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Solheimsdalen Velforenings klage på Agder Energi Netts beregning av  anleggsbidrag

Olje- og energidepartementet viser til klage av 5. september 2012 på vegne av Solheimsdalen

Velforening på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt vedtak av 20. august 2012

angående beregning av anleggsbidrag. Det vises også til Deres brev av 2. november 2012 med

utfyllende opplysninger, samt til NVEs vurdering av saken.

Sakens bakgrunn

På vegne av Solheimsdalen Velforening, brakte advokat Erik Mauritzen inn Agder Energi

Netts (AEN) beregning av anleggsbidrag for NVE i brev av 2. februar 2012. Klagen dreier seg

om anleggsbidrag som er beregnet og krevd inn i hyttefeltene i Raudavatn og Dunsen i

perioden fra 2001 og frem til 2012. 105 hytter i de to hyttefeltene er tilknyttet strømnettet. 90

hytter har betalt anleggsbidrag på henholdsvis kr. 55 000 i Raudavatn og kr. 46 500 i Dunsen.

Fem av hyttene har betalt for kundespesifikke forsterkninger, men har ikke betalt for

fellesanleggene. Ti hytter er tilknyttet uten at det er krevd anleggsbidrag.

NVE fant i vedtak av 20. august 2012 at AEN har hatt en praksis om differensiering av

bunnfradrag som har vært i strid med gjeldende kontrollforskrift. NVE viser i vedtaket til at

AEN har rettet opp sin praksis og gjort nødvendige tiltak for å rette opp forholdet til kundene i

Solheimsdalen. For øvrig fant ikke NVE at AEN hadde en praksis i strid med

kontrollforskriften.

Klagen

Solheimsdalen Velforening trakk frem en rekke forhold som var ønsket avklart da saken ble

bragt inn for NVE 2. februar 2012. Departementet anser spørsmålene knyttet til

informasjonsplikt, kryssubsidiering av entreprenørtjenester og rente, som avklart, og vil i det

følgende kun redegjøre for de forhold som påklages i brev av 5. september 2012 og 2.

november 2012. Forholdene gjelder:
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(1) Kostnadsfordeling mellom abonnenter

Det er i løpet av de første ti år tilknyttet 105 hytter, men kun belastet anleggsbidrag for de 90

første hyttene. Solheimsdalen Velforening viser til at det ved fastsettelse av anleggsbidrag

skal tas hensyn til sannsynligheten for at flere abonnenter vil knytte seg til anlegget, og at en

slik analyse er fraværende i denne saken. Solheimsdalen Velforening ønsker en vurdering av

hvorvidt AENs praksis er innenfor regelverket som tilsier likebehandling av kunder.

(2) Bunnfradrag

Solheimsdalen Velforening viser til NVEs vedtak av 22. desember 2008 hvor det fremgår at

det ikke eksisterer relevante nettforhold som gjør en differensiering av bunnfradraget mulig

etter dagens regelverk. Frem til 2009 praktiserte imidlertid AEN differensierte bunnfradrag,

hvor hytte og fritidsboliger hadde lavere bunnfradrag enn husholdningskunder. For faste

boliger var bunnfradraget 20 000 kr, mens det for fritidsboliger var  4  000 kr. Solheimsdalen

Velforening anfører på denne bakgrunn at AEN plikter å legge til grunn bunnfradrag på

20 000 kr ved beregning av anleggsbidrag i hyttefeltene i Raudavatn og Dunsen.

Solheimsdalen Velforening viser videre til at det er trukket fra 90 bunnfradrag fra

anleggskostnaden, mens det er tilknyttet 105 hytter. Solheimsdalen Velforening mener derfor

at det samlede bunnfradraget som er tatt med i kalkylen er for lite.

(3) Kostnader ved fifemføring av høytspentanlegg

Høyspentanlegget frem til hyttene i Solheimsdalen er senere benyttet av flere hyttefelt i

området. Solheimsdalen Velforening mener at det var åpenbart at det ville komme flere

utbygginger som ville kunne nyttiggjøre seg av høyspentanlegget, og at det ikke var grunnlag

for at hytteeieme i Raudavatn og Dunsen skulle dekke hele kostnaden.

