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Lyse Elnetts klage på NVEs vedtak av 16. februar 2016 om beregning av anleggsbidrag  

 
Det vises til Lyse Elnett AS (heretter Lyse Elnett) sin klage på Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) sitt vedtak av 16. februar 2016.  
 
Sakens bakgrunn og NVEs vedtak 
 
Jan-Egil Sandvik Hareland (Hareland) klaget i brev av 13. juli 2015 på Lyse Elnetts 
fastsettelse av anleggsbidrag i forbindelse med endring av overbelastningsvern. Klagen 
gjelder størrelsen på anleggsbidraget, herunder valg av løsning for nettilknytning som ble 
endret underveis i prosjektet samt kostnadsoverskridelse. Klager viser også til nettselskapenes 
leveringsplikt og ønsker en vurdering av hvorvidt oppgraderingen egentlig er Lyse Elnetts 
ansvar slik at han ikke kan avkreves kostnader forbundet med oppgraderingen.  
 
Lyse Elnett kommer med merknader til klagen i brev av 23. september 2015. For å øke 
overbelastningsvern på Harelands eiendom var det nødvendig å legge om nettet frem til 
kunden fra 230 V til 400 V. Nettselskapet opplyser at dette var nødvendig for å oppnå 
tilfredsstillende spenningsnivå hos Hareland. Nettselskapet forklarer at Harelands eiendom 
tidligere var forsynt med en 50 kVA mastetrafo, som var plassert i en høyspent-endemast. For 
å etablere 400 V driftsspenning for Hareland, og samtidig kunne levere 230 V til øvrig kunder 
som var tilknyttet dette spenningsnivået måtte nettselskapet bytte til en 200 kVA 
treviklingstrafo. Plasseringen av ny nettstasjon medførte at det var nødvendig å legge ny 
høyspentkabel fra der trafoen var plassert opprinnelig og frem til ny plassering (65 m).  
 
Den eksisterende 230 V-ledningen forsynte Hareland og to hytter (punktene 83/16 og 83/17 i 
illustrasjonskart fra Lyse Elnett). I utgangspunktet la nettselskapet til grunn at eksisterende 
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trasé skulle benyttes ved omlegging til 400 V, men i detaljprosjekteringen kom Lyse Elnett 
frem til at den beste løsningen ville være å flytte traseen opp langs veien. Lyse Elnett hadde i 
tillegg til traseen mot Hareland eksisterende lavspentlinjer frem til forsyningen til punktene 
83/1 og 83/21 (se Lyse Elnetts illustrasjonskart), som også ligger ved veien. Lyse Elnett 
opplyser at det var nødvendig å etablere tre nye EX95 linjer (én til eksisterende 230 V, én til 
Hareland og én til de to hyttene 83/16 og 83/17). Strekket frem til 83/1 ble lagt som jordkabel 
da eksisterende stolperekke viste seg å være i for dårlig stand. Lyse Elnett skriver videre at de 
to hyttene har fått endret sitt inntak fra 230 V til 400 V da det av tekniske årsaker var 
nødvendig å ha disse på samme nett som Hareland. 
 
Hareland har gitt kommentarer til Lyse Elnetts redegjørelse i brev av 13. oktober 2015. Lyse 
Elnett kom med ytterligere merknader i brev av 4. november 2015. 
 
I det følgende vil det redegjøres for de deler av saken som er relevante for Lyse Elnett sin 
klage på NVEs vedtak av 16. februar 2016. 
 
NVEs vurderinger og vedtak  
NVE fattet vedtak i saken 16. februar 2016. Del tre av vedtaket lyder:  
 

"Lyse Elnett AS har beregnet anleggsbidrag for oppgradering av overbelastningsvern i 
strid med kontrollforskriften § 17-5. Anleggsbidraget skal beregnes på nytt i samsvar 
med dette vedtaket. Dersom det viser seg at Hareland 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." 

