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Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015  

Det vises til Deres klage av 26. juni 2015 på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) 

vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015. 

 

Sakens bakgrunn 

I brev av 16. februar 2015 klager Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen (Eidesen) på kostnadsestimat 

fra Lyse Elnett AS (Lyse) for endring av nettanlegg. Eidesen ønsker at en nettstasjon som er 

plassert inntil hans husvegg blir sanert, og anfører at det er to nettstasjoner i nærheten som begge 

har kapasitet til å ta lasten fra nettstasjonen.  

 

Klager skriver at Lyse i sitt avtaleutkast krever at Eidesen betaler flyttekostnadene, mens 

nettselskapet betaler saneringskostnadene. Klager mener imidlertid at flyttekostnadene i sin 

helhet er fremskyndingskostnader, og hevder at det relevante anlegget er 50 år gammelt, 20 år 

over levetiden. Eidesen anfører videre at nettanlegget har en rekke mangler, herunder 

overskridelse av grenseverdier på magnetfelt rundt nettstasjonen som strekker seg inn i klagers 

bolig, og brann- og eksplosjonsfare ved den aktuelle nettstasjonen. Ifølge Eidesen har 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opprettet sak mot Lyse når det gjelder 

høye stråleverdier og brann- og eksplosjonssikkerhet. Basert på disse forhold mener klager at 

Lyse må ta en rimelig del av kostnadene ved sanering av nettstasjonen.  

 

Lyse gir sine merknader i brev av 18. mars 2015. Lyse viser til avtaleforslaget, og at de totale 

kostnadene ble grovkalkulert til kr 994 500 (ekskl. mva.), hvorav klagers andel utgjør kr 780 000 

(ekskl. mva.). Av klagers andel utgjør kr 455 000 (ekskl. mva.) gravekostnader i forbindelse med 

flytting av eksisterende forbruk til andre nettstasjoner. Lyse ber NVE om angi hvilke 

vurderingskriterier som skal legges til grunn i beregning av reinvesteringskostnader. Lyse viser 

til at nettselskapet forholder seg til gjeldende regelverk og anbefalinger som Statens strålevern 
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utarbeider. Lyse presiserer videre at DSB ikke har opprettet sak mot nettselskapet, og redegjør 

for bygningsmessige og avtalemessige forhold.  

 

Eidesen gir sine kommentarer til Lyse sine merknader i brev av 10. april 2015. Eidesen anfører i 

brevet at Lyses reinvesteringsalternativ er det samme som Eidesen ønsker, nemlig å flytte last til 

nærliggende stasjon, og ikke oppgradering av eksisterende nettstasjon. Klager mener at netteier 

skal vurdere alternative løsninger dersom magnetfeltet i nærliggende bygg kan bli høyere enn 0,4 

mikrotesla (μT) ved oppgradering av eksisterende anlegg, og anfører på denne bakgrunn at 

oppgradering av eksisterende anlegg ikke er et reelt alternativ. Eidesen mener derfor at Lyse må 

ta kostnaden ved flytting av nettstasjon. Eidesen stiller seg tvilende til om Lyse som operatør av 

nettstasjonen per i dag drifter anlegget sikkert og i henhold til regelverk. I brevet opplyses det at 

Bjørnar Strand og Liv Indgjerd Grude, som er eierne av tomten hvor den aktuelle nettstasjonen 

er plassert, står sammen med Eidesen i saken. For øvrige anførsler viser departementet til 

Eidesens brev av 10. april 2015.  

 

Lyse gir sine merknader til Eidesens brev av 10. april 2015 i brev av 27. april 2015. Lyse anfører 

at det i grovprosjekteringen er lagt til grunn at det er friareal like bak Eidesen sin tomt, og at 

dette arealet potensielt kan brukes som en alternativ plassering til nettstasjon. Lyse viser til at 

nærmere undersøkelser med hensyn til eierforhold, reguleringsmessige forhold, mulighet for 

inngåelse av grunneieravtaler, hører inn under detaljprosjekteringen. Kostnadene med å etablere 

nettstasjonen, herunder standardisert erstatningsbeløp til grunneier for servitutt, er medtatt i 

kalkylen i Lyses brev av 18. mars 2015. For øvrige anførsler viser departementet til Lyses brev 

av 27. april 2015.  

 

NVEs vurdering og vedtak av 5. juni 2015 

I vedtak av 5. juni 2015 viser NVE til forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og 

teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). 

