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Beregning av anleggsbidrag 
Vi viser til Block Watne (BW) sitt brev av 13. februar 2000. I brevet klager BW på Hurum Energiverk 
as (HE) sitt krav om anleggsbidrag. Brevet fra BW er stilet til NVE og sendt gjennom HE. HE har i 
brev av 28. februar 2000 videresendt brevet til NVE og samtidig gitt sine kommentarer til saken.   

Partenes anførsler 

BW viser til at de planlegger bygging av flere boenheter i Slindrebekk boligfelt i Hurum kommune. 
BW ønsker å tilby gasspeis i boligene som alternativ til elektrisk oppvarming, men de reagerer på at 
HE krever et større anleggsbidrag for kunder som velger alternative oppvarmingskilder enn for de som 
velger ikke å gjøre det. BW viser til at de boliger som velger gasspeis må betale et forhøyet 
anleggsbidrag tilsvarende vel kr 6000,-. BW mener at HEs praktisering av forskriften gir urimelige 
utslag og vil være til hinder for installasjon av alternative energikilder. For øvrig aksepterer BW at HE 
kan innkreve et anleggsbidrag. 

HE viser til at de i sine beregninger har lagt til grunn at de boliger som installerer gassovner vil ha et 
lavere forventet framtidig energiuttak enn de boligene som ikke installerer slike ovner. For boliger 
uten gassovner har HE forutsatt et årlig energiuttak på 18 000 kWh, mens tilsvarende tall for boliger 
med gassovn er 10 000 kWh. HE anfører at det antatt reduserte energiuttaket vil gi lavere framtidige 
inntekter og dermed dårligere lønnsomhet for HE. HE mener derfor det er grunnlag for å kreve et 
forholdsvis større anleggsbidrag fra boliger med gassovner. 

HE viser også til at usikkerheten knyttet til prosjektet gjør at nettselskapet ønsker å foreta en 
reberegning av anleggsbidraget når det foreligger sikrere data for anleggskostnadene og 
energiforbruket. 

NVEs vurdering 

Regelene for når og hvordan anleggsbidraget skal beregnes er omtalt i § 15 - 4 i forskrift av 11. mars 
1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
overføringstariffer (NVE-forskriften). Det heter i 1. ledd at "Nettselskapene kan fastsette og innkreve 
anleggsbidrag når anleggskostnadene ved å knytte nye kunder til nettet eller ved å forsterke nettet er 
høye i forhold til nåverdien av de økte inntekter for nettselskapet som følger av disse investeringene." 
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Med bakgrunn i at BW sine utbyggingsplaner i Slindrebekk byggefelt krever forsterkninger av 
eksisterende nettanlegg og bygging av nye overføringsanlegg er det liten tvil om at kriteriene for å 
kunne beregne et anleggsbidrag i det aktuelle tilfellet er oppfylt. BW har også sagt seg villig til å 
betale deler av de kostnader som utbyggingen fører med seg. Hovedspørsmålet i denne saken er 
imidlertid om HE kan kreve et høyere anleggsbidrag av kunder som velger å installere gassovner enn 
av de kunder som velger ikke å installere slike ovner. 
 
Det heter i § 15 - 4, 4. ledd i NVE-forskriften at "anleggsbidraget maksimalt kan settes til 
anleggskostnad  for anlegget minus tilknytningsgebyr og verdien av kundens bidrag til økt 
inntektsramme". Om selve inntektsberegningen heter det videre at "kundens forventete energiuttak" 
skal legges til grunn. Bestemmelsene om anleggsbidrag er gitt med hjemmel i § 7-1 i forskrift til 
energiloven der det heter at Norges vassdrags- og energidirektorat kan utferdige forskrifter til 
gjennomføring og utfylling av energilovforskriften for så vidt gjelder overføringskapasitet og 
tariffering av nettjenester. Vi vil vise til energilovforskriftens § 4 - 1 "Formålet med 
omsetningskonsesjon " der det heter at:  ”Konsesjonsordningen for omsetning av elektrisk energi har 
som formål å være et virkemiddel til å ivareta kundenes interesser gjennom: 
 
- å sikre en økonomisk rasjonell omsetning av elektrisk energi i et effektivt kraftmarked 
- å legge til rette for at nettvirksomheten utøves på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder 

skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.”  
 
