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Høringssvar fra NVE - Transnovas forslag til nasjonal strategi og 
finansieringsplan for infrastruktur for elbiler  
 

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 14.4.2014 der de sender Transnovas forslag til nasjonal 
strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler. NVE er positive til at det jobbes med en strategi 
på dette området. Elbiler reiser nye utfordringer for kraftforsyningen både ved at de har en last som kan 
skape spenningsforstyrrelser i strømnettet og at de bidrar til økt effektuttak.  

NVE har to kommentarer til Transnova sitt forslag. 

I strategidokumentet er det ikke nevnt at salg av strøm på en ladestasjon er omsetning av elektrisk energi 
og således konsesjonspliktig, jf. energiloven § 4-1 første ledd. NVE har registret at det er innkommet 
svært få søknader om omsetningskonsesjon for slike ladestasjoner. NVE ønsker at det videre i strategien 
legges til rette for en prosess der omsetningskonsesjoner også inngår som en del av utviklingen. 

Videre har vi en konkret kommentar til side 24 i forslaget om anleggsbidrag. NVE mener det er viktig å 
presisere at også husholdningskunder kan få krav om anleggsbidrag og anbefaler derfor at det legges til 
to setninger i avsnittet. Tilleggene er merket med kursiv i avsnittet nedenfor (utdrag fra s. 24 i 
Transnova sitt forslag): 
 
”Anleggsbidrag er en etableringskostnad som tilkommer når laderen etableres med egen tilkobling til 
nettselskapets distribusjonsnett. Dette gjelder i all hovedsak hurtigladestasjoner og ved utbygging av et 
større antall fleksiladestasjoner ved samme nettilkoblingspunkt. For private elbilladere i tilknytning til 
boliger kan ladeinstallasjoner utløse anleggsbidrag hvis boligeiers hovedsikring må økes og det ikke er 
kapasitet i kraftnettet. Det er grunn til å tro at anleggsbidrag for privat ladning vil bli mer vanlig for 
fremtidige elbiler med større batterikapasitet. Nettselskapene innkrever anleggsbidrag for å dekke sine 
kostnader med tilkobling av nye abonnenter…” 
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