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Halden kommunes klage på NVEs vedtak om anleggsbidrag for Remmen 

kunnskapspark  

 Det vises til Halden kommunes klage av 14. april 2016 på Norges vassdrags- og 

energidirektorats (NVE) vedtak av 8. april 2016.  

 

Sakens bakgrunn 

I brev av 26. november 2015 klager Halden kommune på anleggsbidraget Fortum 

Distribution AS (Fortum Distribution), nå Hafslund Nett AS (Hafslund Nett), beregnet i 

forbindelse med etablering av strømforsyning til Remmen kunnskapspark. 

 

I 2009/2010 forskutterte Halden Kommune, og stod som ansvarlig byggherre, for 

opparbeidelsen av kommunaltekniske anlegg og infrastruktur i Remmen kunnskapspark. 

Som en del av strømforsyningen til området ble det blant annet lagt en høyspentkabel 

som strekker seg fra Brødløs transformatorstasjon via Strupe til Remmen kunnskapspark. 

 

Halden kommune skriver i klagen at det synes lite rimelig at Remmen kunnskapspark 

alene skal belastes kostnadene for høyspentanlegget fra Brødløs transformatorstasjon til 

Remmen kunnskapspark. Videre mener Halden kommune at det fra Fortum Distribution 

er blitt gitt manglende opplysninger om klagemulighet og klagefrist, 

beregningsgrunnlaget for kravet om anleggsbidrag, og at det mangler dokumentasjon for 

medgåtte utgifter og fordelingsgrunnlag. Halden kommune mener derfor at 

anleggsbidraget ikke kan være riktig i henhold til regelverket.  

 

I brev av 19. februar 2016 redegjør Hafslund Nett for de forholdene det klages på. 

Hafslund Nett skriver at Fortum Distribution ikke hadde noen egeninteresse i å bygge det 

aktuelle nettanlegget, utover å legge til rette for å dekke Halden kommunes behov som 
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tiltakshaver og bestiller. For å dekke kommunens behov måtte det legges en ny 

høyspentkabel fra Brødløs transformatorstasjon. Hafslund Nett forklarer at dette var lagt 

til grunn i varslene om anleggsbidrag og bestillingene som kommunen senere tiltrådte. 

Videre forklarer Hafslund Nett at hele anleggskostnaden for det aktuelle kabelanlegget er 

henført Halden kommune som bestiller og som den eneste kjente fremtidige brukeren på 

det tidspunktet prosjektet ble gjennomført.  

 

Etter anmodning fra NVE ga Hafslund Nett en oversikt over alle kunder tilknyttet den 

aktuelle høyspentkabelen fra Brødløs transformatorstasjon, og hvordan anleggskostnaden 

er fordelt mellom Halden kommune og andre kunder tilknyttet denne kabelen ved 

ferdigstillelse eller på et senere tidspunkt. Hafslund Nett viser til at det fra anlegget, som 

Halden kommune bestilte i 2009/2010, ble lagt lavspenningskabler frem til et nybygg 

bestilt av Halden Utvikling AS i 2013. Det ble krevd anleggsbidrag for 

lavspenningsanlegget. Videre ble prosjektet med tilknytning av studentblokkene, bestilt 

av Studentsamskipnaden i Østfold, gjennomført i 2014. Hafslund forklarer at det da var 

ledig kapasitet på høyspentkabelen og at det ble sløyfet inn en ny nettstasjon på denne. 

Det ble innkrevd anleggsbidrag for nødvendige skjøter, kabler, nettstasjon og 

lavspenningsanlegg for denne tilknytningen. Hafslund forklarer at denne tilknytningen 

ikke var kjent på det tidspunktet strømtilførselen til Remmen kunnskapspark ble planlagt 

og gjennomført.  

 

Hafslund Nett viser til at nettselskapenes informasjonsplikt om klageadgang er regulert 

av kontrollforskriften § 13-5 hvor sjette ledd lyder: 

 

"Ved uenighet mellom nettselskap og nettkunde om tariffer og andre 

overføringsvilkår, plikter nettselskapet å informere kunden om at Norges 

vassdrags- og energidirektorat er kontrollmyndighet etter bestemmelsen i forskrift 

7. desember 1990 nr. 959 §9-2 og om bestemmelsen i § 18-1 i denne forskrift" 

 

Hafslund Nett skriver at det i forbindelse med Halden kommunes bestillinger av 

strømforsyning til Remmen kunnskapspark i 2009 ikke var uenighet mellom Fortum 

Distribution og kommunen. Hafslund Nett mener derfor at nettselskapet ikke hadde en 

plikt til å informere om NVE som kontrollmyndighet. Det var i Halden kommunes brev 

av 25. juni 2015 at det først ble konstatert uenighet i denne saken. Hafslund Nett påpeker 

at Halden kommune i samme brev varsler om at en klage til NVE var forberedt. Hafslund 

Nett så dermed ingen grunn til å peke på NVE som klageinstans i sitt tilsvar til 

kommunen, og mener opplysningsplikten er overholdt i denne saken.  

