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NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak 

   klager på anleggsbidrag beregnet av Lyse Elnett AS i forbindelse med 

oppgradering av overbelastningsvern. NVE har vurdert Lyse Elnett AS sin beregning av 

anleggsbidrag etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE finner at Lyse 

Elnett AS har rutiner for oppgradering av overbelastningsvern som er i strid med regelverket. 

Saksopplysninger 

NVE viser til brev av 13. juli 2015 hvor    klager på fastsettelse av 

anleggsbidrag fra Lyse Elnett AS (heretter Lyse) i forbindelse med oppgradering av 

overbelastningsvern. Klagen gjelder størrelsen på anleggsbidraget. Spesielt gjelder det at valg av løsning 

for nettilknytning som ble endret underveis, hvor ledningsstrekk er blitt lagt i kabel fremfor luftlinje. 

Klagen gjelder også kostnadsgrunnlaget for beregning og fordeling av anleggsbidrag. 

NVE har i varsel om vedtak den 13. august 2015 bedt Lyse redegjøre for de forhold de mener er relevant 

for saken. 

I brev av 23. september 2015 har Lyse kommentert klagen. Lyse skriver at det viste seg å være nærmest 

teknisk umulig å benytte eksisterende stolper, slik som fremlagt i estimert anleggsbidrag. Stolpene var i 

en slik stand at de uansett måtte erstattes med nye. I tillegg måtte de fleste stolpene enten barduneres 

eller etableres som strevemast for å håndtere kreftene i det planlagte strekket. Videre skriver Lyse at det 

erfaringsmessig er tilnærmet like høye kostnader å etablere nye linjer og stolperekker med strevemast, 

som å legge kabel i grøft. Det ville derfor være mer lønnsomt å legge deler av anlegget i grøft.  

Angående kostnadsfordeling skriver Lyse at de har tatt hensyn til at de reelle kostnadene ble langt 

høyere enn det estimerte anleggsbidraget. Et korrekt beregnet anleggsbidrag ville blitt enda større. Lyse 

påpeker også at anleggsbidraget som ble fremlagt kunden før byggestart kun var et estimat, og at Lyse 

flere ganger påpeker at det endelige anleggsbidraget skal etterberegnes basert på de faktiske påløpte 

kostnadene.  

 har gitt kommentarer til Lyses redegjørelse. I brev av 13. oktober 2015.  Lyse kom med 

ytterlige merknader i brev av 4. november 2015. 
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NVEs vurdering 

NVE vurderer saken etter energiloven (enl) med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og 

nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet kan NVE fatte vedtak i saken med hjemmel i 

energilovsforskriften § 4-10. 

Det vises spesielt 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. I tråd med forskriften er 

nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende 

regelverk. 

Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i 

energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i 

eller i medhold av energiloven. 

NVE legger til grunn at klagen dreier seg om tre forhold. For det første, hvorvidt Lyses tidsbruk for 

oppgradering av overbelastningsvern og medfølgende oppgraderinger i nettanlegg er et brudd på 

leveringsplikten etter enl. § 3-3. For det andre, hvorvidt manglende informasjon om endret nettløsning 

underveis i prosjektet er i strid med kontrollforskriften § 13-5. For det tredje om anleggsbidraget er 

beregnet og fordelt på en måte som er i strid med kontrollforskriften § 17-5. 

Leveringsplikt  

Generelt om leveringsplikten 

Lyse er gitt områdekonsesjon etter enl. § 3-2. Etter enl. § 3-3 første ledd har Lyse dermed leveringsplikt: 

Den som gis områdekonsesjon etter § 3-2 levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det 

geografiske området konsesjonen gjelder for. 

Leveringsplikten innebærer en plikt til å gi kunden fysisk tilknytning til nettet, en plikt til å avregne og 

fakturere, og en plikt til å sørge for tilfredsstillende leveringskvalitet. Forutsatt at kunden er villig til å 

dekke de nødvendige kostnadene ved tilknytning eller oppgradering, er nettselskapet forpliktet til å gi 

kunder den nettilknytning de bestiller, og levere det effektbehovet som kunden etterspør.  