(4) Sammenslåing av anleggskostnader

Solheimsdalen Velforening mener AEN ikke i tilstrekkelig grad har differensiert

anleggsbidrag på bakgrunn av hvor de enkelte hyttene er tilknyttet.

(5) Dimensjonering av anlegget

Ved dimensjoneringen av anlegget la AEN til grunn et uttak på 7,3 kW per hytte, mens

Solheimsdalen Velforening mener at utgangspunktet for fritidseiendommer er 5 kW.

Solheimsdalen Velforening mener at AEN i realiteten la opp til en overdimensjonering av

anlegget.

NVE har vurdert klagen og fant ikke grunnlag for å endre vedtaket av 20. august 2012.

Klagen ble derfor oversendt til Olje- og energidepartementet ved brev av 18. januar 2013, for

endelig avgjørelse. Solheimsdalen Velforening kommenterte NVEs vurdering av klagen i brev

av 10. februar 2013.

AENs kommentarer til klagen

AEN har kommentert klagen i brev av 18. april 2012 og viser for øvrig til deres brev til

Solheimsdalen Velforening av 5. januar 2012:
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(1) Kostnadsfordeling mellom abonnenter

AEN viser til at det i 2001, da anlegget ble bygget, var 97 aktuelle hytter som kunne bli

forsynt fra nettstasjonene Raudavatn og Dunsen, og at vurderingen var at kun 68 av disse ville

bli tilknyttet innen 10 år. Anlegget ble likevel dimensjonert for 90 hytter, hver med et

maksimalt uttak på 7,3 kW. På bakgrunn av en vurdering av sammenlagringseffekten har

AEN senere valgt å tilknytte ytterligere 15 hytter. Fem av hyttene har betalt for forsterkninger

av fellesanlegget, men ingen av de 15 hyttene har betalt for felleskostnadene fra 2001. AEN

presiserer at det er nettselskapet som er ansvarlig for å gjøre tiltak dersom kapasiteten viser

seg å være for liten til å tilby tilfredsstillende leveringskvalitet.

(2) Bunnfradrag

AEN skriver at det var en allmenn oppfatning i bransjen helt frem til 2008/2009 at

differensierte bunnfradrag var i tråd med regelverket. Videre legger nettselskapet til grunn at

anlegget ble dimensjonert for 90 hytter og kostnadsfordelingen i rekalkulasjonen bygger på

denne forutsetningen. AEN mener at det å knytte flere kunder gratis til et kundespesifikt

nettanlegg som er nedbetalt og oppgjort er en praksis i tråd med dagens regelverk.

(3) Kostnader ved fremføring av høyspenlanlegg

AEN opplyser at de har en praksis der det er utbygger som initierer kostnadene som skal stå

for hele kostnaden. AEN skriver at det i 2001 var vanskelig å forutse den utvikling ornrådet i

dag har hatt. Det ble derfor valgt å benytte minste standardløsning for å forsyne Raudavatn og

Dunsen. AEN viser til NVEs tidligere vedtak som legger til grunn at i de tilfeller hvor

fellesanlegget er tilpasset kundens behov og det ikke er sannsynlig at andre kunder tilknyttes

anlegget, kan nettselskapet kreve at kunden i fellesanlegget dekker hele anleggskostnaden.

(4) Sammenslåing av anleggskostnader

AEN viser til at det er beregnet et anleggsbidrag for hyttefeltet ved Dunsen og et annet for

hyttene ved Raudavatn, og at anleggsbidraget dermed er differensiert på bakgrunn av hvor

hyttene er plassert.

(5) Dimensjonering av anlegget

AEN viser til at tilknytningsforutsetningene i henhold til tilbudsbrevet var med et standard

overbelastningsvem på 2 x 32/35 ampere (A). I brevet ble det presisert at det eventuelt måtte

betales for et større overbelastningsvem enn dette, men da etter avtale med nettselskapet.

