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Tvist om anleggsbidrag 
Advokat Asbjørn Stokkeland har på vegne av sin klient Sigvald Nodland i brev av 30.06.98 innbrakt 
for NVE tvist med Dalane Elverk (DA) vedrørende anleggsbidrag for tilknytning av bolighus på 
Nodland i Eigersund kommune. DE har gitt kommentarer til saken i brev av 18.08.98 og i telefaks av 
20.10.98. 
 
NVE avgjør tvistesaken i medhold av § 4-4 b, 7.ledd i forskrift gitt i henhold til energiloven av 29.juni 
1990 nr. 50. 
 
Klagers anførsler 
 
Bakgrunnen for tvisten er i følge Sigvald Nodland at det ikke finnes noen praksis eller hjemmel i 
regelverket for å avkreve kunder anleggsbidrag slik man her har gjort. Nodland avviser derfor kravet 
om anleggsbidrag. Subsidiært anføres at et eventuelt anleggsbidrag er feilberegnet i henhold til 
gjeldende regelverk og satt for høyt. 
 
Nodland viser også til uttalelse fra DE i brev av 21.08.95 der det heter at strømtilførselen på stedet er 
betegnet å være ”I underkant av det som rent teknisk kan forsvares”. Nodland mener derfor at dette er 
alminnelig vedlikehold/forsterkning og derfor ikke utløser anleggsbidrag. Det vises i den forbindelse 
til omliggende gårder blant annet Heggdal og Koldal. 
 
Videre mener Nodland at DE i regnskapet ikke har hensyntatt hans utførte gravearbeid samt arbeid i 
forbindelse med innsamling av gammel tråd. Dette arbeidet er ifølge Nodland verdsatt til kr 25 000,-.  
 
Nodland er også uenig i at DE har belastet ham for ny 100 kW transformator i Grønehølen. Dette er 
langt ute i nettet, noe som gjør at også kunder tilknyttet andre 1000 kV linjer har nytte av denne.  
 
Det vises ellers til punkt 4 i avtalen mellom DA og Nodland om at partene kan bringe saken inn for 
NVE eller Elklagenemda.     
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Dalane Elverks anførsler 
 
DE opplyser at strømforsyningen til stedet Nodland er over en 2 km lang 1000 volt linje fra tårnkiosk 
Vind-Birkeland. Gårdene på Nodland fikk strøm i 1964, delvis finansiert med statsstønad og 
anleggstilskudd, og ble bygget som 1000 volt anlegg etter NVEs retningslinjer. Gårdene er nå ett bruk 
og Nodlands datter har bygd eget hus på gården. Det ble ikke avkrevd anleggsbidrag for tilknytning av 
dette huset. DEs beregninger viste at transformator og linjekapasitet ville bli fullastet, men at det var 
forsvarlig med slik ny tilknytning uten noen spesielle forsterkninger. Dette har også vist seg å holde 
dersom man begrenser strømforbruket til vanlig drift og ikke bruker sveiseapparat eller andre 
tungtstartende maskiner. Følgelig var det ikke ledig kapasitet på det eksisterende anlegget ved 
tilknytning av et nytt hus og forsterkninger ble derfor nødvendig. 
 
DE vurderte flere alternativer til forsterkning og besluttet å skifte dagens 2 km lange 1000 volt linje til 
EX 95, samtidig med at gamle stolper beholdes. Det nye huset forsynes fra gårdens 1000/230 volt 
transformator med en 350 meter lang jordkabel. To 1000/230 volt transformatorer ble byttet til større 
kapasitet og bedre kortslutningsytelse. Estimerte kostnader summerte seg til ca. kr 200 000,-. 
 
DE opplyser videre at de har brukt NORENERGIs anbefalinger fra 1987 og senere EnFOs publikasjon 
32 – 1994, ”Anbefaling for beregning av anleggsbidrag”. Rent praktisk har DE dekket 
investeringskostnader inntil kr 35 000,- for tilknytning av en vanlig enebolig, mens husbyggeren har 
måttet dekke beløp ut over dette. I det foreliggende tilfelle dreier det seg om en kombinasjon av nytt 
og forsterkning av eksisterende anlegg og det ble i henhold til side 4 i EnFOs anbefaling foretatt en 
skjønnsmessig vurdering der elverket påtok seg å dekke kr 140 000,- og kunden skulle dekke det 
resterende beløpet på kr 60 000,- i form av anleggsbidrag. Etter forhandling med husbygger ble det 
inngått avtale om en slik kostnadsfordeling.  
 