 
Lyse Elnett sin klage  
 
I brev av 7. mars 2016 påklager Lyse Elnett del tre av NVEs vedtak. Lyse Elnett skriver at 
selskapet forholder seg til NVEs vedtak om at anleggsbidraget skal beregnes på nytt, og at 
vurdering og fordelingsnøkler som fremgår av tidligere beregninger er lagt bort.  
 
Lyse Elnett er enig med NVE i at kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget skal være total 
anleggskostnad minus reinvesteringskostnader pluss fremskyndingskostnader. Lyse Elnett er 
imidlertid uenig i andre vurderinger som NVE har lagt til grunn i vedtaket.  
 
Nettselskapet mener at kostnadene til grøft for kabel til punktene 83/21 og 83/1 skal inngå i 
kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag siden omlegging av deler av anlegget som går til 83/21 
og 83/1 er nødvendig for Harelands forsterkning. Lyse skriver at kostnader for nettanlegg 
frem til og omlegging fra 230 V til 400 V for hyttene 83/16 og 83/17 ved tidligere 
beregninger er blitt utelatt fra kostnadsgrunnlaget, men at nettselskapet på bakgrunn av NVEs 
vedtak mener at disse kostnadene bør inkluderes. Lyse Elnett er enig i NVEs vurdering av at 
kostnadene ved omlegging av det eksisterende høyspentanlegget i sin helhet skal inkluderes i 
kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget.  
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Nettselskapet vurderer det videre som usannsynlig at flere kunder vil knytte seg til anlegget 
eller at noen av de eksisterende kundene vil be om økt kapasitet, og mener på denne bakgrunn 
at anlegget kan behandles som kundespesifikt og at anleggsbidraget derfor kan omfatte hele 
kostnadsgrunnlaget. 
 
Lyse Elnett anslår reinvesteringskostnadene til kr 837 600. Nettselskapet har da tatt 
utgangspunkt i anleggskostnadene ved å investere i et tilsvarende anlegg som stod der fra før. 
Lyse Elnett anslår totale fremskyndingskostnader til å være kr 64 021 da trafo og HS-
forankringsmast har restlevetid på henholdsvis 9 og 33 år. Totale anleggskostnader som har 
påløpt er kr 1224 010. Lyse Elnett mener at riktig anleggsbidrag, korrigert for bunnfradrag, 
reinvesteringskostnader og fremskyndingskostnader, er kr 420 431, og at Hareland har betalt 
et for lavt anleggsbidrag.  
 
NVE har vurdert klagen og fant ikke grunnlag for å endre vedtaket av 16. februar 2016. 
Klagen ble derfor oversendt til Olje- og energidepartementet ved brev av 25. april 2016, for 
endelig avgjørelse. I oversendelsesbrevet presiserer NVE at kostnader for nett som ikke 
benyttes av kunden som utløser en oppgradering ikke skal inngå i kostnadsgrunnlaget for 
anleggsbidrag for den samme kunden. 
 
Harelands kommentarer til klagen 
 
Hareland gir sine kommentarer til Lyse Elnett sin klage i brev av 27. mars 2016. Hareland 
stiller spørsmål ved om dokumentasjon som Lyse Elnett har lagt frem er relatert til faktiske og 
nødvendige utgifter for oppgradering av nettet. Videre stiller Hareland spørsmål ved om 
utgiftene kan aksepteres, og om det er samsvar mellom kostnader og faktisk utført arbeid. Når 
det gjelder beregning av anleggsbidrag viser Hareland til Lyse Elnetts brev av 23. september 
2015 hvor det fremgår at det "var nærmest teknisk umulig å benytte eksisterende stolper som 
fremlagt i estimert anleggsbidrag. Stoplene viste seg å være i slik stand at de uansett måtte 
erstattes med nye". På denne bakgrunn mener Hareland at verdien av det eksisterende 
anlegget har null restverdi. Hareland etterlyser videre en gjennomgang av de faktiske 
kostnadene for en vurdering av om nettselskapets beregning av fremskyndingskostnader er 
korrekte. Hareland viser også til at store deler av bygda sitt anlegg er blitt oppgradert på grunn 
av manglende kapasitet, uten at anleggsbidrag er blitt avkrevd.  
 