Kontrollforskriften gir nærmere rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine 

områder. Betaling for omlegging av nettanlegg er regulert i kontrollforskriften § 1-4 annet ledd: 

 

Kunden kan faktureres for merkostnader forbundet med endring av eksisterende anlegg, 

eller når han etterspør kvalitet eller tjenester som normalt ikke kan forventes levert.  

 

NVE viser til at når et nettselskap får forespørsel om å flytte deler av sitt nett, for eksempel en 

nettstasjon, ønske om å legge luftledning i bakken eller lignende, kan nettselskapet kreve at den 

som ber om endring av nettanlegget faktureres for merkostnader forbundet med endring av 

eksisterende anlegg. NVE skriver at merkostnadene som kunden kan faktureres ved endring av 

nettanlegg generelt vil være:  

 

 Kostnadene ved tiltaket (sum kostnader til maskiner, materiell og arbeidskraft) 

- Reinvesteringskostnader 

+ Eventuelt fremskyndingskostnader 

=  Merkostnad som kan faktureres kunde 
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NVE skriver at reinvesteringskostnader er kostnader som uansett vil påløpe når nettanleggets 

levetid utgår og nettselskapet må demontere nettanlegget og montere nytt. Disse kostnadene blir 

tatt høyde for ved fastsettelsen av nettselskapenes inntektsramme, og skal derfor ikke belastes 

enkeltkunder. Hovedregelen er at reinvesteringskostnaden er kostnaden ved å bygge opp igjen 

dagens anlegg med dagens kapasitet. Dersom det ikke er mulig å erstatte dagens anlegg kan det 

være mer relevant å se på hva nettselskapet ville ha gjort når reinvestering i anlegget blir 

nødvendig.  

 

NVE viser til at selv om reinvesteringskostnader ikke kan belastes kunde, kan kostnaden ved at 

nettselskapet må gjennomføre reinvesteringen på et tidligere tidspunkt være en merkostnad som 

kan faktureres kunde. Denne fremskyndingskostnaden finnes ved å sammenlikne dagens 

reinvesteringskostnad med nåverdien av fremtidig reinvestering som unngås. Siden den 

økonomiske levetiden i dette tilfellet er null år mener NVE at det ikke vil være anledning til å 

fakturere klager for fremskyndingskostnader.  

 

Ettersom den aktuelle nettstasjonen ikke skal flyttes til et annet sted, men tas ut, mener NVE at 

reinvesteringskostnadene som nettselskapet skal dekke er saneringskostnadene. Ettersom 

kostnader ved nyanlegg i forbindelse med flytting av eksisterende forbruk fra nettstasjonen over 

til nærliggende nettstasjoner ikke vil være en del av en reinvestering for nettselskapet ved å 

bygge opp igjen dagens anlegg med dagens kapasitet, mener NVE at dette vil være en 

merkostnad som kan faktureres klager.  

 

På denne bakgrunn mener NVE at Lyses tariffpraksis ikke er i strid med kontrollforskriften § 1-

4.  

 

Klagen 

Eidesen klager i brev av 26. juni 2015 på NVEs vedtak av 5. juni 2015. Eidesen er uenig i at 

nettstasjonen kan oppgraderes og fremdeles ha samme plassering som den har nå, da dette ikke 

vil være i henhold til dagens regelverk. Klager anfører at den eneste reelle løsning, gitt dagens 

regelverk, vil være å etablere denne lasten i en annen nettstasjon. Eidesen spør videre hvorfor 

merkostnaden som han skal betale ikke er differansen mellom å flytte lasten til nærliggende 

nettstasjon og oppgradere eksisterende nettstasjon.  

 

Lyses kommentarer til klagen 

Lyse gir sine merknader til klagen i brev av 24. august 2015. Lyse viser til at NVE i sitt vedtak 

av 5. juni 2015 har lagt til grunn at tilbudet av 28. januar 2015 er beregnet i tråd med gjeldende 

regelverk. Nettselskapet viser til at en fellesføringsforespørsel fra Stavanger kommune kan 

medføre reduserte kostnader for Eidesen. Lyse skriver at de vil sende Eidesen et nytt tilbud, selv 

om klagesaken ikke er ferdigbehandlet. Av utkast til avtale fremgår det at merkostnadene er 

redusert fra kr 780 000 (ekskl. mva.) til kr 192 000 (ekskl. mva.). Lyse skriver at tilbudet er 

regnet ut på samme måte som tilbudet av 28. januar 2015.  

