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Uvdal Kraftforsyníngs klage på  NVEs  vedtak om anleggsbidrag

Det vises til Uvdal Kraftforsyning SA (Uvdal Kraftforsyning) sin klage av 10. desember 2013

på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt vedtak av 2. desember 2013. Det vises

også til Uvdal Kraftforsyning sitt brev av 7. januar 2014 med utfyllende opplysninger.

Sakens bakgrunn og NVEs  vedtak

Gunnulf Melgaard v/advokat Gunn Cecilie Ringdal (Mel gaard) klaget i brev av 24. juni 2013

til NVE på Uvdal Kraftforsyning sin beregning av anleggsbidrag. Melgaard er eier av en

hyttetomt og hytte under oppføring i et hyttefelt regulert for 30 hytter i Nore og Uvdal

kommune. Da Mel gaard sendte klagen til NVE, var seks hytter oppført og hadde midlertidig

tilknytning under forutsetning av at de ville bli tilknyttet det nye elektriske anlegget som var

under oppføring. Melgaard mener at Uvdal Kraftforsyning bryter kontrollforskriften når det

gjelder spesifikasj on av anlegget, krav på forskuttering, likebehandling av kunder og

dokumentasjon og forskjellsbehandling for gravekostnader. Melgaard fremholdt at det ikke

fremgikk om anlegget ble dimensjonert høyere enn hans behov, og han viste til at Uvdal

Kraftforsyning ikke har anledning til  å  kreve forskuttering av et anlegg som er dimensjonert

utover kundens behov. Melgaard mente også at Uvdal Kraftforsyning forskj ellsbehandlet

kundene sine, da han hadde fått et høyere anleggsbidrag enn de andre seks hytteeierne. Idet

følgende vil det redegjøres for de deler av saken som er relevante for Uvdal Kraftforsyning

sin klage på NVEs vedtak av 10. desember 2013.

Uvdal Kraftforsyning skriver i brev av 16. januar 2013 at de seks fritidsenhetene med

midlertidig tilknytning har betalt inn kr 2l0 000, eller kr 35 000 per fritidsenhet, og at dette

dekker deler av nettstasjonen, som ble kjøpt inni 2009. I tilbudet skriver nettselskapet at

kostnaden for høyspent og nettstasjon vil beløpe seg til kr 515 033, som fratrukket kr 2l0 000
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gir et resterende beløp på kr 305 033 for høyspentdelen. Lavspentdelen som omhandler seks

hytter med midlertidig tilknytning og Melgaard sin hytte anslås til kr 80 000 for materiell og

arbeid. På derme bakgrunn ber nettselskapet Melgaard om å betale kr 385 000 i anleggsbidrag.

Av utkast til kontrakt fremgår det at etter hvert som andre fritidsenheter tilkobles, vil

Melgaard få tilbakebetalt deler av innbetalt anleggsbidrag for høyspent og nettstasjonen. Det

fremgår at dette vil være kr 305 033 fordelt på 24 fritidsenheter og utgjøre kr 12 170 for hver
enhet som tilkobles, og at de seks fritidsenhetene som er midlertidig tilkoblet er fratrukket på

grunnlaget på kr 515 033.

Melgaard aksepterer ikke tilbudet, og nettselskapet kommer med nye beregninger i brev av

22. april 2013 og 2. juni 2013. I henhold til den siste beregningen er kostnadene for

høyspentdelen og lavspentdelen delt på  7, noe som gir et anleggsbidrag for Melgaard

pålydende 120 587 kr. Av utkastet til kontrakt fremgår at Melgaard vil få refundert 1/23 av

differansen mellom kr 94 826 (anleggskostnaden knyttet til høyspentdelen fordelt på sju

enheter) og kr 22 126 (anleggskostnaden knyttet til høyspentdelen fordelt på 30 enheter) etter

hvert som de ca. 23 enhetene knytter seg til anlegget. Nettselskapet opplyser at dette vil si at

Melgaard får refundert kr 3 161 for hver ny tilknytning. I tilbudet skriver nettselskapet at

"totalt til slutt refunderes kr 72 700 innenfor 10 årsregelen til NVE". Kostnadene knyttet til

lavspentdelen er fordelt på sju enheter i tilbudet.

Uvdal Kraftforsyning redegjør for sin praksis for beregning av anleggsbidrag i brev 14. august

2013. Nettselskapet anfører at nettanlegget er dimensjonert etter minste standard løsning (200

kVA trafo), gitt at hver av de syv hyttene har et uttak på 18 kW. Dersom Uvdal

Kraftforsyning skulle ha dimensjonert for 30 hytter, vil de ifølge redegjørelsen ha brukt en

500 kVA trafo. Uvdal Kraftforsyning bestrider at Melgaard vil få et armet anleggsbidrag enn

de seks hyttene som allerede har fått midlertidig tilknytning og betalt inn kr 35 000.

