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Anleggsbidrag og opplysningsplikt - A/L Uvdal Kraftforsyning 

Pål Sandli mener at A/L Uvdal Kraftforsyning ikke i tilstekkelig grad har informert om 
kostnadsbildet ved etablering av en nettstasjon. NVE mener at nettselskapet skal gi mer 
detaljerte opplysninger og pålegger selskapet å gjøre dette. 

Vi viser til brev av 10. oktober 2003 fra Pål Sandli om opplysningsplikt ved innkreving av 
anleggsbidrag. 

A/L Uvdal Kraftforsyning (Uvdal) har gitt sine kommentarer i saken i brev av 10. februar 2004.  

Det framgår av brevet fra Pål Sandli at han er innehaver av Universal Elektro Drammen A.S. (UED). 
Sandli opplyser at han ”Som koordinator og tomteeier har jeg fått mandat til å innhente og 
kvalitetsikre riktig pris på etablering av nettstasjon...”. NVE anser det som tvilsomt om firmaet UED 
har klagerett i denne saken. Vi vil imidlertid ved behandlingen av saken legge til grunn at Pål Sandli 
opptrer på vegne av Uvdal Infra og Jarle Nøstebø som privatperson og tomteeier i det aktuelle 
hyttefeltet. 

Partenes anførsler 

Sandli viser til at det skal etableres en ny nettstasjon som ”skal forsyne Felt 2 med 38 hytter og 
Nøstebø sin campingplass”. Sandli anfører videre at ”Uvdal Kraft er ikke villige til å synliggjøre i 
detalj kostnadsbildet for etableringen av denne stasjonen, samt at jeg synes prisen er for høy i forhold 
til tidligere erfaringer med tilsvarende arbeid.”. 

Uvdal mener at nettselskapet har gitt Sandli tilstrekkelig informasjon gjennom den dokumentasjonen 
som er oversendt og i møter som er avholdt mellom partene. Uvdal viser til at Sandli også er innehaver 
av et elektroentreprenørfirma og mener på denne bakgrunn at den informasjonen som er meddelt 
Sandli burde være tilstrekkelig for å kunne gjøre en vurdering av Uvdals kostnadsoverslag. Uvdal 
anfører også at ”Vi finner det ikke riktig at vi som en konkurrerende leverandør må fremlegge våre  
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kalkyler overfor virksomheter som i neste omgang kan bruke dette som underlag i forbindelse med 
anbudsutsendinger.” Om kostnadsdelingen for fellesanleggene mellom campingsplassen og hyttene 
har Uvdal lagt til grunn kundenes forventete effektuttak.  

NVEs vurdering av saken 

Det framgår av Sandli sitt brev at saken først og fremst vedrører etableringen av nettstasjonen i 
Hyttefelt 2. NVE forutsetter derfor at forhold som angår lavspenningsanlegget er avklart og er således 
ikke gjenstand for uenighet. 

Nettstasjonen kan i denne sammenheng oppfattes som et radielt fellesanlegg, og Uvdal kan derfor 
kreve at de kunder som forsynes over denne nettstasjonen skal dekke en andel av kostnadene, jf. § 17-
5 i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om kontroll av nettvirksomhet. Størrelsen på transformatoren skal 
så langt mulig tilpasses den kapasitet de aktuelle kundene krever. I den grad Uvdal måtte velge en 
transformatorytelse større enn dette, må Uvdal selv dekke den kostnadsøkning dette måtte medføre. 
Ved fordelingen av kostnadene til bygging av nettstasjonen har Uvdal benyttet kundenes sannsynlige 
effektbelastning som fordelingsnøkkel. NVE har ikke vurdert rimeligheten av de konkrete 
effektforutsetningene som Uvdal har lagt til grunn, men NVE har ingen prinsipielle innvendinger mot 
at nettselskapet benytter kundenes forventede eller mulige effektuttak som grunnlag for fordelingen. 

Nettselskapenes informasjonsplikt er regelfestet bl.a. i forskriftens § 13-5 og § 17-5. Slik disse 
bestemmelsene er å forstå er det ingen tvil om at Uvdal er pliktig til å spesifisere de forutsetninger som 
selskapet har lagt til grunn ved sine kostnadskalkyler. Uvdal anfører at selskapet oppfatter seg som en 
”konkurrerende leverandør” til Sandli sitt entreprenørfirma, og at selskapet derfor må sette grenser for 
hvilke opplysninger som kan gis til Sandli. Vi vil her påpeke at NVEs regulering er knyttet til de 
konsesjonspliktige virksomheter som utøves av A/L Uvdal Kraftforsyning og ikke de 
konkurranseutsatte virksomheter som selskapet måtte bedrive. Forskriftens krav om informasjonsplikt 
er pålagt nettselskapet og er således uavhengig av hvilken entreprenør Uvdal måtte velge. 
Entreprisetilbud er i utgangspunktet en sak mellom nettselskap og tilbydende entreprenør, og 
informasjonsplikten er ikke å forstå som at entreprisetilbudene skal framlegges for kunden. Kunden 
kan imidlertid kreve at nettselskapet redegjør for de forutsetninger som er lagt til grunn ved 
beregningen av anleggsbidraget. Dette skal gjøres såpass detaljert at kunden, og eventuelt i samråd 
med sakkyndig, kan vurdere rimeligheten av den kostnadskalkyle som er gjort. Dette innebærer at 
nettselskapet må kunne spesifisere det materiell og utstyr som forventes benyttet og installert, 
kalkulert arbeidsinnsats mv. I tillegg kan nettselskapet stille tekniske spesifikasjonskrav til anleggene. 
For nettanlegg som nettselskapet skal ha det operative og økonomiske ansvaret for må også 
nettselskapene, ut fra standardiseringshensyn, kunne sette bestemte krav om fabrikat og type utstyr 
som skal benyttes. Nettselskapene må også i noen grad kunne opplyse om de prisforutsetninger som er 
lagt til grunn for kalkylen, uavhengig av de prisforutsetninger som måtte fremkomme i 
entreprisetilbud.   

Etter den dokumentasjonen som er oversendt til NVE fremgår det at Uvdal har opplyst om 
”Arbeidskostnader” og ”Materiell kostnader” for hhv. ”høyspent” og ”lavspent”. NVE anser ikke at 
dette er en tilstrekkelig oppsplitting av de kostnadskomponentene som denne nettilknytningen 
medfører. Et minstekrav bør være at Uvdal i større grad spesifiserer de materialer som medgår for de 
kostnadsmessig største komponentene. Nettselskapet bør her opplyse om mengder, type, 
spesifikasjoner etc., f.eks. 400 m FeAl 185 ledning, 10 stk. master, 1 stk. Møre trafo 500 kVA. 
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 Vedtak 

NVE pålegger Uvdal å gi en mer detaljert beskrivelse og opplisting av de materialer som forutsettes 
medgått til bygging av det aktuelle høyspenningsanlegget i Uvdal. Uvdal skal legge fram alle de 
opplysninger som er nødvendige for at Sandli eller en sakkyndig skal kunne ta stilling til rimeligheten 
av det kostnadsoverslaget Uvdal har gjort i saken. Sandli kan ikke kreve at Uvdal legger fram de 
entreprisetilbud som måtte foreligge.  

*** 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre 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. 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Tore Langset 
seksjonssjef 
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Brevets mottakere: 
Navn1 Navn2 Adr Post Land 
Uvdal 
Kraftforsyning 
A/L 

 Postboks 33 3632 UVDAL  

Universal Elektro 
Drammen A.S 

 Skogliveien 4 3047 DRAMMEN  

 