NVEs  vurdering og vedtak

Nedenfor følger en oppsummering av NVEs vurdering av forholdene som Solheimsdalen

Velforening påklager i brev av 5. september 2012 og 2. november 2012.

(1) Kostnadsfordelirzg mellom abonnenter

NVE viser til at det ikke er krav om at innkreving må skje i ti år etter ferdigstillelse av

nettanlegget. NVE viser til at når antall kunder som nettanlegget var planlagt for har tilknyttet

seg og anleggskostnadene er dekket, er det tillatt å tilknytte eventuelt nye kunder til nettet

uten å kreve anleggsbidrag for fellesanlegget. Altemativt kan nettselskapet fortsette

innkrevingi inntil 10 år, etterberegne anleggsbidrag og betale tilbake til eksisterende kunder
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differansen mellom innbetalt anleggsbidrag og nytt etterberegnet anleggsbidrag. En slik

praksis er imidlertid arbeidskrevende og få nettselskaper har en slik praksis.

(2) Bunnfradrag

NVE fant gjennom tilsyn med nettselskapene i 2007-2008 at en rekke nettselskaper

praktiserte differensierte bunnfradrag. NVE informerte da bredt ut til bransjen at

differensiering av bunnfradrag ikke er tillatt. I de tilfeller hvor det ble avdekket praksis med

differensierte bunnfradrag ble nettselskapet pålagt å rette sin praksis fremover i tid. NVE ga

ikke pålegg om omgjøring av allerede fakturerte anleggsbidrag.

Når det gjelder antall bunnfradrag mener NVE at praksisen med å legge til grunn samme

antall bunnfradrag som nettanlegget er dimensjonert for er i henhold til regelverket. Det

forholdet at det senere er valgt å tilknytte ytterligere 15 hytter innebærer ikke noe krav om

etterberegning av anleggsbidraget for de øvrige hyttene.

(3) Kostnader ved fremføring av høyspentanlegg

NVE anser høyspentanlegget for å være et radielt fellesanlegg. NVE viser til at

utgangspunktet da er at hver kunde skal belastes en forholdsmessig andel på bakgrunn av

forholdstallet mellom kundens mulige uttak og nettanleggets kapasitet. I henhold til gjeldende

regelverk kan likevel nettselskapet fordele alle kostnadene ved fremføring av

høyspentanlegget mellom kundene som ber om tilknytting så lenge anlegget er bygget uti

henhold til deres minste standardløsning. Selv om nettselskapet har valgt minste standard

løsning kan det være ledig kapasitet på høyspentanlegget som kan benyttes dersom det skulle

komme forespørsel om tilknytning i nærheten. NVE forstår at dette har vært tilfelle i denne

saken. NVE legger til grunn at AEN har val gt minste standardløsning for å forsyne Dunsen og

Raudavatn, og at de på denne bakgrunn hadde anledning til å kreve at hyttefeltet som utløste

investeringen dekket hele kostnaden ved høyspentanlegget.

(4) Sammenslåing av anleggskostnader

NVE viser til AENs brev av 8. september 20l l og 6. januar  2012, hvor det opplyses at det er

beregnet forskjellig anleggsbidrag for hyttene tilknyttet Raudavatn og Dunsen, og anser

forholdet som avklart.

(5) Dimensjonering av anlegge!

NVE viser til at anlegget er dimensjonert for 90hytter med et maksimalt effektuttak på 7,3

kW. Alle kunder har rett til å benytte seg av sin tildelte effekt, og i informasjonen til kunde er

det informert om at hver kunde kan ta ut 7,3 kW. NVE har ikke gitt føringer for hvilke

sammenlagringseffekter som skal legges til grunn og kan derfor ikke se at AENs

dimensjonering som tar utgangspunkt i kundens mulige uttak er i strid med regelverket. NVE

viser videre til at det er nettselskapet som er ansvarlig for at nettet driftes forsvarlig og som

også avgjør hva som er forsvarlig dimensjonering av sitt nett.