Nettselskapet hevder at prosjektansvarlig for de seks hyttene vil få de samme kostnadene, og

at nettselskapet også har opprettet en kontrakt til hver av de seks hyttene som

prosjektansvarlige står for. Nettselskapet anfører at de seks andre hyttene imidlertid har

bekostet gravekostnadene for lavspentdelen, og at dette tas hensyn til i beregningen.

I e-post av 17. september 2013 gir Uvdal Kraftforsyning en nærmere redegjørelse for

dimensjoneringen og hvordan de kom frem til et uttak per hytte på 18 kW. Nettselskapet viste

til egne prosedyrer for beregning av anleggsbidrag, der standard for 400 V ledning er 3x25A

+ N. Uvdal Kraftforsyning beregnet at de syv hyttene til sammen ville ha behov for 156,6

ampere. En trafo på 100 kVA har kun kapasitet på 139 ampere. Teknisk beregning tilsa da i

henhold til Uvdal Kraftforsyning at de måtte velge en trafo på 200 kVA. Uvdal

Kraftforsyning la ved utskrift fra dataprogrammet LS-Tap.

NVEs vurderinger og vedtak

NVE legger til grunn at saken dreier seg om et radielt fellesanlegg, og at en forholdsmessig

andel av anleggskostnadene derfor kan inngå i kundens anleggsbidrag. NVE viser til at med

en forholdsmessig andel menes at kunden ikke kan belastes kostnader som skyldes at

kapasiteten i overføringsanleggene overgår kundens behov. NVE viser til at nettselskapene
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har en viss grad av valgfrihet når det gjelder fordelingen av anleggskostnader mellom kunder

som tilknyttes på ulike tidspunkt, og avgjør selv om det er sannsynlig at nye nettkunder vil

tilknyttes i fremtiden. NVE viser til at det kun er aktuelt å la kunden forskuttere dersom det er

usikkert om flere skal tilknyttes. På bakgrunn av Uvdal Kraftforsyning sin redegjørelse,

vurderer NVE at det er sannsynlig at det er flere som skal tilknyttes. På denne bakgrunn

mener NVE at Uvdal Kraftforsyning ikke har anledning til å kreve at de første syv hyttene

forskutterer anleggsbidraget.

NVE viser til at standard uttak i husholdning og fritidsboliger er 230V i Norge. Det innebærer

at selv om fordelingsnettet er på 400 V, vil ikke en normal husholdning kunne ta ut mer enn

230V på normalt forbruk. Så lenge en eller flere kurser skal brukes til normalt

husholdningsforbruk, vil ikke en husholdningskunde kunne nyttiggjøre seg 18 kW med en

installasjon på 3x25A  +  N. En installasjon med 3x25A + N innebærer at effektuttaket per

hytte vil være 9,9 kW med maksimalt husholdningsbruk. NVE vurderer det imidlertid ikke å

være i strid med regelverket å dimensjonere anlegget ut i fra hva som teknisk kan tas ut på

400 V-nettet. NVE presiserer at kunden ikke skal belastes mer enn hva som er rimelig at

denne type kunde kan ta ut. I vedtaket skriver NVE at kunde kun skal betale for sin relative

andel av anleggskostnadene, der installert effekt er et relevant forhold.

Ut i fra dokumentasjonen som er gitt går det etter NVEs vurdering frem at kostnadene ved

den nye nettstasjonen fordeles på syv og NVE kan derfor ikke si at Uvdal Kraftforsyning

bryter regelverket med tanke på forskjellsbehandling mellom kunder i dette tilfellet.

Uvdal Kraftforsyning sin klage på NVEs vedtak

Uvdal Kraftforsyning klaget på NVE sitt vedtak 13. desember 2013 og kom med utfyllende

opplysninger i brev av 7. januar 2014.

I brevet vises det til at Uvdal Kraftforsyning aldri har gitt uttrykk for at selskapet har vurdert

det som sannsynlig at det kommer flere tilknytninger i hyttefeltet. Nettselskapet har kun vist

til, eller referert til at det i henhold til reguleringsplanen kan bygges 30 fritidsboliger på feltet.