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 vil i den forbindelse 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 partenes anførsler ut fra det som har relevans for saken 
og det som eller er av betydning for å begrunne avgjørelse i saken.  
 
Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller 
forsterkning, og å fordele disse kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og 
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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 
informasjonsplikten 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 inntektsramme. 
Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle nettselskapets kunder gjennom en høyere 
nettleie. Formålet med regelverket er at den som er årsaken til kostnadene også betaler disse. 
Adgangen et nettselskap har til å kreve anleggsbidrag fremgår av forskrift av 11. mars 1999 
nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
tariffer (kontrollforskriften) § 17-5. 
 
Departementet legger til grunn at uenigheten dreier seg om hvilke kostnader som skal inngå i 
kostnadsgrunnlaget, og hvilken andel av kostnadsgrunnlaget som kan belastes Hareland. 
Hareland påpeker i brev av 27. mars 2016 at store deler av bygda sitt anlegg er blitt 
oppgradert på grunn av manglende kapasitet, uten at anleggsbidrag er blitt avkrevd. 
Departementet vil derfor også vurdere nettselskapets adgang til å kreve anleggsbidrag i dette 
tilfellet.  
 
Nettselskapets adgang til å kreve anleggsbidrag  
I 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.”  

 
Departementet viser til at det aktuelle anlegget forsyner en avgrenset og identifiserbar 
kundegruppe, og dermed er å anse som et radielt fellesanlegg. I slike tilfeller er det anledning 
til å kreve anleggsbidrag dersom endringer på kundens anlegg utløser behov for 
forsterkninger av nettet. Departementet presiserer imidlertid at bruken av anleggsbidrag 
innenfor et nettselskaps konsesjonsområde må være ensartet slik at den ikke er i strid med 
kontrollforskriftens krav om ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår.  
 
Departementet mener derfor at nettselskapet har anledning til å avkreve anleggsbidrag dersom 
nettselskapets praksis er å kreve anleggsbidrag i slike tilfeller.  
 
Kostnader som skal inngå i kostnadsgrunnlaget  
I kontrollforskriften § 17-5 femte og sjette ledd følger det:  
 

"Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og kan 
maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr.  
 
Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, 
inklusive timeverk, for personell, maskiner og utstyr." 
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Anleggsbidraget skal ikke inkludere kostnader til materiell og arbeidskraft som forlenger 
nettanleggets levetid (reinvesteringskostnader) ved erstatning eller oppgradering av 
eksisterende anlegg. Reinvesteringer innebærer kostnader som uansett påløper når 
nettanleggets levetid er ute og skal derfor ikke belastes enkeltkunder. Dersom kundens 
forsterkning fører til at reinvesteringen gjennomføres på et tidligere tidspunkt enn planlagt, 
kan nettselskapet legge til fremskyndingskostnadene i kostnadsgrunnlaget for 
anleggsbidraget. Ved forsterkning av eksisterende nettanlegg er dermed kostnadsgrunnlaget 
for beregning av anleggsbidraget gitt ved:  
 

Faktiske anleggskostnader som var nødvendig for tilknytning/forsterkning 
-  Reinvesteringskostnader 
+ Fremskyndingskostnader 
=  Kostnadsgrunnlaget for beregning av anleggsbidrag 
 
Lyse Elnett har opplyst at faktiske anleggskostnadene for å bytte ut trafo og bygge om nettet i 
det aktuelle området er kr 1 224 010. Denne summen inkluderer kostnader forbundet med 
omlegging av deler av anlegget som går til punktene 83/1 og 83/21, treviklingstrafo, 
kostnadene til omlegging fra 230 V til 400 V for de to hyttene 83/16 og 83/17 og nett til 
Hareland, samt omlegging av eksisterende høyspentanlegg. Nettselskapet anfører at alle 
kostnadene var nødvendige for Harelands forsterkning og at det på denne bakgrunn ikke er 
grunnlag for å trekke ut deler av de totale anleggskostnadene.  
 