Ellers opplyser DE at alle priskalkyler baserer seg på EFIs standardpriser. På grunn av at de gamle 
stolpene skulle benyttes måtte en imidlertid korrigere for dette samtidig med at de måtte trekke 
grøftekostnadene ut av standardprisene som var benyttet. DE kom til slutt frem til direkte henførte 
kostnader på kr 221 000,-. De hevder dermed at de har dekket kr 160 000,- av kostnadene og i tillegg 
kommer fremtidige kostnader knyttet til utskifting av stolper. 
 
DE har i telefaks av 20.10.98 korrigert fordelingsfaktoren for kostnadene i kiosk Grøneholen ettersom 
denne sørger for strøm til ytterligere to kunder. Når dette er hensyntatt blir fordelingsfaktoren for disse 
kostnadene i følge DE på 0,18 i stedet for 0,28. Videre opplyser DE at de to gamle transformatorene 
som er tatt inn til lager ikke er godskrevet med kr 5 000,- pr.stk. som forutsatt i den opprinnelige 
kalkylen. Samtidig har DE i anleggsbidragsberegningen justert ned kundens energiuttak fra 20 000 
kWh til 16 000 kWh. Dette er gjort på bakgrunn av registrert energiuttak i ett år. Ny utregning viser 
dermed at anleggsbidraget blir på kr 44 185,- gitt et forbruk på 16 000 kWh. DE hevder videre at det 
ikke er medregnet noe for planlegging eller til oppfølging av anlegget. Det er kun arbeidstid som er 
medgått for elverksmontører, transport og til leide tjenester som framkommer i regnskapet.   
 
Når det gjelder husbyggers påstand om at DE ikke har noen praksis for å kreve anleggsbidrag blir 
dette avvist av DE som uriktig. Det vises til flere eksempler hvor det er benyttet anleggsbidrag både 
for nyanlegg og forsterkning. Forsterkningene i Koldal/Heggdalområdet ble ifølge DE foretatt i 
begynnelsen av 1980-tallet, og før regelverket som gjaldt i 1995 ble innført. 
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NVEs vurdering 
 
Frem til 1998 har ikke NVE hatt bestemmelser om anleggsbidrag. Som følge av dette har mange 
nettselskaper fulgt NORENERGIs og senere EnFOs anbefalinger. Dette har likevel ikke hindret at det 
har utviklet seg en noe ulik praksis blant selskapene. Blant annet som følge av dette utga NVE 
bestemmelser om anleggsbidrag i ”Retningslinjer for beregning av overføringstariffer” av november 
1997. I avtalen mellom DE og Nodland punkt 4, heter det at ” i påvente av nye retningslinjer for 
beregning av anleggsbidrag fra Norges vassdrags- og energiverk, NVE, kan avtalens punkt 3a søkes 
reforhandlet av den part som ønsker dette. Oppnås ikke dette står det fritt for begge partene å anke 
saken inn for Elklagenemda eller NVE.” På bakgrunn av dette behandles saken i forhold til de 
gjeldende retningslinjer av november 1997.  
 
I retningslinjenes kapittel 7.2 er anleggsbidrag definert som en individuell beregnet engangsbetaling 
ved tilknytning av et nytt anlegg eller ved en større forsterkning av en eksisterende tilknytning. 
Anleggsbidraget er å anse som et bidrag til de faktiske investeringskostnader tilknytningen krever. 
Videre heter det at anleggsbidrag kan benyttes når anleggskostnaden ved å knytte en kunde til nettet er 
relativt høy i forhold til nåverdien av de tariffinntekter som kan påregnes.  
 
Størrelsen på anleggsbidraget er således bestemt av anleggskostnad minus tilknytningsavgift og 
minimum 0,5 ganger den neddiskonterte fremtidige tariffinntekten. 
 
En viktig begrunnelse for en slik utforming er ønsket om bedre samsvar mellom kostnadene som 
oppstår ved en tilknytning, kundens betaling via de årlige tariffene og netteiers samlede inntjening. I 
praksis medfører dagens regelverk blant annet at kunder som lokaliserer seg på steder som er 
ugunstige i forhold til det eksisterende overføringsnett må betale anleggsbidrag. 
 