Uvdal Kraftforsyning er uenig i at anlegget er et radielt fellesanlegg. Nettselskapet vurderer at

en 200 kVA nettstasjon er minste standardløsning, og er uenig i NVEs påstand om at

effektuttaket per hytte vil være 9,9 kW med maksimalt husholdningsforbruk. Slik anlegget er

dimensjonert vil maksimalt effektuttak per hytte være 18 kW. Nettselskapet viser til at et

hyttefelt med 30 hytter vil behøve en ny og større nettstasjon (500 kVA).

NVE har vurdert klagen og fant ikke grunnlag for å endre vedtaket av 2. desember 2013.

Klagen ble derfor oversendt til Olje- og energidepartementet ved brev av 26. mars 2014, for

endelig avgjørelse.
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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.

Adgangen et nettselskap har til å kreve anleggsbidrag fremgår av forskrift om økonomisk og

teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av ll. mars 1999

(kontrollforskrifien) §  17-5.  Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en

ny tilknytning eller forsterkning, og å fordele disse kostnadene mellom kunden som utløser

investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Anleggsbidraget skal gi et prissignal til kunden

om hva tilknytningen eller forsterkningen vil koste. Overslaget av anleggskostnadene er viktig

for at kunden skal kunne vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak. I henhold til

inforrnasj onsplikten plikter nettselskapet å spesifisere beregningsgrunnlaget for

anleggskostnadene på en slik måte at kunden i samråd med sakkyndig kan ta stilling til

rimeligheten i kostnadsoverslaget. Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som

utløser investeringen, men som dekkes av nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramrne.

Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle nettselskapets kunder gjennom en høyere

nettleie. Formålet med regelverket er at den som er årsak til kostnadene også betaler disse.

l kontrollforskriften  §  17-5 tredje ledd heter det:

”Når en tilknytning som beskrevet i første og annet ledd utløser forsterkninger i radielle

fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. ”

Radielle fellesanlegg forsyner en avgrenset og identifiserbar kundegruppe, i motsetning til

maskede anlegg. Departementet slutter seg til NVEs vurdering av at saken dreier seg om et

radielt fellesanlegg, og at nettselskapet har anledning til å avkreve anleggsbidrag.

Kontrollforskriflen § 17-5 syvende ledd første punktum åpner for at nettselskapene kan velge

å fordele anleggsbidraget bare mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for

ferdigstillelse av anlegget, eller de kan inkludere kunder som blir tilknyttet på et senere

tidspunkt, men da senest ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Av bestemmelsens annet

punktum fremgår det hvordan nettselskapet kan kreve inn anleggsbidraget dersom

nettselskapet vel ger å inkludere kunder som knyttes til etter ferdigstillelsestidspunktet.

Nettselskapet kan da enten gjennomføre fordelingen av anleggsbidraget ved etterberegníng av

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

investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter

hvert blir tilknyttet nettet. Dersom nettanlegget er dimensjonert som minste standardløsning,

og nettselskapet vurderer at det ikke er sannsynlig at flere kunder vil knyttes til anlegget, har

forvaltningspraksis vært å tillate at nettselskapet pålegger kundene å forskuttere.

Nettselskapene har derfor en viss grad av valgfrihet når det gjelder fordelingen av

anleggskostnader til kunder som tilknyttes på ulike tidspunkt. Departementet presiserer at

denne valgfriheten er betinget av at nettselskapene har en fast praksis slik at kunder innad i et
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nettselskap blir likebehandlet og at fastsettelsen av anleggsbidrag er innenfor rammene av

kontrollforskriften  §  17-5.

Uvdal Kraftforsyning anfører at nettanlegget er dimensjonert som minste standard. På

forespørsel fra NVE, og deretter fra departementet, har Uvdal Kraftforsyning redegjort for

valg av dimensjonering. Nettselskapet anfører i brev av 30. november 2015 at

anleggsbidragsberegningen i 2009 ble gjort i henhold til utbyggers godkjente reguleringsplan,
hvor det var prosjektert  30  hyttetomter. Nettselskapet anfører at anleggskostnader ble

beregnet ut fra budsjettpriser for en total utbygging for 30 hytter og ut fra utbyggers

daværende planer om en rask utbygging av hele feltet med alle de 30 hyttene. Basert på denne

forutsetningen ble anleggsbidrag anslått til 35 000 kr per hytte.

Departementet viser til at hver av de seks første hyttene med midlertidig tilknytning ble bedt

om å betale 35 000 kr, eller 1/30-del av de anslåtte anleggskostnadene. Departementet har

bedt Uvdal Kraftforsyning om å sende kontraktene som ble inngått med de seks hyttene, og

har mottatt kopi fra Uvdal Kraftforsynings arkiv. Beregningsgrunnlaget er ikke spesifisert,

men det fremgår av kontraktene at anleggsbidraget vil etterberegnes basert på differansen. Det

fremgår av flere dokumenter i saken at Uvdal Kraftforsyning har anslått anleggsbidrag per

hytte til 35 000 kr gitt forutsetningen om 30 hytter.

