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Klage på NVEs vedtak vedrørende vilkår ved forsterking av nettilknytning hos 
Hafslund Nett AS 

Det vises til klage av 4. oktober 2009 på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) 
vedtak av 25. september 2009 vedrørende Hafslund Nett AS (Hafslund) sine vilkår ved 
forsterkning av eksisterende tilknytning til Lerum gård. 

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (kontrollforskriften). 

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak, og saken ble oversendt 
Olje- og energidepartementet for sluttbehandling 26. oktober 2009. 

Bakgrunn og Stein Roger Lerums klage 

I brev av 12. august 2009 klaget Stein Roger Lerum (Lerum) på forhold vedrørende 
Hafslunds utskifting av transformator i nettstasjon på Gjerdrum. 

Utgangspunktet for Lerums klage var installasjonsmeldingen han sendte via elektriker 
til Hafslund i desember 2002 om økt strøminntak til sin gård, fra 125 A til 250 A, samt 
skifte av hovedsikring til driftsbygning og garasje, fra 63 A til 125 A. Tilbakemeldingen 
fra Hafslund innebar at Lerum ville måtte betale et anleggsbidrag på om lag 500 000 
kroner for oppgraderingen. I kostnadsoverslaget inngikk blant annet kostnader for 
utskifting av transformator i nettstasjonen på Gjerdrum, i tillegg til nødvendig 
forsterkning av stikkledningen mellom nettstasjonen og gården. 

I klagen skrev Lerum at han etter å ha blitt forelagt anleggsbidraget ikke så seg råd til 
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investeringen, og at han meddelte Hafslund at han ville avvente inntil transformatoren 
måtte byttes av andre årsaker. Lerum opplyste også at han igjen tok kontakt og fikk et 
nytt kostnadsoverslag (på 300 000 kroner) av Hafslund noen år senere, men at han også 
da anså kostnaden for høy og meldte tilbake at han ville avvente annen utskiftning. 

Den 24. juli 2008 var det strømavbrudd på gården uten at Lerum hadde blitt 
forhåndsvarslet. Årsaken til strømbruddet var at Hafslund skiftet ut transformatoren i 
nettstasjonen på Gjerdrum med en ny transformator med samme kapasitet. Lerum tok 
direkte kontakt med Hafslund for å få svar på hvorfor ikke transformatoren ble skiftet ut 
med en transformator med større ytelse slik at gården kunne få dekket det 
strømbehovet som ble etterspurt i 2002.1 brev til Lerum av 27. august 2008 svarte 
Hafslund at nettstasjonen ble ombygd som følge av forskriftskrav, og at selskapet på det 
tidspunkt ikke kunne se at det forelå noen bestilling som tilsa økning av 
transformatorkapasiteten. 

I brev til Hafslund av 13. mai 2009 viste Lerum til installasjonsmeldingen fra 2002, og 
krevde at den innsatte 100 kVA transformatoren måtte byttes ut med en transformator 
på minimum 200 kVA. I klagen av 12. august opprettholdt Lerum sitt krav ovenfor 
Hafslund. Han klaget også på at han ikke ble varslet før utskiftningen av den aktuelle 
transformatoren og at Hafslund ikke besvarte hans henvendelser i saken. 

I vedtak av 25. september 2009 fant NVE at Hafslunds tarifferingspraksis ikke var i strid 
med regelverket NVE vurderte at Hafslund i henhold til kontrollforskriften § 17-5 
hadde rett til å fastsette et anleggsbidrag for å dekke en forholdsmessig andel av 
kostnadene som fulgte av Lerums økte effektbehov. NVE kunne ikke se at Lerum 
hadde en aktiv installasjonsmelding som Hafslund måtte ta hensyn til ved reinvestering 
i transformatoren 12008 Etter NVEs vurdering ble saken avsluttet 12002, da Lerum 
ikke bekreftet Hafslunds vilkår ved forsterkningen. 