NVE mener at kostnader for nett som ikke benyttes av kunden som utløser en oppgradering 
ikke skal inngå i kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag for den samme kunden. På denne 
bakgrunn mener NVE at kostnadene for omlegging fra 230 V til 400 V for de to hyttene samt 
kostnadene knyttet til omlegging av nettanlegg for omlegging av deler av anlegget som går til 
punktene 83/1 og 83/21 skal ekskluderes fra kostnadsgrunnlaget.  
 
Departementet vil bemerke at siden investeringer i nettet er sprangvise, vil det ofte være 
samfunnsøkonomisk rasjonelt å gjøre mer helhetlige tiltak som berører flere kunder når det 
først skal investeres eller gjøres endringer i nettanlegg. I vurderingen av hvilke kostnader som 
kan avkreves kunden som utløser en investering ved en større omlegging av et anlegg er det 
nødvendig å vurdere om tiltaket i sin helhet er nødvendig for kundens tilknytning eller 
forsterkning, eller om nettselskapet velger en mer helhetlig løsning fordi det er 
samfunnsmessig rasjonelt. I sistnevnte tilfelle er det ikke anledning til å avkreve kunden for 
de deler av investeringen som overstiger kundens behov. Kostnader for tiltak som er helt 
nødvendige for kundens nettilknytning eller forsterkning, kan derimot inkluderes i 
anleggsbidraget selv om nettet ikke benyttes av kunden.  
 
Nærmere om reinvesteringskostandene som skal legges til grunn 
Reinvesteringskostnadene 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 ikke belastes enkeltkunder. 
Hovedregelen er at reinvesteringskostnaden er kostnaden ved å bygge opp igjen dagens 
anlegg med dagens kapasitet. I anleggsbidraget som er til klagebehandling, har ikke Lyse 
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Elnett inkludert reinvesteringskostnader, noe som innebærer at anleggsbidraget ikke er 
beregnet i tråd med kontrollforskriften § 17-5.  
 
I anleggsbidraget som ble beregnet i etterkant av NVEs vedtak og som ble presentert i Lyse 
Elnett sin klage, har nettselskapet inkludert reinvesteringskostnadene. Lyse Elnett skriver at 
nettselskapet ved hjelp av kalkyleverktøy har beregnet kostnadene ved å reinvestere i et 
tilsvarende anlegg som stod der fra før.  
 
Departementet bemerker at NVE ikke har kommentert Lyse Elnett sine beregning av 
reinvesteringskostnadene i det nye anleggsbidraget. Departementet finner grunn til å presisere 
at dersom det ikke er mulig å erstatte dagens anlegg er det mer relevant å se på hva 
nettselskapet ville ha gjort når reinvestering i anlegget blir nødvendig. Departementet viser til 
Lyse Elnetts redegjørelse av 23. september 2015, hvor det fremgår at den eksisterende traseen 
gikk gjennom et fuktig område og at nettselskapet vurderte det som den beste løsningen å 
flytte stolpetraseen bort fra det fuktige miljøet og opp langs veien. Departementet mener på 
denne bakgrunn at det relevante reinvesteringsalternativet ikke nødvendigvis er et anlegg 
tilsvarende det som stod der fra før, men et anlegg som går i den nye traseen. Departementet 
viser til at arbeidskostnader i mange tilfeller vil være de samme med og uten en 
kapasitetsøkning, og at med mindre annet kan dokumenteres eller sannsynliggjøres bør 
arbeidskostnadene behandles som en reinvesteringskostnad.  
 