Nettselskapet har ingen plikt til å fremskaffe kapasitet vederlagsfritt.  kan derfor ikke kan kreve 

at Lyse dekker kostnadene ved oppgradering fra tofase til trefase. 

Enl. § 3-3 angir ikke innenfor hvilken tidsramme nettselskapet skal gi abonnenter ønsket tilknytning. 

NVE legger likevel til grunn at leveringsplikten også innebærer at det kan stilles visse krav til 

tidsaspektet. Leveringsplikten og tilknytningsplikten er en sentral del av monopolreguleringen, og er en 

nødvendig motvekt til områdekonsesjonærenes monopol på fordelingsnettet. Innenfor konkurranseutsatt 

virksomhet vil leverandører konkurrere om å oppfylle kunders forventninger om tidsmessige leveranser, 

mens tidsmessig nettilknytning og levering av strøm fra nettmonopolet må sikres gjennom effektiv 

monopolregulering.  

I energilovens forarbeider er hensynet til effektive nettmonopoler og forbrukernes interesser særlig 

nevnt. Dette kommer hovedsakelig til uttrykk i uttalelsene om omsetningskonsesjonsordningen som er 

myndighetenes sentrale virkemiddel for å gripe inn overfor nettmonopolet for å ivareta forbrukernes 

interesser. Hensynet gjør seg også gjeldende i forhold til nettselskapenes utøvelse av leveringsplikten 

etter enl. § 3-3 og en rimelig tolkning i tråd med lovens formål tilsier at nettilknytninger må utføres 

innen en viss tid for å være i samsvar med lovgivers intensjon.  
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Ved vurderingen av om leveringsplikten etter enl. § 3-3 er oppfylt, er det relevant å se hen til hva 

lovgiver har uttalt om tilknytningsplikten i enl. § 3-4 for større forbruk til regional- og sentralnettet. Før 

enl. § 3-4 trådte i kraft i 2010 var det bare leveringsplikten ved tilknytning av forbruksanlegg på 

distribusjonsnivå som var lovfestet. Hensikten med den nye bestemmelsen i enl. § 3-4 var å gi 

produsenter og de som ønsket direkte tilknytning av forbruksanlegg til regional- og sentralnett samme 

rett til nettilknytning som sluttbrukerne i distribusjonsnettet hadde etter enl. § 3-3.  

Det følger av forarbeidene
1
 til tilknytningsplikten i enl. § 3-4 at nettselskapet plikter å utrede, omsøke og 

bygge nett «uten ugrunnet opphold», slik at det så snart som mulig blir driftsmessig forsvarlig å koble til 

forbruket. Etter NVEs vurdering ligger det i uttrykket «uten ugrunnet opphold» et krav om at nettselskap 

må få på plass nødvendige anlegg og tilknytte nytt forbruk så snart som mulig. Et grunnet opphold vil 

for eksempel være nødvendig tid til planlegging og bygging av nettanleggene. Siden hensikten med den 

nye lovbestemmelsen var å innføre samme rett til tilknytning av forbruk på høyere spenningsnivå, og at 

de samme hensyn gjør seg gjeldende ved tilknytning av forbruk på alle nettnivå, er disse uttalelsene fra 

lovgiver også relevant ved tolkning av leveringsplikten etter enl. § 3-3.   

Vurderingen er etter dette om Lyse har gitt klager ønsket tilknytning uten ugrunnet opphold. 

Har Lyse oppfylt leveringsplikten? 

Et prosjekt med tilknytning av en ny kunde består grovt sett av to faser. Hva som konkret definerer disse 

fasene vil avhenge av nettselskapets praksis ved tilknytning av nye kunder. I denne saken vil den første 

fasen være tidsrommet fra kunden kontakter nettselskapet til kunden blir forelagt et skriftlig tilbud. Den 

andre fasen vil være tidsrommet fra kunden har akseptert tilbudet til ny installasjon og nytt anlegg 

spenningsettes. Det er NVEs vurdering at begge fasene skal utføres uten ugrunnet opphold.  