Departementets vurdering

Departementet skal i klagebehandlingen vurdere de synspunkter klageme kommer med.

Departementet kan prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf.
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forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet vil i den forbindelse påpeke at et

forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part

har anført. Departementet vil ta for seg partenes anførsler ut fra det som har relevans for saken

og det som ellers er av betydning for å begrunne avgjørelse i saken.

Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller

forsterkning, og å fordele disse kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og

nettselskapets øvrige kunder. Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som utløser

investeringen, men som dekkes av nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramme. Dette

innebærer at kostnaden fordeles ut på alle nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie.

Fonnålet med regelverket er at den som er årsak til kostnadene også betaler disse. Adgangen

et nettselskap har til å kreve anleggsbidrag fremgår av forskrift om økonomisk og teknisk

rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 1 1. mars 1999

(kontrollforskriften) §  17-5.

(1 )  Kostnadsfordeling mellom abonnenter

I denne saken har AEN forskuttert investeringskostnadene og fastsatt anleggsbidraget

andelsvis overfor de første 90 kundene som anlegget var dimensjonert for. På grunn av

sammenlagringseffekter har det vært mulig å knytte til ytterligere 15 kunder til nettanlegget

uten at det er krevd anleggsbidrag for disse. Spørsmålet er om en slik fordeling av

anleggsbidraget eri tråd med kontrollforskriften § 17-5 syvende ledd.

Kontrollforskriften § 17-5 syvende ledd første punktum åpner for at nettselskapene kan velge

å fordele anleggsbidraget bare mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for

ferdigstillelse av anlegget, eller de kan inkludere kunder som blir tilknyttet på et senere

tidspunkt, men da senest ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Av bestemmelsens annet

punktum fremgår det hvordan nettselskapet kan kreve inn anleggsbidraget dersom

nettselskapet velger å inkludere kunder som knyttes til etter ferdigstillelsestidspunktet.

Nettselskapet kan da enten gjennomføre fordelingen av anleggsbidraget ved etterberegning av

anleggsbidraget når nye kunder blir tilknyttet, eller ved at nettselskapet forskutterer

investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter

hvert blir tilknyttet nettet.

I dette tilfellet har AEN fordelt kostnadene etter det siste alternativet slik at anleggsbidraget er

beregnet med utgangspunkt i de 90 kundene som nettanlegget er dimensjonert for. Når de 90

kundene som anlegget er dimensjonert for har betalt anleggsbidrag, regnes nettanlegget som

nedbetalt. På grunn av standard størrelse på komponenter vil et nettanlegg bare unntaksvis

kunne dimensjoneres helt eksakt i forhold til kundenes behov. I et nettanlegg vil det videre

kunne være sammenlagringseffekter som gjør det mulig å knytte til noen ekstra kunder utover

det antall som anlegget er dimensjonert for. Det stilles ikke da krav til at nettselskapet må

etterberegne anleggsbidraget selv om flere kunder enn det antallet kunder som anlegget er

dimensjonert for og som nettselskapet har forskuttert for, skulle knytte seg til i løpet av 10-

årsperioden.
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Solheimsdalen Velforening har vist til at  §  17-5 syvende ledd også må sees i sammenheng

med § 13-1 som stiller krav til objektive og ikke-diskriminerende tariffer. Etter

departementets oppfatning er det ikke krav om at alle kunder innenfor 10-årsperioden skal

avkreves anleggsbidrag. Dette forutsetter at nettselskapet har krevd inn anleggsbidrag i tråd

med metoden som er redegjort for ovenfor og at nettselskapet har en fast og konsistent praksis

slik at kunder innad i et nettselskap blir likebehandlet.

Det er ikke dokumentert at AENs praksis ikke er fast og konsistent. At 15 hytter er tilknyttet

anlegget uten å ha betalt for felleskostnadene er etter departementets vurdering ikke i strid

med kontrollforskriften.