Departementet legger derfor til grunn at de seks hyttene med midlertidig tilknytning ble bedt

om å betale 35 000 kr på bakgrunn av forutsetningen om at det ville komme 30 hytter.  I
avtalen med de første seks kundene fremgår det at endelige kostnader for fremføring av strøm

til hytte/tomt, blir utfra kostnader fordelt på hytter/tomter i området.

I brev av 30. november 2015 skriver Uvdal Kraftforsyning at det ganske raskt etter at

anleggsbidraget ble beregnet, ble klart at det i uoverskuelig fremtid aldri ville bli bygget 30

hytter i feltet. Til tross for dette tok det opprinnelige tilbudet til Melgaard av 16. januar 2013

utgangspunkt i 30 hytter og en 500 kVA trafo. Departementet forstår brevet av 16. januar

2013 slik at Uvdal Kraftforsyning forsøkte å avkreve resterende kostnader for nettanlegget av

Melgaard, fratrukket de 210 000 kr som var innbetalt av de seks første hyttene.

Etter at advokat Ringdal på vegne av Mel gaard protesterte på kravet, ble anleggsbidraget i

april 2013 delt på de første seks kundene i tillegg til Melgaard. Det fremgår at Melgaard ville

få refundert 1/23 av differansen på Melgaards del av høyspentsiden med nettstasjon og

summen som skulle betales etter estimatet.

Etter spørsmål fra NVE skriver Uvdal Kraftforsyning i brev av 14. august 2013 at anlegget er

dimensjonert med en 200 kVA trafo, og at det for 30 hytter ville vært nødvendig med en 500

kVA trafo. Departementet ba i brev av 16. november 2015 om at Uvdal Kraftforsyning

forklarte hvordan Mel gaard skulle få refusjon etter hvert som inntil 30 hytter var koblet til

stasjonen, samtidig som man mente trafoen var utilstrekkelig for å knytte til 30 hytter.

Uvdal Kraftforsyning svarte i brev av 30. november 2015 at en nettstasjon på 200 kVA først

ble aktuell da utbyggingen ble nedskalert i 2014 i lys av NVEs vedtak. Etter
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oppfølgingsspørsmål fra departementet korrigerte Uvdal Kraftforsyning i e-post av l. januar

2016, tidsangivelsen for nedskaleringen til "engang i 2013", men etter 16. januar 2013. Uvdal

Kraftforsyning anser en 200 kVA trafo for å være minste standardløsning for de syv hyttene.

For spørsmålet om hvordan refusjonen opprinnelig var tenkt gjennomført, skriver Uvdal

Kraftforsyning i brevet av 30. november 2015 under spørsmål 2, at refusjon etter hvert som 30

hytter ble koblet til nettstasjonen var tenkt gjennomført ved "etterberegning av

anleggsbidraget, når nye kunder blir tilknyttet", jf. kontrollforskriften  §  17-5 sjuende ledd.

Selv om det ikke er direkte avgjørende for klagesaken, finner departementet grunn til å

presisere at  §  17-5  sjuende ledd ikke åpner for å la kundene forskuttere for et radielt

fellesanlegg som overgår kundenes behov. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene

som følger av kundens tilknytning til nettet, jf. annet ledd annet punktum.  §  17-5 sjuende ledd
åpner for etterberegning i tilfeller hvor anlegget er dimensjonert etter minste standardløsning,

men hvor det likevel er kapasitet til å knytte til flere kunder. Dette var imidlertid ikke tilfellet

når planen var  â  benytte en 500 kVA trafo for å knytte til 30 hytter. Den praksisen som Uvdal

Kraftforsyning la opp til er derfor i strid med kontrollforskriften  §  17-5.

Departementet ba i brev av 16. november 2015 også om at kopi av kontrakter med de første

seks kundene ble oversendt, jf. punkt 2 i brev av 14. august 2013 til NVE. Uvdal

Kraftforsyning skriver i brevet av 30. november 2015 at det ble sendt ut kontrakter i to

eksemplarer til de seks hyttekundene i desember 2010. Samtlige har betalt i henhold til

kontrakten, men kontraktene er ikke retumert i undertegnet stand. Departementet legger til

grunn at det ikke er inngått ytterligere avtaler med de første seks kundene.