Første fase: 

Det fremgår av tilsendte dokumenter, både fra Lyse og  at Lyse mottok melding om 

installasjonsarbeid knyttet til oppgradering av  sitt overbelastningsvern den 16.04.2013. Først 

den 18. februar 2014, ti måneder etter bestilling, mottok  informasjon om nødvendige tiltak 

samt et skriftlig tilbud med estimert anleggsbidrag. I mellomtiden stilte  flere ganger spørsmål 

om fremgangen i saken. Svar fra Lyse datert 28. oktober 2013 og gjentatte purringer fra  

mellom 28. oktober 2013 og 18. februar 2014 gir inntrykk av at saken ikke har blitt jobbet aktivt med.  

NVE har i tidligere sak
2
 vurdert tre uker som rimelig tidsbruk for utarbeidelse av tilbud. På bakgrunn av 

at det tok ti måneder før  fikk tilsendt et skriftlig tilbud og at Lyse tilsynelatende ikke foretok 

seg noe i saken frem til klager tok kontakt den 06.01.2014, finner NVE at Lyse ikke utarbeidet et tilbud 

til  uten ugrunnet opphold.  

Andre fase: 

Prosjektets andre fase tok rundt seks måneder. Fra klager skrev under på tilbudet med anleggsbidrag til 

anlegget ble spenningssatt har Lyse holdt klager kontinuerlig oppdatert angående forsinkelser med 

prosjektet. Det er NVEs vurdering at prosjektets andre fase ble gjennomført uten ugrunnet opphold.  

Konklusjon 

Etter NVEs samlede vurdering har Lyse ikke gitt  nettilknytning uten ugrunnet opphold. Lyse 

har derfor opptrådt i strid med enl. § 3-3. 

                                                      
1
 Ot. Prp. Nr. 62 (2008-2009) s.37 

2
 NVEs ref. 201305110-7 
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Informasjonsplikt  

Informasjonsplikt ved anleggsbidrag 

Før kunden tar en endelige avgjørelse om tilknytning og aksepterer tilknytningsvilkårene, herunder krav 

om anleggsbidrag, skal nettselskapet informere kunden om beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget. 

Dette følger av kontrollforskriften § 17-5, åttende ledd. Det er et viktig hensyn at kunden får nødvendig 

informasjon om kostnadene som tilknytningen vil utløse før tilknytningsvilkårene aksepteres.  

NVE legger til grunn at informasjon om beregningsgrunnlaget skal være spesifisert på en slik måte at 

kunden i samråd med sakkyndig kan ta stilling til rimeligheten i kostnadsoverslaget. Kunder som ønsker 

mer detaljert informasjon om kostnadene som ligger til grunn for beregning av anleggsbidraget kan be 

nettselskapet om dette. Nettselskapet skal ved forespørsel oppgi et så detaljert beregningsgrunnlag som 

de har tilgjengelig for anleggsbidraget innen rimelig tid jf. kontrollforskriften § 13-5 andre ledd: 

Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om 

beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper. 

Har Lyse oppfylt informasjonsplikten ved anleggsbidrag? 

Lyse inngikk avtale om tilknytning med  18. februar 2014. Her fremkommer det også at 

anleggsbidraget er et beregningsgrunnlag og vil bli etterberegnet på bakgrunn av endelige faktisk 

kostnader. Etter ferdigstillelse av nettanlegget sendte Lyse etterberegnet anleggsbidrag til  i e-

post datert 12.02.2015. I e-post datert 18.02.2015 presiserte  at anleggsbidrag ikke var i 

henhold til avtale, og ba om spesifisering av kostnadene. Lyse oversendte en oversikt over forholdene i 

saken i e-post datert 20.02.2015.  ba i e-post datert 12.03.2015 om ytterligere spesifisering av 

kostnadene. Lyse påpekte at det etterspurte detaljnivået ville ta tid å sammenstille, noe  

aksepterte. I overkant av tre måneder senere, i e-post datert 17.06.2015, fikk  oversendt en 

detaljert beskrivelse av kostnadene. 

Konklusjon 

I henhold til kontrollforskriften § 13-5 annet ledd, skal nettselskapet gi detaljert informasjon om 

beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget kostnadsfritt og innen rimelig tid, til kunder som etterspør 

dette. Etter NVEs vurdering er 3 måneder på å sammenstille kostnader, ikke er «innen rimelig tid». NVE 

finner etter dette at Lyse ikke har opptrådt i henhold til regelverket på dette punktet.  

