
 

§ 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. 

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

deler av bedriften som er registrert under følgende naeringshovedområder eller -grupper 

etter norsk standard for naeringskoder SN2002: 

a) foretak innenfor Statistisk sentralbyrås naeringshovedområde C Bergverksdrift og 

utvinning, 

b) foretak innenfor Statistisk sentralbyrås naeringshovedområde D Industri, 

c) arbeidsmarkedsbedrifter innenfor Statistisk sentralbyrås naeringsgruppe 85.3 Sosial- og 

omsorgstjenester, dersom utøvelsen av virksomheten etter sin art tilsvarer virksomhet 

som faller innenfor naeringshovedområde C eller D, 

(3) Bedrifter som er tildelt naeringskode etter standard for naeringskoder SN2007 har krav på 

redusert sats når naeringskoden etter Statistisk sentralbyrås nøkkel for omkoding ville gitt 

krav på redusert sats etter annet ledd. 

 

3. Redusert sats for industrien 

(jf. stortingsvedtaket § 1 andre ledd bokstav a, saf. §§ 3-12-4, 3-12-6) 

Ordningen er hovedsakelig basert på en avgrensning iht. Statistisk sentralbyrås (SSB) 

standard for naeringsgruppering. Både fordi naeringskoden kan vaere basert på opplysninger 

som er foreldet og fordi det av forskjellige årsaker er oppstått feil mht. klassifiseringen, kan 

det vaere avvik mellom klassifiseringen og faktisk virksomhet. 

Alle virksomheter som er registrert i en naeringsundergruppe som gir rett til redusert sats 

etter saf. §3-12-4, skal belastes redusert sats uansett om de rent faktisk driver annen type 

virksomhet som ikke omfattes av disse naeringsundergruppene. Dersom noen virksomheter 

er registrert i naeringsundergrupper som gir rett til redusert sats på uriktige premisser, skal 

det sendes melding om korrekt virksomhet til Enhetsregisteret, 8910 BRØNNØYSUND. 

Dersom noen virksomheter mener de har virksomhet som medfører at de skal registreres i en 



naeringsundergruppe som gir rett til redusert sats, bør de sende endringsmelding til 
Enhetsregisteret. 

Ved endring vil virksomheten motta utskrift om ny gruppering. Denne utskriften 

må fremlegges for nettselskapet før virksomheten kan faktureres med redusert avgiftssats. 

Når en abonnent har flere typer virksomheter med forskjellige avgiftssatser, må det foretas 

en fordeling av forbruket. Det samme gjelder de tilfeller hvor abonnementet omfatter både 

industri/bergverk og administrasjonsbygg/privat husholdning. 

 

Den veiledende informasjon som her er gitt, er basert på opplysninger vi har mottatt av innsender, og 
ikke kontrollert av Tollvesenet. Vi gjør oppmerksom på at Tollvesenet ikke har anledning til å gi 
bindene forhåndstilsagn om toll, avgifter og saksbehandling. 
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