Slik departementet forstår Uvdal Kraftforsynings redegjørelse, mener nettselskapet at siden

anlegget er minste standard, og at Uvdal Kraftforsyning nå vurderer det som usannsynlig at

det vil komme flere tilknytninger, kan de syv kundene avkreves de totale anleggskostnadene.

Departementet ser at det kan være krevende å vurdere hvordan et hyttefelt bygges ut, hvor

mange tilknytninger som er sannsynlig og dermed dimensjoneringen av et anlegg. Valg av

dimensjonering vil i mange tilfeller innebære risiko knyttet til over- eller

underdimensjonering. Slik departementet forstår denne saken har informasjon som har

kommet frem etter at de seks første hyttene fikk tilbud om strømforsyning endret Uvdal

Kraftforsynings vurdering av hva som er en hensiktsmessig dimensjonering av anlegget.

Inforrnasj on om forventet anleggsbidrag er et overslag, og anleggsbidraget skal etterberegnes

når prosjektet er gjennomført og gjøres opp basert på faktisk medgått kostnad, jf.

kontrollforskriften  §  17-5 sjette ledd. Anleggsbidraget skal imidlertid gi et prissignal til

kunden om hva tilknytningen eller forsterkningen vil koste, slik at kunden skal kunne vurdere

nettilknytning opp mot alternative tiltak. Dersom anleggskostnadene viser seg å bli høyere

enn estimatet, skal kunden betale differansen mellom estimerte og faktiske kostnader. At

anleggsbidraget skal baseres på faktiske kostnader innebærer imidlertid ikke at nettselskapet

kan endre på helt sentrale forutsetninger for størrelsen på anleggsbidraget i etterberegningen.
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Departementet legger til grunn at de seks første hyttene fattet beslutning om strømtilknytning

basert på forutsetningen om at anleggskostnadene skulle deles på 30 hytter. Departementet

mener at Uvdal Kraftforsyning ikke ensidig kan beregne nytt anleggsbidrag fordi ny

informasjon tilsier at antall hytter vil bli lavere enn opprinnelig planlagt for. Dette forutsetter

at kundene aksepterer-et nytt beregningsgrunnlag før anlegget realiseres. Departementet har

merket seg at Uvdal Kraftforsyning i klagen og i senere korrespondanse med departementet,

har understreket at nettselskapet ikke mener det er sannsynlig at det vil komme flere

tilknytnínger. Departementet vil bemerke at Uvdal Kraftforsyning i dette tilfellet har basert

seg på at det vil komme  30  hytter, og på denne bakgrunn utarbeidet anslagene for

anleggsbidrag. Det er da uten betydning hvordan Uvdal Kraftforsyning har vurdert

sannsynligheten for fremtidige tilknytninger, når dette ikke har kommet til uttrykk i de

utarbeidede anleggsbidragene.

Departementet vil i denne sammenheng påpeke at nettselskapet i henhold til

kontrollforskriften § l3-l plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende

og objektive punkttariffer og vilkår. Nettselskapene plikter å ha en fast praksis slik at kunder

innad i et nettselskap blir likebehandlet. Departementet presiserer at kundene i denne saken

derfor skal behandles likt. Melgaard kan derfor ikke avkreves et høyere anleggsbidrag enn de

seks øvrige kundene for det samme nettanlegget. Som nevnt ovenfor, kan ikke Uvdal

Kraftforsyning avkreve de seks første kundene et anleggsbidrag fordelt på et mindre antall

kunder enn hva som fremgår av beregnings grunnlaget som de seks kundene har akseptert.

Dette vil ikke være i tråd rned kontrollforskriften  §  17-5 åttende ledd.

Etter departementets oppfatning er det på denne bakgrunn bare en forholdsmessig andel av

kostnadene som kan inngå i anleggsbidraget til Melgaard.

Konklusjon

Klagen har ikke ført frem. Anleggsbidraget av 2. juni 2013 som Uvdal Kraftforsyning har

beregnet, er i strid med kontrollforskriften.

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

klage, jf. forvaltningsloven  §  28 tredje ledd første punktum.

Med 's

J

j 1 Grotmol (e.f.) . _

avdelingsdirektør ‘gm

Kristin Rasdal

rådgiver
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Kopi til:

Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091 Majorstuen

0301 Oslo

Gunnulf Mel gaard

Gj ermundrudveien 10

3031 Drammen

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

v/adv. Gunn Cecilie Ringdal og adv. Petter Holmen

Nedre Storgate l5-l7

PO Box 294 Bragernes

3001  Drammen

Advokatfirmaet Nordia DA

V/ adv. Inge Fredriksen

Postboks 1807 Vika

0123 Oslo
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