Departementet viser til at det er begrenset med bakgrunnsinformasjon om hvordan

anleggsbidraget er beregnet i tilbudet som ble gitt i 2001. Nettselskapet oppgir

anleggsbidragets størrelse, beskriver i korte trekk hva som inngår i anleggsbidraget samt

hvilket effektforbruk som er lagt til grunn. Departementet kan ikke se at det fremgår hvor

mange hytter det vil være mulig å knytte til anlegget, eller hvor mange kunder

anleggskostnadene vil fordeles på. Departementet mener at nettselskapet burde ha gitt

kundene mer utfyllende informasjon om beregningsgmnnlaget. Nettselskapet burde videre ha

informert kundene om hvordan anleggskostnadene ville fordeles på tilknytninger innenfor 10-

årsperioden etter forskriftsendringen i 2001. At nettselskapet har en praksis som åpner for at

ikke alle kunder innenfor 10-årsperioden nødvendigvis må betale anleggsbidrag, er et forhold

som de øvrige kundene burde ha blitt opplyst om. Departementet legger til grunn at AEN i

dag har en praksis som er i tråd med informasjonsplikten slik den fremgår av

kontrollforskriften  §  17-5 åttende ledd.

(2) Difiêrensieríng av bunnfradrag

Frem til 2001 kunne nettselskapene trekke fra nåverdien av fremtidig nettleie ved fastsettelsen

av anleggsbidrag. Dette medførte at kunder med et høyere forventet forbruk fikk større

fradrag enn kunder med lavt forventet forbruk.

I 2002 ble regelverket endret slik at det ikke lenger skulle være anledning til å ta hensyn til

kundens forventede forbruk ved beregning av anleggsbidrag. Det fremgår av gjeldende

regelverk at anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og at

eventuell differensiering av bunnfradrag må baseres på relevante nettforhold og ikke på

kundegrupper. Å benytte sikringsstørrelse og kundegruppe (husholdningskunder,

fritidskunder og mindre næringskunder) er imidlertid lovlig som kriterium for differensiering

av tariffer. Det kan synes som at enkelte nettselskap også etter forskriftsendringen i 2002, var

av den oppfatning at også anleggsbidrag kunne differensieres etter de samme objektive og

kontrollerbare kriteriene som kan benyttes ved differensiering av tariffer.

Departementet vurderer at det følger tydelig av kontrollforskriften at anleggsbidrag fastsettes

uavhengig av kundens forventede energiuttak og at differensiering må baseres på relevante

forhold. NVE fant imidlertid gjennom tilsyn med nettselskapene i 2007-2008 at en rekke

nettselskaper praktiserte differensierte bunnfradrag basert på kundegrupper. l vedtak av 30.

april 2008 presiserte NVE at det ikke eksisterer relevante nettforhold som gjør differensiering
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av bunnfradrag mulig etter dagens regelverk. NVE ga ikke pålegg om å omgjøre allerede

fakturerte anleggsbidrag, men påla retting fremover i tid. Departementet stadfestet vedtaket i

brev av l 1. februar 2009.

I uenighetssaker etter energilovforskriften  §  4-10 er det NVEs og departementets oppgave å

vurdere om nettselskapenes praksis er i tråd med regelverket. Departementets konstaterer at

AENs praksis med differensiering av bunnfradrag etter forskriftsendringen i 2002, ikke har

vært i tråd med kontrollforskriften. Det er imidlertid ikke opp til NVE eller departementet å

vurdere om klager har et restitusj onskrav mot nettselskapet og eventuelt hvor stort

restitusjonskravet er. Dette vil kunne bero på om kravet må anses foreldet, i hvilken grad det

skal påløpe renter eller andre privatrettslige spørsmål som ligger utenfor NVEs og

departementets kompetanse. Slike spørsmål må avgjøres mellom partene eller ved de

alminnelige domstolene.

