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Klage på tilknytningsgebyr for mini-/mikrokraftverk-enkeltvedtak 

I Deres brev klager De på det tilknytningsgebyr som Forsand Elverk innkrever for tilknytning 
av hans mikrokraftverk. 
NVE har vurdert saken i henhold til energiloven og bestemmelsene i tilhørende forskrifter.  
NVE kan ikke finne at Forsand Elverk har handlet i strid med gjeldende regelverk ved 
innkreving av det aktuelle tilknytningsgebyr. 

I e-post av 28. juli 2004 klager Ove Oaland på vegne av Dem på tilknytningsgebyr på kr 10 000 som 
De har pålagt å betale av Forsand Elverk for tilknytning av et mikrokraftverk. 

NVE ber Forsand Elverk om å kommentere klagen fra Dem i brev av 30. august 2004. NVE mottar 
svar fra Forsand i brev datert 10. september 2004.  

De skriver i Deres e-post at mikrokraftverket er koblet inn på eksisterende kabel mellom trafostasjon 
og gårdsbruket. Måleren er så flyttet til kraftstasjonen og man har overført eksisterende kabel fra 
kraftstasjon til gården. Forsand benytter generelt både anleggsbidrag og tilknytningsgebyr for 
nytilknytninger. Alle nytilknytninger betaler et generelt tilknytningsgebyr på kr 10 000. Siden 
anleggsbidraget i dette tilfellet er lavere enn tilknytningsgebyret på kr 10 000 blir De kun belastet 
tilknytningsgebyr. 

I brev av 12. november 2004 ber NVE Forsand om ytterligere kommentarer rundt faktura som er sendt 
som vedlegg til brevet fra deg. NVE mottar svar fra Forsand i brev av 8. desember 2004. Her 
klargjøres det at De ikke er belastet anleggsbidrag, men kun tilknytningsgebyr da dette oversteg 
anleggsbidraget. Videre klargjøres det at ”rekningsarbeid” i faktura gjelder en intern kabel som De har 
overtatt/kjøpt fra Forsand etter avtale dem i mellom. Oppgjøret for dette er ikke forbundet med verken 
anleggsbidraget eller tilknytningsavgiften. 
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Generelt 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 
11. mars 1999 nr. 302 § 17-4 sier: 

”Tilknytningsgebyr kan benyttes ved nye tilknytninger eller ved oppdimensjonering av en 
eksisterende tilknytning. 
Tilknytningsgebyret skal være generelt og pålegges alle nye tilknytninger i nettet. 
Tilknytningsgebyret kan differensieres etter overbelastningsvern (sikringsstørrelse).” 

Netteieren velger altså selv hvorvidt han vil benytte tilknytningsgebyr eller ikke. Velger netteier å 
benytte tilknytningsgebyr skal dette være generelt og pålegges alle. Mange nettselskapet som 
praktiserer tilknytningsgebyr har valgt å differensiere dette etter sikringsstørrelse, hvor høyere 
sikringsstørrelse betyr høyere tilknytningsgebyr. I de tilfeller der nettselskapet både benytter 
tilknytningsgebyr og anleggsbidrag, skal tilknytningsgebyret gå til fratrekk i anleggsbidraget. Dette for 
at kunden ikke skal betale dobbelt opp. 

Tilknytningsgebyret er en inntekt for netteier innenfor tildelt inntektsramme, men utover dette sier 
ikke forskriften noe eksplisitt om størrelsen på et eventuelt tilknytningsgebyr. Forsand Elverk har valgt 
å sette tilknytningsgebyret til 10 000 kr for sine kunder, og sier at dette er ment å dekke mindre 
kostnader som kabel, tilkobling, registrering i kundedatabase og andre kostnader som vedkommer 
tilkoblingen. Tilknytningsgebyret på kr 10 000 belastes alle nye tilknytninger til nettet. 

NVEs vurdering 

Som nevnt sier forskriften at tilknytningsgebyr kan benyttes ved nye tilknytninger. Til forskjell fra 
anleggsbidrag er ikke tilknytningsgebyr satt for å dekke den faktiske anleggskostnaden ved en 
nytilknytning, men er mer et generelt administrativt gebyr som skal dekke generelle kostnader ved 
nytilknytninger.  

Bak enkelte tilknytningspunkt i nettet finnes det flere uttakskunder, evt. som her en uttakskunde og en 
innmatingskunde (mikrokraftverket). Det å være tilknyttet nettet betyr at en har ”tilgang til markedet”. 
Noe forenklet betyr det at uttaket vil bli forsynt med kraft om mikrokraftverket står, mens 
mikrokraftverket vil få levert ut sin kraft på nettet hvis produksjon er høyere enn forbruk. Begge parter 
er således tilknyttet nettet, og tilknytning til nettet av det nye mikrokraftverket må sies å være en 
nytilknytning selv om mikrokraftverket er tilkoblet områdekonsesjonærens nett i samme punkt som 
uttaket. Forskriften sier som nevnt at tilknytningsgebyr kan benyttes ved nye tilknytninger og Forsand 
Elverk har således rett til å belaste mikrokraftverket et tilknytningsgebyr.  

Når det gjelder størrelsen på tilknytningsgebyret som Forsand har satt til kr 10 000, så sier ikke 
forskriften noe eksplisitt om maksgrensen for tilknytningsgebyret. Generelt er tilknytningsgebyret en 
inntekt under inntektsrammen som nettselskapet tildeles av NVE. Det betyr ikke at Forsand kan sette 
hvilken som helst størrelse på et evt. tilknytningsgebyr så lenge de holder seg innenfor tildelt 
inntektsramme, men at det må legges en skjønnsmessig vurdering til grunn for vurdering av den 
aktuelle størrelsen på dette gebyret. Forsand sier at størrelsen på tilknytningsgebyret er satt for 
generelt å dekke mindre kostnader som kabel, tilkobling, registrering i kundedatabase og andre 
kostnader som vedkommer tilkoblingen. Etter NVEs vurdering er ikke kr 10 000 et urimelig beløp i en 
slik sammenheng.  
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Vedtak 

Forskriftens § 18-1 gir NVE myndighet til å gi evt. pålegg som er nødvendig for gjennomføring av 
forskriften og vilkår satt i konsesjoner gitt av NVE.  

På bakgrunn av den informasjon vi har mottatt i denne saken kan vi ikke finne at Forsand Elverk, ved 
fastsettelse av og innkreving av det aktuelle tilknytningsgebyr, har handlet i strid med forskriftens 
bestemmelser. 

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 
Forsand Elverk   4110 FORSAND  
Knut Oaland  Nedre Eidane 4110 FORSAND  
 