 

Lyse viser til eget brev av 18. mars 2015, hvor Lyse skriver at selskapet hadde mottatt signaler 

fra NVE om at tilbudet av 28. januar 2015 ikke var i samsvar med regelverket. Lyse viser til at 
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selskapet satte opp en alternativ beregning i brevet, og at NVE ikke har kommentert dette 

forslaget.  

 

Lyse viser videre til at det ikke er konstatert at nettstasjonen ikke tilfredsstiller gjeldende 

regelverk, eller at den ikke vil tilfredsstille gjeldende regelverk om den reinvesteres.  

 

14. september 2015 informerer Lyse NVE om at nytt avtaleutkast er sendt til Eidesen, og at  e-

postkorrespondanse mellom Lyse og Eidesen fra september 2015 er lagt ved.  

 

NVEs vurdering av klagen 

NVE vurderer Eidesens klage på NVEs vedtak av 5. juni 2015 i brev av 7. oktober 2015. NVE 

skriver at direktoratet ikke har myndighet til å ta stilling til elektromagnetiske felt og brann- og 

eksplosjonsfare. NVE viser til at i vedtaket av 5. juni 2015 er det vurdert om Lyse har beregnet 

kostnader for endring av nettanlegg i henhold til kontrollforskriften, gitt at nettanlegget er 

driftssikkert og oppfyller gjeldende krav.  

 

NVE viser til at beregning av hva kunde skal betale for endring av nettanlegg må ta 

utgangspunkt i hva tiltaket medfører av merkostnader for nettselskapet. Reinvesteringskostnader 

skal imidlertid trekkes fra. Disse kostnadene skal i utgangspunktet beregnes ved å se på 

kostnaden ved å bygge opp igjen dagens anlegg med dagens kapasitet, men NVE viser til at det 

følger av formuleringen i vedtaket av 5. juni 2015 at det ikke utelukkes at nettselskapene kan 

legge andre reinvesteringsalternativer til grunn.  

 

NVE mener at det følger av det overstående at merkostnadene som kunde kan belastes ikke kan 

være differansen mellom å flytte lasten til nærliggende nettstasjon, og å oppgradere eksisterende 

nettstasjon, slik klager skisserer. NVE viser til at når det legges til grunn at dagens nettløsning 

vil erstattes av en tilsvarende løsning ved reinvestering, vil det være en merkostnad for 

nettselskapet å flytte eksisterende last over på nærliggende nettstasjon. Det er denne kostnaden 

som Lyse kan kreve at klager dekker.  

 

NVE kan ikke se at det er kommet frem nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vedtaket 

av 5. juni 2015. Saken ble oversendt Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse i brev 

av 7. oktober 2015.  

 

Ytterligere opplysninger fra Lyse 

I brev av 30. november 2015 ba departementet Lyse om å informere hvorvidt flytting av last fra 

nettstasjon N1434 til andre nettstasjoner i området er et alternativ til Lyses foretrukne 

reinvesteringsalternativ, i den forstand at en slik omlegging vil innebære at nettstasjon N1434 

ikke må erstattes av en ny prefabrikkert nettstasjon i umiddelbar nærhet.  

 

Lyse svarer i brev av 11. desember 2015 at foreløpige beregninger viser at det er kapasitet i 

nærliggende nettstasjoner dersom en foretar mindre ombygginger av disse. Lyse viser til 

omlegging av strømforsyning fra N1434 til N1761, slik at N1434 kan saneres, i ettertid er blitt 

det aktuelle alternativet da Stavanger kommune skal renovere VA-anlegget i denne gaten.  
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Departementets vurdering 

Departementet skal i klagebehandlingen vurdere de synspunkter klagerne kommer med. 

Departementet kan prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. 

forvaltningsloven § 34 annet ledd.  

 

Departementet legger til grunn at uenigheten dreier seg om hvilke merkostnader Eidesen kan 

belastes i forbindelse med flytting av nettanlegg.  

 

Departementet viser til kontrollforskriften § 1-4 annet ledd og til at kunde kan faktureres 

merkostnader forbundet med endring av eksisterende anlegg.   

 

Departementet legger til grunn at kostnadene som kan belastes kunden er tiltakets totale 

kostnader og eventuelle fremskyndingskostnader, fratrukket reinvesteringskostnadene.  

Da det aktuelle anleggets økonomiske levetid er null år, legger departementet til grunn at det 

ikke vil være anledning til å fakturere klager for fremskyndingskostnader i denne saken. 