 

NVE fattet vedtak i saken 8. april 2016. I vedtaket viser NVE til at plikten til å informere 

om beregningsgrunnlaget er regulert av kontrollforskriften § 17-5 åttende ledd. NVE 

påpeker at Halden kommune aksepterte løsningene med tilhørende anleggsbidrag, og at 

det ikke fremkommer av innsendte dokumenter at kommunen har bedt nettselskapet om 

mer detaljert informasjon om kostnadene som lå til grunn for det etterberegnede 

anleggsbidraget. NVE vurderer derfor at Fortum Distribution ikke opptrådte i strid med 

kontrollforskriften § 17-5 åttende ledd.  
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NVE fant også at Fortum Distribution ikke hadde handlet i strid med kontrollforskriften § 

17-5 da det ble vurdert at det ikke var sannsynlig at det ville tilknyttes nye kunder til det 

aktuelle nettet i fremtiden, og dermed la hele anleggskostnaden til grunn for beregningen 

av anleggsbidraget til Halden kommune.  

 

Videre viser NVE til kontrollforskriften § 13-5 sjette ledd som sier at nettselskapet plikter 

å informere om klageadgang til NVE dersom det oppstår uenighet mellom nettselskap og 

nettkunde. Siden det på tidspunktet da anlegget ble oppført ikke var noen uenighet 

mellom Fortum Distribution og Halden kommune, vurderte NVE at plikten til å 

informere om kunden om muligheten til å bringe saken inn for NVE heller ikke er brutt.   

 

 

Klagen 

I brev av 14. april 2016 klager Halden kommune på NVEs vedtak av 8. april 2016. 

Halden kommune holder fast ved at anleggsbidraget skulle vært fordelt mellom 

kommunen og fremtidige tilknytninger. Halden kommune viser til at det i den 

opprinnelige klagen dokumenteres at Remmen kunnskapspark er omkranset av to 

utbyggingsreguleringsplaner, reguleringsplanen for Lille Edet vedtatt 30. september 2004 

og reguleringsplan for Englekor varslet igangsatt 15. april 2008.    

 

Halden kommune viser også til at det er innkrevd anleggsbidrag fra Statsbygg/Høyskolen 

for studenthybler og Halden Utvikling AS. Kommunen mener dette er dobbeltbetaling til 

nettselskapet for den samme strømforsyningen.  

 

Halden kommune er også uenig i NVEs vurdering av at Fortum Distribution overholdt 

opplysningsplikten.  

 

Hafslund Nett kommenterer Halden kommunes klage på NVEs vedtak i brev av 3. juni 

2016. Hafslund Nett skriver at Lille Edet er forsynt fra en annen avgang fra Brødløs 

transformatorstasjon enn Remmen kunnskapspark. Hafslund Nett mener derfor at Lille 

Edet ikke er relevant med tanke på dimensjonering eller eventuell fordeling av 

kostnadene ved etableringen av det nye høyspent kabelanlegget til Remmen 

kunnskapspark.  

 

Videre forklarer Hafslund Nett at det på tidspunktet da strømtilførselen til Remmen 

kunnskapspark ble prosjektert, ikke var andre kjente fremtidige brukere av det aktuelle 

anlegget med forventet tilknytning innen rimelig tid. Hafslund Nett er heller ikke kjent 

med at det finnes prosjekter eller at det har kommet inn henvendelser om tilknytning fra 

Englekor etter at anlegget stod ferdig. Hafslund Nett forklarer at de ved bygging av 

anleggsfinansierte nettanlegg dimensjonerer disse etter konkrete bestillinger. Det tas 

hensyn til nye installasjoner som Hafslund Nett finner det overveiende sannsynlig vil 

tilknyttes de aktuelle nettdelene innen 3-5 år. Anleggsbidraget fordeles ut fra de samme 

vurderingene. Hafslund Nett forklarer at strømforsyningen til Remmen kunnskapspark 

derfor er dimensjonert etter minste standardstørrelse for å dekke kommunens signaliserte 
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behov for Remmen kunnskapspark, og at hele anleggskostnaden er belastet Halden 

kommune som bestiller.  