Informasjonsplikt ved endring av teknisk løsning 

Det er nettselskapets ansvar å finne hensiktsmessig teknisk løsning på et nettanlegg. Tekniske krav i lov 

og forskrift sammen med den økonomiske reguleringen av nettselskapene skal bidra til at den mest 

egnede nettløsningen blir valgt. Etter tilknytningsavtale er inngått med kunde kan det være uforutsette 

forhold som gjør at nettselskapet mener den foreslåtte nettløsningen ikke lenger vurderes som 

hensiktsmessig, eller at den viser seg å ikke være gjennomførbar. For at nettselskapet skal kunne bygge 

den mest hensiktsmessige løsningen har nettselskapet anledning til å endre teknisk utforming på et 

planlagt nettanlegg etter tilknytningsavtale er inngått med kunde.  

Ettersom endring av nettløsning i de fleste tilfeller vil ha innvirkninger på hva kunden skal betale i 

anleggsbidrag, må nettselskapet ha en plikt, tilsvarende informasjonsplikten i kontrollforskriften § 17-5, 

til å informere om hvilke konsekvenser endringene får for det endelige anleggsbidraget. Videre er 

anleggsbidrag en særskilt form for tariff, jf. definisjonen av tariffer i kontrollforskriften § 1-3. Etter 

NVEs forvaltningspraksis får kontrollforskriften § 13-5, som gjelder informasjonsplikt ved endring av 

tariffer, tilsvarende anvendelse ved endring av anleggsbidrag. 
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I kontrollforskriften § 13-5 fjerde ledd heter det at:  

Nettselskapene skal i rimelig tid før endring av tariffene trer i kraft informere den enkelte 

nettkunde om tariffendringer. Informasjonen skal inneholde en begrunnelse for tariffendringene. 

Har Lyse oppfylt informasjonsplikten ved endring av teknisk løsning? 

Lyse skriver i kommentar til klagen at underveis i prosjektet var det etter deres vurdering nærmest 

teknisk umulig å benytte eksisterende stolper som fremlagt i estimert anleggsbidrag. Stolpene viste seg å 

være i en slik stand at de uansett måtte erstattes med nye. I tillegg måtte de fleste stolpene enten 

barduneres eller etableres som strevemast for å håndtere kreftene i det planlagte strekket. Det ville derfor 

være mer lønnsomt å legge deler av anlegget i grøft. Det fremkommer ikke av noe kommunikasjon 

mellom Lyse og klager at det opplyses om denne endringen. Videre forklarer Lyse i e-post datert 

27.11.2014 at «utførelsen har, som ventet, blitt en god del dyrere enn tidligere antatt. Det skyldes flere 

grunner som bl.a.: […] Graving langs veien da det å bruke eksisterende stolper hadde blitt en dårlig 

løsning». 

Konklusjon 

NVE kan ikke se at Lyse har opptrådt i strid i regelverket ved å endre teknisk løsning etter 

avtaleinngåelse med klager, men ettersom traséomleggingen var et kostnadsøkende moment som ville gi 

avvik i forhold til estimert anleggsbidrag, skulle kunde blitt informert om dette. På bakgrunn av den 

dokumentasjon som er fremlagt i saken, legger NVE til grunn at Lyse ikke informerte om endringer i 

valg av trasé og eventuelle kostnadsøkninger dette kunne medføre. Lyse har etter dette ikke overholdt 

informasjonsplikten jf. kontrollforskriften § 17-5, åttende ledd og § 13-5 fjerde ledd. 

 Anleggsbidrag 

Kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget 

I kontrollforskriften § 17-5 første og sjette ledd heter det:  

Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye 

nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.  

Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive 

timeverk for personell, maskiner og utstyr. 

Dette angir når det kan kreves anleggsbidrag, og hvilke kostnader som kan inngå i kostnadsgrunnlaget 

for anleggsbidraget. Anleggskostnadene skal etterberegnes ved ferdigstillelse av nettanlegget basert på 

faktisk medgått kostnad slik at anleggsbidraget dekker de faktiske kostnadene ved anlegget.  

Ved erstatning eller oppgradering av eksisterende nettanlegg skal ikke anleggsbidraget inkludere 

kostnader til materiell og arbeidskraft som forlenger nettanleggets levetid (reinvesteringskostnader). 