Anlegget ble dimensjonert for 90 hytter, og det er 90 hytter som har betalt anleggsbidrag og

som nå har fått tilbakebetalt for mye innkrevd betaling. Departementet slutter seg til NVEs

vurdering at å legge til grunn 90 bunnfradrag også i etterberegningen er i henhold til

regelverket.

(3) Kostnader ved fremføring av høyspentanlegg

Høyspentanlegget til Raudavatn og Dunsen er å anse som et radielt fellesanlegg. I

kontrollforskriftens  §  17-5 tredje ledd heter det: ”Når en tilknytning som beskrevet i første og

annet ledd utløser forsterkninger i radiellefellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse

kostnadene inngå i anleggsbidraget. ” Med forholdsmessig andel menes at kunden ikke kan

belastes kostnader som skyldes at kapasiteten i overføringsanleggene overgår kundens behov.

Dersom det ikke er sannsynlig at flere kunder vil tilknyttes fellesanlegget kan nettselskapet

velge å behandle anleggskostnadene som kundespesifikke ved beregningen av

anleggsbidraget. Dersom nettselskapet har valgt den minste oppgraderingen som er mulig ut

fra kundens eller kundegruppens behov, kan anleggsbidraget i slike tilfeller omfatte hele

anleggskostnaden.

AEN skriver i sin redegjørelse at de ikke visste om konkrete planer for utbygging og at de

valgte å bygge minste standard løsning for å tilknytte hyttekundene ved Raudavatn og

Dunsen. I tilbudet som ble sendt til hytteeieme var det videre forutsatt at kundene på

trafokretsene Raudavatn og Dunsen betalte for oppføringen av høyspentanlegget.

Solheimsdalen Velforening anfører på den andre side at det var åpenbart at det var mulighet

for at flere hyttetomter ville be om tilknytting.

Departementet ser at det er krevende å vurdere hvorvidt det er sannsynlig at nye kunder vil

tilknyttes et anlegg. Nettselskapene kan derfor ha en praksis der det ikke gjennomføres

investeringer i nettet uten at konkrete planer om tilknytning foreligger. Departementet

vurderer at en slik praksis er innenfor regelverket så lenge den er konsistent. Videre er det i

tidligere forvaltningspraksis ikke funnet grunnlag for å pålegge nettselskapet å ta høyde for at

et område er regulert for hytter eller annen utbygging så lenge nettselskapet ikke har mottatt

noen forespørsel fra utbygger eller tomteeier i de relevante områdene.
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At de aktuelle hytteeieme har betalt for fremføringen av høyspentanlegget er etter

departementets vurdering ikke i strid med kontrollforskriften. Det strider heller ikke mot

kontrollforskriften at nye kunder benytter den ledige kapasiteten i anlegget.

(4) Sammenslåing av anleggskostnader

Det er beregnet et anleggsbidrag for hyttefeltet ved Dunsen og et annet for hyttene ved

Raudavatn. Departementet mener derfor anleggsbidraget er differensiert på bakgrunn av hvor

hyttene er plassert.

(5) Dimensjoneringen av anlegget

Hvilket overbelastningsvem som skal legges til grunn for fiitidsboliger reguleres ikke av

kontrollforskriften og det er ulik praksis på dette området. I tilbudet som er gitt i 2001 er det

presisert at tilbudet baserer seg på at kunde kan ta ut 7,3 kW. Det er videre nettselskapet som

avgjør hva som er en forsvarlig dimensjonering av sitt nett. AEN har dimensjonert anlegget

slik at alle hyttene har anledning til å benytte hele sin tildelte kapasitet samtidig.

Departementet kan ikke se at en slik dimensjonering av nettanlegget er i strid med

kontrollforskriften.

Konklusjon

Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 20. august 2012.

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke kan påklages, jf.

forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.

Med  ̀  sen

`  Grotnio (e.f.) _ -

avdelingsdirektør M

Kristin Rasdal

førstekonsulent
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