Etter NVEs vurdering vil det være samfunnsmessig uheldig dersom kunder som installerer alternative 
oppvarmingsmuligheter, eller på andre måter gjør investeringer som fremmer en mer fleksibel 
etterspørsel etter elektrisk kraft, straffes for dette gjennom økte engangsbetalinger ved tilknytning til 
nettet. Økt fleksibilitet på etterspørselssiden er et viktig bidrag til et mer velfungerende og effektivt 
kraftmarked. Også for nettvirksomheten kan dette gi samfunnsmessige gevinster. Fleksible kunder har 
større muligheter til å gjøre tilpasninger i forbruket under topplast og kan dermed bidra til redusert 
behov for ny nettkapasitet.  

Med gjeldende regelverk for justering av inntektsrammen basert på økning i levert energi i nettet, kan 
økt fleksibilitet på kundesiden til en viss grad virke inn på netteiers inntekter, men NVE finner ikke at 
dette kan tillegges avgjørende vekt. Vi vil for øvrig vise til at regelverket for inntektsrammen er under 
vurdering i forbindelse med ny reguleringsperiode fra år 2002. 
 
HE har valgt å legge til grunn ulike antagelser om energiuttaket avhengig av om boligen har installert 
gassovn eller ikke. Til støtte for dette kan anføres ordlyden i § 15-4. Formålsbetraktninger tilsier 
imidlertid at forventet energiuttak bør beregnes ut fra antatt forbruk for den aktuelle kundegruppe. 
Vi legger avgjørende vekt på at det alltid vil knytte seg stor usikkerhet mht. til inntektsanslagene for 
investeringer med en forutsatt levetid på 30-40 år. Etter NVEs vurdering er det tvilsomt om disse 
anslagene samlet sett blir bedre om netteier vurderer forventet energiøkning for hver enkelt kunde. En 
individuell vurdering av forbruket innebærer i prinsippet også at netteier må estimere og sette en verdi 
på alle de faktorer som påvirker forbruket av elektrisk energi, f.eks. boligens type og størrelse, antall 
rom, antall familiemedlemmer, alternative oppvarmingskilder, klima m.m. NVE anser en slik 
individualisering av anleggsbidragberegningen som unødig kostnadskrevende og lite formålstjenlig.  
NVE mener på denne bakgrunn  at netteier som hovedregel bør legge gjennomsnittsbetraktninger til 
grunn ved fastsettelsen av kundens forventete energiforbruk. 
 
HE anfører i sitt brev at de ønsker å foreta en reberegning av anleggsbidraget etter noen år. NVE har 
akseptert at nettselskapene kan gjøre slike etterkalkulasjoner, men bare når usikkerheten er så stor at 
dette i vesentlig grad vil påvirke anleggsbidragets størrelse for den enkelte kunde. Etter NVEs 
vurdering er ikke usikkerheten ved den planlagte utbyggingen større enn det som normalt må kunne 
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påregnes og kan slik sett forventes fanget opp gjennom risikopåslaget på 2% i den tildelte 
inntektsramme.  
 
Vedtak 
 
NVE viser til § 16 - 1 i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer der det heter at "Norges vassdrags- og 
energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av denne forskrift og vilkår 
satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven."  
 
Med bakgrunn i denne bestemmelse pålegger vi  Hurum Energiverk as å foreta en ny beregning av 
anleggsbidraget i denne saken.  I beregningen skal det legges til grunn en forventet energiøkning 
tilsvarende det gjennomsnittlige forbruket for energiverkets husholdningskunder.  
 
 

 

Med hilsen 

 

 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

 

 

 

Kopi:  Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep., 0033 Oslo 
 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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