 

Angående Halden kommunes anførsel om anleggsbidraget til Statsbygg/Høyskolen og 

Halden Utvikling, viser Hafslund Nett til brev av 19. februar 2016 og forklarer at 

anleggsbidragene som er fakturert disse prosjektene gjelder andre nettanlegg enn de som 

ligger til grunn for anleggsbidraget til Halden kommune.   

 

 

NVEs vurdering  

NVE viser til vedtak av 8. april 2016 for vurderingen av at plikten til å informere om 

klageadgangen til NVE i henhold til kontrollforskriften § 13-5 sjette ledd er overholdt. 

 

NVE viser til at nettselskapene etter kontrollforskriften § 17-5 kan fastsette anleggsbidrag 

for å dekke hele eller deler av anleggskostnaden ved nye nettilknytninger eller ved 

forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Videre påpeker NVE at dersom 

nettselskapet ikke finner det sannsynlig at flere kunder vil tilknyttes nettanlegget, eller at 

eksisterende kunder vil kreve økt kapasitet, kan nettselskapet velge å behandle 

anleggskostnadene som kundespesifikke i anleggsbidraget.   

 

NVE vurderer at de på bakgrunn av sakens dokumenter ikke har grunnlag for å si at 

Fortum Distribution ikke foretok en rimelig vurdering angående mulige nye fremtidige 

tilknytninger til nettanlegget til Remmen kunnskapspark. NVE presiserer at 

kontrollforskriften § 17-5 syvende ledd er en "kan"-bestemmelse, og ikke et krav til 

nettselskapene om fordeling av kostnadene mellom kunder som tilknyttes på tidspunktet 

for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt.  

 

NVE anfører at anleggsbidragene til Halden Utvikling og Statsbygg/Høyskolen for 

studentboligene er knyttet til stikkledningen som var nødvendig for tilknytningen til det 

eksisterende nettet, og ikke kostnadene ved nettanlegget mellom Brødløs 

transformatorstasjon og Remmen kunnskapspark. NVE vurderer at tilknytningene er å 

anse som nye tilknytninger, og nettselskapet derfor har anledning til å få dekket 

anleggskostnadene gjennom anleggsbidrag. På bakgrunn av dette vurderer NVE at det 

ikke er krevd dobbel betaling for høyspentanlegget mellom Brødløs transformatorstasjon 

og Remmen kunnskapspark.  

 

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak, og saken ble oversendt 

Olje- og energidepartementet for sluttbehandling i brev av 29. juni 2016.  

 

 

Departementets vurdering 

Kontrollforskriften § 13-5 sjette ledd sider at nettselskap plikter å informere om 

klageadgang til NVE dersom det oppstår uenighet mellom nettselskap og nettkunde. 

Departementet er enig i NVEs vurdering av at denne informasjonsplikten ikke er brutt, 
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ettersom det ikke var uenighet mellom Fortum Distribution og Halden kommune da 

anlegget ble oppført.  

 

I kontrollforskriften forstås tariffer som alle priser og annen økonomisk godtgjørelse som 

konsesjonæren fastsetter for tilknytning til bruk av elektriske anlegg. Anleggsbidrag er 

derfor å anse som en tariff. Nettselskapet plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi 

kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer, jf. kontrollforskriften § 

13-5 annet ledd. Videre skal nettselskapene etter kontrollforskriften § 17-5 siste ledd, på 

forhånd informere kunden om innkreving av og beregningsgrunnlaget for anleggsbidrag.  

 

Slik departementet forstår det var prosjektet med å etablere strømforsyning til Remmen 

kunnskapspark todelt. Fortum Distribution sendte tilbud med prognosert anleggsbidrag 

for første del av prosjektet til Halden kommune 11. september 2009. Fortum Distribution 

sendte også en e-post med presiseringer, og det ble oppfordret til å ta kontakt med 

nettselskapet dersom Halden kommune hadde spørsmål. Halden kommune signerte 

bestillingen 5. oktober 2009. Tilbud med prognosert anleggsbidrag for del to av 

prosjektet ble sendt til Halden kommune 23. november 2009. Halden kommune signerte 

bestillingen 25. november 2009.  

 

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 så detaljert beregningsgrunnlag som de har tilgjengelig for 

anleggsbidraget innen rimelig tid. Basert på innsendte saksdokumenter forstår 

departementet det slik at Halden kommune ikke har etterlyst mer detaljert informasjon 

om anleggsbidraget. Departementet kan derfor ikke se at Fortum Distribution brøt 

informasjonsplikten i kontrollforskriften.  