Fordeling av kostnader 
I klagen anfører Lyse Elnett videre at nettselskapet har valgt minste standard løsning, og at 
selskapet vurderer det som usannsynlig at flere kunder vil knytte seg til anlegget eller be om 
økt kapasitet. Lyse Elnett mener at det fremgår av NVEs vedtak av 16. februar 2016 at 
selskapet i slike tilfeller kan behandle anlegget som kundespesifikt i beregningen av 
anleggsbidrag, og at anleggsbidraget i slike tilfeller kan omfatte hele kostnadsgrunnlaget for 
anleggsbidraget. Lyse Elnett mener at dette vilkåret er oppfylt, og slik departementet forstår 
saken, mener nettselskapet at kunden kan belastes 100 % av kostnadsgrunnlaget for 
anleggsbidraget.  
 
Lyse har derfor i anleggsbidraget som ble utarbeidet i etterkant av NVEs vedtak, lagt til grunn 
at alle anleggskostnadene skal med i kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget. Det nye 
anleggsbidraget er ikke en del av klagesaken, men departementet finner det likevel 
hensiktsmessig med noen prinsipielle bemerkninger. 
 
Departementet viser til at det aktuelle nettet er et radielt fellesanlegg, og at en forholdsmessig 
andel av anleggskostnadene ved oppgraderingen kan inngå i kundens anleggsbidrag, jf. 
kontrollforskriften § 17-5 tredje ledd. Dersom nettselskapet mener at det ikke er sannsynlig at 
flere kunder vil tilknyttes fellesanlegget, og heller ikke eksisterende kunder krever økt 
kapasitet i fellesanlegget og nettselskapet har valgt den minste oppgraderingen som er mulig 
ut i fra kundens eller kundegruppens behov, har forvaltningspraksis vært å tillate 
nettselskapene å behandle anleggskostnadene i radielle fellesanlegg som kundespesifikke ved 
beregning av anleggsbidrag. 
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Nettselskapene har en viss valgfrihet i utformingen av sine tariffer. Departementet minner om 
at denne valgfriheten er betinget av at nettselskapet har en fast praksis slik at kunder innad i et 
nettselskap blir likebehandlet og at fastsettelsen av anleggsbidrag er innenfor rammene av 
kontrollforskriften § 17-5. 
 
Departementet viser til bilag 30 i Lyse Elnetts redegjørelse av 23. september. Det fremgår av 
oppstillingen at Hareland skulle betale en forholdsmessig andel av kostnadene. Departementet 
viser for øvrig også til Lyse Elnetts e-post av 20. februar 2015, hvor det fremgår at "en del av 
kostnadene som er fordelt på Lyse Elnett AS, er såkalte forskutteringskostnader. Dersom 
andre abonnenter i ettertid ønsker økt kapasitet (effekt), vil disse bli belastet for sin 
effektøkning. De vil da, i tilfelle, i ettertid bli belastet deler av de kostnadene som Lyse Elnett 
har betalt i dette prosjektet". Departementet viser til at det ble lagt opp til at Hareland skulle 
betale en forholdsmessig andel av kostnadene, og legger til grunn at dette er Lyse Elnetts 
praksis. Nettselskapet må ha en fast praksis, slik at kundene innad i et nettselskap blir 
likebehandlet. Nettselskapet kan på denne bakgrunn ikke avkreve kunden for hele 
kostnadsgrunnlaget.  
 
Konklusjon 
Anleggsbidraget av 12. februar 2015 er i strid med kontrollforskriften, og klagen har derfor 
ikke ført frem. Lyse Elnett skal beregne nytt anleggsbidrag i tråd med departementets vedtak. 
Ved eventuell uenighet mellom kunde og nettselskap, kan det nye anleggsbidraget bringes inn 
for NVE på vanlig måte.  
 
Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke kan påklages, jf. 
forvaltningslovens § 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. 
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