Det er ikke uvanlig at enkeltkunder som tilknyttes nettet utløser forsterkningsbehov i deler av nettet. 
Spørsmålet er da om og eventuelt i hvilken grad den aktuelle nytilknytningen skal belastes deler av 
forsterkningskostnadene. I henhold til nevnte retningslinjer skal anleggsbidrag til forsterkning bare 
benyttes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Bidraget 
skal da beregnes utfra kostnadene ved kundens spesifikke tilknytning til nettet. Videre heter det at når 
en tilknytning utløser behov for forsterkninger i radielle fellesanlegg kan også en andel av 
forsterkningskostnaden i det radielle fellesanlegget inngå i beregningsgrunnlaget for bidraget. Andelen 
skal tilsvare forholdet mellom kundens antatte effektbehov og den økte effektkapasitet i fellesnettet.  
Det er normalt ikke anledning til å kreve anleggsbidrag ved fornyelser av eksisterende nettanlegg. 
Dette innebærer blant annet at forsterkninger som følge av en generell forbruksvekst normalt ikke kan 
belastes enkeltkunder. 
 
I dette tilfellet har DE foretatt en forsterkning i form av bytte av 1000 V Feral 16 linje til EX 95 samt 
utskifting av transformatorer. Dersom en slik forsterkning ble gjort for å sikre ledig kapasitet med 
tanke på fremtidige tilknytninger ville det være urimelig å kreve at Nodland skulle bli belastet 
anleggsbidrag basert på det antall kunder som per i dag har nytte av forsterkningen. Etter NVEs 
oppfatning kan man imidlertid anse forsterkningen som her er gjort som nødvendig for å forsyne en 
eller et fåtall nye kunder. Forsterkningen er ikke større enn det som er hensiktsmessig ved tilknytning 
av bolighuset til Nodland. NVE finner det derfor ikke urimelig at Nodland blir belastet for kostnader 
etter en fordelingsnøkkel basert på antall kunder som har nytte av oppdimensjoneringen slik DE har 
redegjort for.  
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Vedrørende Nodlands egeninnsats, verdsatt til ca. kr 25 000,-, er dette tatt hensyn til gjennom metoden 
for beregning av anleggsbidrag. Dersom DE i stedet skulle ha utført dette arbeidet ville 
anleggskostnadene økt med ca. kr 25 000,- og dermed gitt en like stor økning i anleggsbidraget. 
Nodlands egeninnsats er dermed å betrakte som en del av anleggsbidraget. 
 
På bakgrunn av diskusjonen ovenfor finner ikke NVE at DEs fastsettelse av anleggsbidrag til  
kr 44 185,- strider mot bestemmelsene om anleggsbidrag i NVEs ”Retningslinjer for beregning av 
overføringstariffer” av november 1997.  
 
Et annet sentralt forhold i denne saken er Nodlands påstand om at DE driver forskjellsbehandling av 
kunder ved ikke å beregne anleggsbidrag for tilsvarende kunder. Etter NVEs syn er det ikke 
dokumentert at DE forskjellsbehandler sine kunder. 
 
NVE registrerer samtidig at DE i beregningene har endret kundens forventede energiuttak fra 20 000 
til 16 000 kWh, noe som isolert sett gir en økning i anleggsbidraget. Det er NVEs oppfatning at en 
justering basert på energiuttaket i et enkelt år ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av energiuttaket i 
fremtiden. Dersom DE skal avvike fra praksisen om å anta et forbruk på 20 000 kWh for bolighus, bør 
slike justeringer også gjøres i andre tilfeller hvor det beregnes anleggsbidrag. I motsatt fall strider dette 
mot bestemmelsen i § 4-4 b, 2.ledd i forskrift til energiloven om ikke-diskriminering av kunder.  
 
Det er videre NVEs oppfatning at DE i denne konkrete saken påtar seg en betydelig andel av 
forsterkningskostnadene. Samtidig er det ikke urimelig at DE belastes en andel av kostnadene ettersom 
leveringssikkerheten var relativt dårlig før forsterkningene ble foretatt. I tillegg er det også visse 
muligheter for at andre kunder i fremtiden vil knytte seg til det aktuelle nettet og således generere økte 
inntekter til DE.  

 

NVEs vedtak 

Utover de bemerkninger som er gjort med hensyn til forventet energibruk ved beregning av 
anleggsbidrag har ikke NVE grunnlag for å hevde at Dalane Elverk har brutt NVEs retningslinjer for 
beregning av overføringstariffer i forhold til de klagepunkter som er innbrakt av Sigvald Nodland. 

 

 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

 
 
 
Kopi: Olje og energidepartementet 
 
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretning er 
kommet fram til partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 
energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Brevets mottakere: 
Navn Adr Post 
Advokat Stokkeland Asbjørn Postboks 264 4371 EGERSUND 
Dalane Elverk Postboks 400, Eie 4371 EGERSUND 
  
 