 

Formålet med anleggsbidrag er todelt. For det første skal anleggsbidraget synliggjøre 

kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning. Hovedregelen er at kunden som 

utløser en investering i nettanlegget skal bære kostnaden. For det andre skal 

anleggsbidraget bidra med å fordele kostnadene mellom kunden som utløser 

investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Den delen av anleggsbidraget som ikke 

dekkes av kunden som utløser investeringen, men som dekkes av nettselskapet, vil øke 

nettselskapets inntektsramme som er fastsatt av NVE. Dette innebærer at kostnadene 

fordeles på alle kundene til nettselskapet gjennom en høyere nettleie.  

 

Nettselskapet kan velge å fordele anleggsbidraget mellom kunder som tilknyttes på ulike 

tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget, jf. kontrollforskriften § 

17-5. En slik fordeling gjøres som regel ved at nettselskapet forskutterer 

investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor kunder som etter 

hvert blir tilknyttet nettet. Alternativt kan nettselskapet etterberegne anleggsbidraget og 

betale tilbake til eksisterende kunder differansen mellom innbetalt anleggsbidrag og nytt 

etterberegnet anleggsbidrag. 
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Nettselskapet plikter imidlertid ikke å fordele anleggsbidraget mellom kunder som 

tilknyttes på forskjellige tidspunkt selv om tilknytningen skjer innenfor 10-årsfristen i 

kontrollforskriften. Dette fordrer at nettselskapet har en fast praksis og at anleggsbidraget 

er innenfor rammene av kontrollforskriften bestemmelser.  

 

I brev av 2. september 2016 ber departementet Hafslund Nett om å redegjøre for Fortum 

Distributions praksis i 2009/2010 for fordeling av anleggsbidrag mellom kunder som blir 

tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som tilknyttes på et 

senere tidspunkt. I brev av 16. september 2016 svarer Hafslund Nett at Fortum 

Distribution hadde en praksis der de dimensjonerte nytt anlegg etter konkrete bestillinger. 

Dersom det var flere bestillere ville anleggskostnaden blitt fordelt mellom disse. 

Hafslund Nett forklarer at Halden kommune var den eneste bestiller i denne saken og det 

var heller ikke andre kjente fremtidige brukere av anlegget med forventet tilknytning 

innen rimelig tid. Derfor ble strømforsyningen til Remmen kunnskapspark dimensjonert 

etter minste standard størrelse som vil dekke kommunens behov, og hele kostnaden ved 

tiltaket ble belastet kommunen.  

 

I 2013 ble Halden Utviklings nybygg tilknyttet nettanlegget som ble oppført i forbindelse 

med tilknytningen til Remmen kunnskapspark. Det var også ledig kapasitet i dette 

anlegget da studentboligene til Studentsamskipnaden i Østfold ble tilknyttet i 2014. At 

nye kunder tilknyttes nettet på et senere tidspunkt dersom det er ledig kapasitet mener 

departementet er i tråd med kontrollforskriftens formål om å sikre at nettet utnyttes på en 

samfunnsmessig rasjonell måte.  

 

Hva gjelder reguleringsplanen for Lille Edet, oppfatter departementet at anlegget er 

forsynt fra en annen avgang fra Brødløs transformatorstasjon. Fordeling av kostnader ved 

anlegget fra Brødløs transformatorstasjon til Remmen kunnskapspark er derfor ikke 

relevant. Videre oppfatter departementet at det ikke har vært eller foreligger noen 

bestillinger om strømtilførsel til Englekor.  

 

Det er ikke dokumentert at Fortum Distributions praksis ved fordeling av anleggsbidrag 

ikke er fast og konsekvent. Departementet er derfor enig i NVEs vurdering om at Fortum 

Distributions praksis ikke er i strid med kontrollforskriften § 17-5 syvende ledd.  

 

Halden kommune anfører at anleggsbidragene som Halden Utvikling og 

Statsbygg/Høyskolen har betalt, innebærer dobbeltbetaling til Hafslund Nett. Hafslund 

Nett har forklart at anleggsbidragene til Halden utvikling og Statsbygg/Høyskolen er 

knyttet til egne lavspenningsanlegg fra anlegget som ble opprettet i forbindelse med 

etableringen av strømtilførselen til Remmen kunnskapspark. Departementet vurderer at 

tilknytningene til Halden Utvikling og Statsbygg/Høyskolen kan anses som nye 

tilknytninger og disse anleggsbidragene er ikke knyttet til høyspentanlegget fra Brødløs 

transformatorstasjon til Remmen kunnskapspark. Departementet finner derfor ikke at 

Hafslund Nett har krevd dobbelt betaling for strømtilførselen til Remmen kunnskapspark.  
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Konklusjon  

Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 8. april 2016. 

 

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjell  Grotmol (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Laila Berge 

 underdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

  
 

Hafslund Nett AS 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

 

 