Reinvesteringer innebærer kostnader som uansett påløper nettselskapet når nettanleggets levetid er ute 

og skal derfor ikke belastes enkeltkunder. Ved forsterkninger skal reinvesteringer derfor trekkes ut av 

anleggskostnaden slik at anleggskostnaden som legges til grunn for beregning av anleggsbidraget bare 

omfatter kostnader knyttet til selve kapasitetsøkningen. Reinvesteringskostnaden finner man ved å 

beregne hva det vil koste å bygge et nytt nettanlegget tilsvarende det eksisterende nettanlegget. Dersom 

kundens forsterkning fører til at reinvesteringen gjennomføres på et tidligere tidspunkt enn planlagt, kan 

nettselskapet legge til fremskyndingskostnadene i kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget. 

Fremskyndingskostnadene finner man ved å sammenligne dagens reinvesteringskostnad med nåverdien 

av den fremtidige reinvesteringen som unngås. 
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Kostnadsgrunnlaget blir dermed: 

 Total anleggskostnad 

- Reinvesteringskostnader 

+ Fremskyndingskostnader 

= Kostnadsgrunnlag for anleggsbidrag 

 

Har Lyse beregnet kostnadsgrunnlaget i henhold til forskriften? 

Lyse har spesifisert kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget i vedlegg til deres kommentar til klage 

datert 23.09.2015. På grunnlag av klage, kommentar til klage og det spesifiserte kostnadsgrunnlaget vil 

NVE trekke frem 4 momenter i forbindelse med Lyses kostnadsgrunnlag for anleggsbidrag.  

Det første momentet er at det har blitt gjort arbeid i tilknytning til oppgraderingen av nettanlegget som 

ikke direkte kan henføres til nettanlegget som benyttes av  Det nevnes i klage at det er gravd 

grøft for kabel både til gnr./bnr. 83/21 og 83/1 og at det er anlagt vei ved siden av ny nettstasjon. Lyse 

bekrefter at det er gravd grøft til gnr./bnr. 83/1, men nevner ikke om det er gravd grøft til gnr./bnr. 

83/21. Lyse skriver også at det var nødvendig å opparbeide adkomst til nettstasjon, og at nettstasjonen 

må ha kjøreadkomst for vedlikehold, feilretting mv, jf. Lyses byggestandard.  

NVE vurderer det dithen at lyse ikke har handlet i strid med regelverket ved å inkludere kostnader for 

bygging av adkomstvei til nettstasjon i kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag. Dette er fordi 

nettselskapet er den best egnede parten til å sette nødvendige krav som ivaretar egne ansvarsoppgaver. 

Videre påpeker NVE at kostnader knyttet til nettanlegg som ikke er nødvendig for Harelands 

forsterkning ikke skal inngå i kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag. Lyse har korrekt utelatt kostnader 

for nettanlegg frem til, og omleggingen fra 230 V til 400 V for, hyttene ved gnr./bnr. 83/16 og 83/17 fra 

kostnadsgrunnlaget. Den samme praksisen må gjelde for alle kostnader ved omlegging av nett til andre 

kunder enn  også gnr./bnr. 83/21 og 83/1. NVE finner dermed at Lyse har handlet i strid med 

kontrollforskriften § 17-5 sjette ledd, da de har inkludert kostnader knyttet til omlegging av nettanlegg 

for gnr./bnr. 83/21 og 83/1 i kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag.  

Det andre momentet er at Lyse har vurdert at flyttingen av ny trafo og forlengelse av høyspentkabel skal 

regnes som flytting av nettanlegg etter kontrollforskriften § 1-4.  

NVE vurderer det dithen at det var nødvendig å flytte trafo fra mast som følge av oppgradering av 

nettanlegget. Kostnadene ved omlegging av det eksisterende høyspentanlegget skal derfor regnes som en 

nødvendig kostnad for oppgradering av Harelands nettanlegg, og ikke som kostnader ved flytting av 

anlegg. Kostnadene skal inkluderes i kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget og fordeles etter krav i 

kontrollforskriften § 17-5. NVE finner dermed at Lyse har handlet i strid med kontrollforskriften § 17-5 

sjette ledd. 

