
 

 

 

Installatørene i  

Varanger Krafts forsyningsområde 

 

 

 

 

Nye rutiner fra 1 juni ved behandling av Installatørmelding. 
 
Som en konsekvens av endrede krav fra myndighetene og behov for å forenkle vår 
saksbehandling vil vi innføre noen absolutte krav til hvilke opplysninger vi må ha i/sammen 
med installatørmeldingen. Målet vårt med denne prosessen er at dere skal få en raskere 
saksbehandling og prosess, helt fram til tilknytningen.  
 
 

Krav til meldingen ved nye anlegg: 
• Gnr og bnr  

• Adresse dersom det er opprettet. 

• Beskrivelse av hva bygget skal brukes til (tilleggsopplysninger). Er det bolig 

eller rekkehus, Kontorer eller forretninger osv 

• Kart som viser hvordan bygningen er plassert og hvor inntaket ønskes 

plassert.  

 

 

Krav til meldingen ved eksisterende anlegg: 

• Målernummer 

• Adresse 

• Beskrivelse av endringene som utløste krav til inst melding 

• Ved skift av inntak vedlegges et kart som viser hvor plassering av nytt inntak 
er tenkt.  

 

 

Alle disse punktene fylles inn i meldingen. Dersom Gnr/Bnr ikke er mulig å 

framskaffe så beskriv også dette i tilleggsopplysninger. Generelt så er det bedre 

med for mye informasjon enn for lite. 

  

Dersom opplysningene er mangelfull eller manglende så blir meldingen avslått og 

returnert. 

 

 

Varanger KraftNett skal belaste kunden med de faktiske kostnadene vi får ved 

endringer i nettet. Kunden blir avkrevd anleggsbidrag som må betales FØR 

meldingen eventuelt blir godkjent.  

Vi ser at dette kan skape utfordringer for så ta høyde for at det kan ta inntil 3 

virkedager fra anleggsbidraget er betalt til vi har registrert dette og kan starte 

arbeidet. Spesielt er dette viktig ved mindre arbeider som skift av inntak osv.   

 

Vadsø 

20.05.20 

 

 

 

 

 

Robert Gærnæ 

 

982 88 134 
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Videre så vil vi starte et opprydningsarbeide av gamle meldinger som er innmeldt 

før 2019. Dere kan selv starte dette arbeidet nå ved å be oss slette de meldinger 

som ikke lengere har gyldighet. Vi kommer tilbake med mere info rundt dette.  

 

Hilsen Anniken, Jonas og Robert 

 

 
Varanger KraftNett AS 

Med vennlig hilsen 

 

Robert Gærnæ 

Seksjonsleder Måling og Tilknytning. 

 