 

Når det gjelder tiltakets totale kostnader, viser departementet til Lyses redegjørelse av 18. mars 

2015 og nytt avtaleutkast som ble sendt Eidesen 1. september 2015. Departementet forstår at 

tiltakets totale kostnader er knyttet til sanering av den aktuelle nettstasjonen og flytting av 

forbruk fra den aktuelle nettstasjonen til andre eksisterende nettstasjoner i nærområdet. Det 

fremgår av avtaleutkast av 28. januar 2015 at saneringskostnaden er kr 214 500 (ekskl. mva.). 

Det fremgår videre av avtaleutkast vedlagt Lyses brev av 24. august 2015 at kostnadene knyttet 

til å flytte lasten til en annen nettstasjon er kr 163 000 (ekskl. mva.). I brev av 24. august 2015 

skriver Lyse at det nye tilbudet er beregnet på samme måte som tilbudet av 28. januar 2015. På 

denne bakgrunn legger departementet til grunn at tiltakets totale kostnader er kr 377 500 (ekskl. 

mva.).  

 

Departementet er uenig med NVE i at det kan settes likhetstegn mellom 

reinvesteringskostnadene og saneringskostnadene i dette tilfellet. Det er kostnadene ved hva 

nettselskapet vil gjøre ved en fremtidig reinvestering som er utgangspunktet for hva som skal 

regnes som reinvesteringskostnad og trekkes fra kundens regning. Departementet presiserer at 

det er de totale reinvesteringskostnadene som nettselskapet ville ha stått overfor i fravær av 

kundens bestilling som skal trekkes fra kundens regning, ikke reinvesteringskostnadene som 

påløper gitt kundens bestilling.  

 

Departementet anser ikke kun å sanere nettanlegget som et reelt alternativ til reinvestering, da 

kundene som i dag er knyttet til stasjonen også i fremtiden skal ha strøm, enten fra den aktuelle 

nettstasjonen eller fra en annen nettstasjon. Nettselskapet kan ved reinvestering velge å flytte 

forbruket til andre nettstasjoner, fornye eksisterende nettanlegg eller gjøre endringer i 

nettanlegget, herunder endre plassering. På denne bakgrunn mener departementet at det ikke kan 

settes likhetstegn mellom reinvesteringskostnadene og saneringskostnadene. 

 

Departementet viser til Lyse sin redegjørelse av 18. mars 2015. Lyse så da for seg to løsninger 

når det gjelder fremtidig reinvestering, og har grovestimert kostnadene forbundet med hver 

løsning. Kostnadene knyttet til å fornye dagens nettstasjon er kalkulert til kr 975 000 (ekskl. 
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mva.). Kostnadene knyttet til å etablere en ny, prefabrikkert nettstasjon i umiddelbar nærhet ved 

dagens nettstasjon er kalkulert til kr 763 340 (ekskl. mva.). Lyse legger til grunn at den billigste 

løsningen bør velges.  

 

På bakgrunn av Lyses redegjørelse i brev av 11. desember 2015 legger departementet til grunn at 

å flytte last fra nettstasjon N1434 til andre nettstasjoner i området er et godt alternativ til 

reinvesteringsalternativene som Lyse beskriver i brev av 18. mars 2015. Dette tiltaket er lagt til 

grunn i tilbudet som klager fikk presentert 1. september 2015, og vil ifølge Lyse koste kr 163 

000 (ekskl. mva.). Lyse skriver i brevet av 11. desember 2015 at dette er det aktuelle alternativet, 

og at tiltaket er besluttet gjennomført etter avtale med Eidesen.  

 

Departementet legger til grunn at dette er det rimeligste alternativet til reinvestering, og viser til 

at Lyse mener at den billigste løsningen bør velges ved en fremtidig reinvestering.    

 

Departementet viser til at å flytte last fra nettstasjon N1434 til andre nettstasjoner i området 

innebærer at Lyse ikke behøver å bygge en ny nettstasjon. Departementet legger til grunn at 

ombyggingskostnadene ved tiltaket er lavere enn de reinvesteringskostnadene som Lyse ellers 

ville ha stått ovenfor. På denne bakgrunn mener departementet at tiltaket ikke medfører 

merkostnader for nettselskapet.   

 

Konklusjon 

Klagen tas til følge. Lyse kan ikke kreve at Eidesen betaler merkostnader i forbindelse med 

flytting av nettanlegg.  

 

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand for klage, 

jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd første punktum. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjell Grotmol (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Kristin Rasdal 

 førstekonsulent 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

Kopi: 

Lyse Elnett AS 

Norges vassdrags-og energidirektorat 
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