Det tredje momentet er om Lyse har trukket reinvesteringskostnader fra anleggskostnadene ved det nye 

nettanlegget. Lyse legger den totale anleggskostnaden til grunn for beregningen av anleggsbidrag. 

Videre skriver Lyse i sin kommentar til klage at de har gjennomført en forholdsmessig fordeling av 

kostnadene hvor Harelands effektøkningen er gitt ved differansen mellom Harelands gamle og nye 

effektuttak. Den andelen som ikke dekkes av Harelands anleggsbidrag regner Lyse som delvis fratrekk 

for reinvesteringskostnader og delvis forskuttering for forvente nytt forbruk. 
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NVE fremhever at reinvesteringskostnader er anleggskostnaden ved å reinvestere i et tilsvarende anlegg 

som det som sto der fra før. NVE finner at Lyse ikke har beregnet reinvesteringskostnader i henhold til 

kontrollforskriften. 

Det fjerde momentet er hvorvidt egeninnsats i form av graving er tatt hensyn til i beregningen av 

anleggsbidraget. NVE påpeker at siden anleggsbidraget skal dekke de faktisk medgåtte kostnadene ved å 

bygge nettanlegget, vil en praksis hvor nettselskapet kompenserer kunde for graving ikke påvirke 

kundens utgifter fratrukket godtgjørelse. Dersom kunden velger å utføre gravearbeidet selv og samtidig 

ønsker kompensasjon for dette, vil kunden motta et tilsvarende høyere anleggsbidrag siden 

kompensasjonen inngår som en anleggskostnad for nettselskapet. Gevinsten for kunde ved å bli 

kompensert for graving er altså lik null. NVE finner etter dette at Lyse ikke har handlet i strid med 

forskriften når de ikke har trukket gravearbeid gjennomført av kunde fra kostnadene i anleggsbidraget til 

 

Konklusjon 

NVE legger til grunn at Lyse  

- har inkludert anleggskostnader som ikke har vært nødvendige for Harelands oppgradering,  

- har regnet kostnader ved flytting av ny trafo som kostnader etter kontrollforskriften § 1-4 og 

ikke etter kontrollforskriften § 17-5,  

- ikke har beregnet reinvesteringskostnader i henhold til kontrollforskriften. 

NVE vurderer derfor Lyses beregning av kostnadsgrunnlag for anleggsbidrag til å være i strid med 

kontrollforskriften § 17-5. 

Fordeling av kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag 

Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre for kunden kostnadene ved en ny tilknytning eller 

forsterkning, og å fordele disse kostnadene mellom den kunden som utløser investeringen og 

nettselskapets øvrige kunder. Nettselskapet kan etter § 17-5 kreve at kunden som ber om nettilknytning 

eller forsterkning selv må dekke kostnader som følge av sin tilknytning til nettet, og inntil 100 pst. av de 

nødvendige anleggskostnadene. De kostnadene som ikke dekkes av kunden, dekkes av nettselskapet og 

vil øke nettselskapets inntektsramme. Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle nettselskapets 

kunder gjennom en høyere nettleie.  

I kontrollforskriften § 17-5 andre ledd andre punktum heter det at: 

Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. 

I kontrollforskriften § 17-5 femte og syvende ledd heter det videre at: 

Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og kan maksimalt 

settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. 

Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for 

ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen 

ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av 

anleggsbidraget, når nye kunder bli tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer 

investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter 

hvert blir tilknyttet nettet. 
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Når nettselskapet har funnet korrekt kostnadsgrunnlag for anleggsbidraget må de gjøre en 

sannsynlighetsvurdering av hvor mange de tror vil ønske tilknytning til nettanlegget på et senere 

tidspunkt for å fastsette anleggsbidraget.  

