte, og at vi er klar over at forhold som endrer rettigheter til 

redusert avgift straks skal meldes til Vevig AS. 

Dersom kraften brukes av andre enn den som anlegget er registrert på, er det brukerens rett til fritak/redusert 

sats som skal dokumenteres.

1) Se Skattetatens  avgiftsrundskriv på www.skatteetaten.no/elektriskkraft

eller informasjon på www.vevig.no/Nettleie og vilkår/Forbruksavgift

I hvilke prosesser inngår forbruket med redusert avgift ?

Egenerklæringen gjelder 

Dersom ”Ja” , angi hvor stor andel av forbruket 
2)

 i dette målepunktet som skal ha full avgift

Brukes kraften på denne måleren til formål som skal 

fordeles mellom full avgift og fritak/redusert avgift? 
1)
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