Lerum påklager NVEs vedtak i brev av 4. oktober 2009. Han er av den oppfatning at 
NVE ikke ser sakens kjerne, der denne består i de besparelser han forventet å oppnå 
ved å avvente skifte av transformator inntil Hafslund likevel måtte reinvestere. Lerum 
understreker at han aldri har protestert på eller forventet å slippe fullstendig unna 
anleggsbidrag. Lerum viser til klagepunktene i tidligere korrespondanse og fremholder 
ankepunktet om at Hafslund ikke har dokumentert at oppdraget fra 2002 ble terminert, 
og at en slik meddelelse bør kunne forventes slik at kunden eventuelt kan legge inn en 
ny installasjonsmelding. 

Departementets vurdering 

Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt 
etter forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta 
for seg klagerens anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å 
begrunne avgjørelsen i saken. 
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Hafslund er gitt områdekonsesjon etter energiloven § 3-2. Konsesjonen gis til å bygge, 
eie og drive anlegg for fordeling av elektrisk energi innenfor et område. Departementet 
har vurdert klagen på bakgrunn av de plikter som påligger områdekonsesjonær i 
henhold fil energioven med tilhørende forskrifter. 

I henhold til energilovens § 3-3 har nettselskap med områdekonsesjon etter § 3-2 plikt 
til å levere elektrisk energi til abomientene innenfor det geografiske området 
konsesjonen gjelder for. Videre har områdekonsesjonærene etter energiloven § 34 
tilknytningsplikt både for nye uttak og ved forbruksøkninger som medfører behov for 
investeringer i nett. Nettselskapet som mottar en henvendelse om tilknytning plikter å 
gi svar på om det vil være driftmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett, 
eller om det må gjøres investeringer i nettet før tilknytningen kan gjennomføres. Når 
det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett, innebærer 
tilknytningsplikten at nettkonsesjonæren må utrede, søke konsesjon, og gjennomføre 
nødvendige investeringer i nettanlegg. 

Ved behov for investering i økt nettkapasitet har nettselskapet anledning til å kreve 
anleggsbidrag for nettinvesteringen i tråd med bestemmelsene i kontrollforskriften § 
17-5. Nettselskapet skal vederlagsfritt gi et kostnadsoverslag på et eventuelt 
anleggsbidrag, opplyse om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for beregningene, 
og opplyse kunden om hjemmelsgrunnlaget for anleggsbidraget. Kunden tar den 
endelige avgjørelsen om tilknytning ved å akseptere tilknytningsvilkårene, inkludert 
anleggsbidraget. Dersom den som ber om filknytning ikke godtar anleggsbidraget, 
bortfaller nettselskapets tilknytningsplikt. 

Departementet finner ikke at Hafslund i den aktuelle saken har unnlatt å oppfylle sine 
plikter som områdekonsesjonær eller på annen måte handlet i strid med 
bestemmelsene i energiloven. Etter å ha mottatt installasjonsmeldingen vurderte 
Hafslund investeringsbehovet i tråd med forpliktelsene som følger av område-
konsesjonen og opplyste om vilkårene for investeringen, inkludert et kostnadsoverslag 
på anleggsbidrag i henhold til bestemmelsene i kontrollforskriften § 17-5. 

Etter departementets vurdering hadde Hafslund anledning til å legge bort installasjons-
meldingen da Lerum ikke var villig til å betale anleggsbidraget og slik sett ikke 
bekreftet Hafslunds vilkår ved forsterkningen. Departementet deler dermed NVEs 
oppfataing av at det ikke forelå en aktiv installasjonsmelding som Hafslund var pliktig til 
å ta høyde for ved reinvesteringen i transformatoren i 2008. Dersom noe annet har vært 
avtalt mellom partene vedrørende installasjonsmeldingens gyldighet eller de generelle 
vilkårene for effektoppgraderingen, er dette å anse som et privatrettslig forhold som 
departementet ikke tar stilling til. 
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Med hil en 

Konklusjon 

Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 25. september 
2010. 

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand 
for klage, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum. 

Kjell Grotmol (e.f.) 
avdelingsdirektør 

Henriette Nesheim 
underdirektør 

Kopi: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
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