Dersom nettselskapet finner det sannsynlig at flere kunder vil tilknyttes nettanlegget eller at eksisterende 

kunder vil be om økt kapasitet, skal nettselskapet som hovedregel behandle anlegget som et radielt 

fellesanlegg. I radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av kostnadsgrunnlaget for 

anleggsbidraget inngå i kundens anleggsbidrag. Med en forholdsmessig andel menes at kunden ikke kan 

belastes kostnader som skyldes at kapasiteten i overføringsanleggene overgår kundens behov. En 

fordeling etter kundens effektbehov (installert effekt) i forhold til kapasitetsøkningen er et relevant 

nettforhold som anleggsbidraget kan differensieres på bakgrunn av. Kostnader utover kundens 

forholdsmessige andel forskutteres av nettselskapet og belastes forholdsmessig de kundene som etter 

hvert blir tilknyttet nettet.  

Dersom nettselskapet ikke finner det sannsynlig at nye kunder tilknyttes eller eksisterende kunder krever 

økt kapasitet, kan nettselskapet velge å behandle nettanlegget som kundespesifikt i forhold til 

beregningen av anleggsbidraget. Dette innebærer at anleggsbidraget kan omfatte hele 

kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget, forutsatt at nettselskapet har dimensjonert nettanlegget etter 

minste standard ut i fra kundens behov. 

Anleggsbidrag skal beregnes individuelt og nettselskapet skal gi informasjon om innkreving av, og 

beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget på forhånd. På denne måten kan kunden som utløser 

investeringen vurdere om han er villig til å betale det det koster med tilknytning. 

Har Lyse fordelt anleggskostnadene i henhold til forskriften? 

Lyse har delt det nye nettanlegget inn i traséer og fordelt Harelands kostnadsandel for hver trasé. NVE 

vil ikke kommentere Lyses vurderinger av Harelands kostnadsandel ved hver trasé med mindre Lyses 

vurderinger motstrider hverandre. Lyse har vurdert at en forholdsmessig andel av hver trasé skal inngå i 

anleggsbidraget med unntak av to traséer. Unntakene er traséen til hyttene ved gnr./bnr. 83/16 og 83/17 

og trasé for ny høyspentkabel fra gammel nettstasjon til ny nettstasjon, hvor Harelands forholdsmessige 

andel er fastsatt til hhv. 0 % og 100 %. Harelands andel er gitt ved differansen mellom Harelands gamle 

og nye effektuttak.  

NVE finner at Lyse ikke kan fordele 100 % av høyspenttraséen på  sitt anleggsbidrag da de har 

fastsatt at  bare beslaglegger en forholdsmessig andel av kapasiteten på traséer som omfatter 

underliggende nett. 

Konklusjon 

NVE finner at Lyse kan beregne Harelands forholdsmessig andel for hver trasé. Videre finner NVE at 

Lyses vurdering av Harelands forholdsmessige andel av ny høyspenttrasé ikke er i henhold til 

regelverket.  

Vedtak 

1. Lyse Elnett AS har ikke overholdt leveringsplikten etter energiloven § 3-3 da   

 ikke fikk tilknytning til gnr./bnr. 83/2 uten ugrunnet opphold.  

Lyse Elnett AS pålegges å dokumentere selskapets rutiner for å sikre kunder tilknytning etter 

energiloven § 3-3 uten ugrunnet opphold. Dokumentasjon skal fremlegges for NVE innen 11. 

mars 2016. 
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2. Lyse Elnett AS har ikke gitt    tilstrekkelig informasjon om 

kostnadsendringer, herunder detaljert kostnadsgrunnlag, for anleggsbidraget etter 

kontrollforskriften § 17-5 jf. § 13-5.    

Lyse Elnett AS pålegges å dokumentere selskapets rutiner for å sikre kunder informasjon i 

henhold til kontrollforskriften § 17-5 og 13-5. Dokumentasjon skal fremlegges for NVE innen 

11. mars 2016. 

3. Lyse Elnett AS har beregnet anleggsbidrag for oppgradering av overbelastningsvern strid med 

kontrollforskriften § 17-5. Anleggsbidraget skal beregnes på nytt i samsvar med dette vedtaket. 

Dersom det viser seg at  i utgangspunktet har betalt et for høyt anleggsbidrag, skal 

Lyse refundere det som har blitt betalt for mye. 

Kopi av nytt anleggsbidrag og eventuell dokumentasjon på refusjon skal sendes NVE innen 11. 

mars 2016. 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En 

eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Kjell Rune Verlo 

førstekonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

Mottakerliste: 

  

Lyse Elnett AS 
 

  

   

   




