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NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak
Sin Landøyklagerpå beregnetanleggsbidragvedforsterkningav netteti forbindelsemed
utbyggingav områdetpåLandøy.NVEharvurdertSFENettsin beregningav anleggsbidrag
ettergjeldenderegleri energilovenog tilhørendeforskrifter.NVEkanikkefinneat SFENetti
dennesakenharberegnetanleggsbidrageti stridmedregelverket.

Saksopplysninger

Siri og Terje Landøy (klager) forklarer i sin klage at det er meldt inn behov for økt kapasitet i
forbindelse med opprusting og nybygging på øya. SFE har av den grunn valgt å oppgradere eksisterende
100 kVA transformator til 200 kVA. NVE forstår at det er startet bygging på to tomter, en er under
behandling i kommunen og at det i det aktuelle området er regulert for fem tomter. SFE Nett har av den
grunn valgt å legge til grunn fem tilknyttinger slik at det gis fem bunnfradrag og at SFE Nett forskutterer
for de tre tomtene som enda ikke er bygget.

Siri Landøy har i sin klage lagt til grunn at utbygging av de fem planlagte tomtene ikke vil legge beslag
på hele kapasitetsøkningen og at utbyggingen skal sees på som et radielt fellesnett hvor kostnaden skal
fordeles etter kundens effektbehov. SFE Nett på sin side legger til grunn at de ikke anser det som
sannsynlig at det vil komme mer enn fem nye kunder i området.

Klager er uenig i SFE Nett sin vurdering av at det kun er sannsynlig med fem utbygginger og mener at
den nye transformatoren har et langt større dekningsområde enn området som er regulert for fem tomter.
Siri Landøy begrunner sin vurdering av at det er sannsynelig at det vil komme flere tilknytninger ved at
det innenfor dekningsområdet til transformatoren er godkjent tomtedelingsplan på Landøy sør for 6
tomter og at det i nærheten er regulert for hytter, i tillegg finnes tre andre bruksnummer på Landøy nord
uten utbyggingsrestriksjoner.

Klager trekker frem rutinene fra et annet nettselskap hvor det fremkommer at anleggskostnadene i
radielle fellesanlegg fordeles etter effekt og ikke etter forventet antall tilknytninger. Det er i klagen også
trukket frem at leveringskvaliteten i forkant av forsterkningen var dårlig. SFE Nett på sin side har sakt at
de ikke har hatt noe kjennskap til at leveringskvaliteten har vært for dårlig.
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NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE 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 beregningen av anleggsbidrag og hvorvidt det skal legges
til grunn kundens effektbehov, eller om det er anledning til å dele anleggsbidraget på fem slik SFE Nett
har gjort på bakgrunn av en sannsynlighetsvurdering av hvor mange nye kunder som vil komme.

Krav om anleggsbidrag

I tråd med gjeldende regler kan SFE Nett kreve at kunden dekker hele eller deler av anleggskostnaden
gjennom et anleggsbidrag. Reglene for når og hvordan et slikt anleggsbidrag beregnes er nedfelt i
kontrollforskriften § 17-5.

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

"Nettselskapene kanfastsette et anleggsbidragfor å dekke anleggskostnadene ved nye
nettilknytninger eller vedforsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Anleggsbidrag vedforsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet
eller kvalitet som utløser behovfor forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes utfra
kostnadene somfølger av kundens tilknytning til nettet."

Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og å
fordele disse kostnadene mellom den kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder.
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.

Anleggsbidrag skal beregnes individuelt og gis informasjon om på forhånd, slik at kunden som utløser
investeringen kan vurdere om han er villig til å betale for tilknytningen.

Slik informasjonen fremkommer for NVE har SFE Nett gitt tilstrekkelig informasjon til kunde i forkant
av tilknytningen om anleggsbidraget og informert om hvordan anleggsbidraget blir beregnet. NVE
oppfatter også at det er enighet om at det er behov for oppgradering av nettet og at det ikke er uenighet
om at eksisterende trafo oppgraderes til 200 kVA. Uenigheten slik NVE forstår det går på to forhold.
Det ene er at Siri Landøy mener leveringskvaliteten var for dårlig i forkant av oppgraderingen. Det
andre punktet er selve fordelingen av anleggsbidraget hvor klager er uenig i vurderingen av at det ikke
er sannsynlig med flere enn fem tilknyttinger i området.
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NVE forstår at den aktuelle transformatoren forsyner flere kunder og legger derfor til grunn at
transformatoren er å anse som et fellesanlegg. I kontrollforskriften § 17-5 tredje ledd heter det at "... i
radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget."

NVE har i sin praksis lagt til grunn at med forholdsmessig andel menes normalt fordeling med hensyn til
kundens effektbehov. I de tilfeller hvor nettselskapet har forsterket nettet etter minste standardløsning
for å kunne tilknytte ny(e) kunde(r) og det ikke er sannsynlig at det kommer flere kunder i nettanlegget
har nettselskapet anledning til å fordele kostnadene på de nye kundene. NVE har da lagt til grunn at det
er nettselskapet som bør gjøre vurderingen av om de mener at det er sannsynelig at det vil komme flere
kunder i nettet.

NVE forstår at det i denne saken har nettselskapet forsterket nettanlegget slik at det er mulig å tilknytte
de nye regulerte tomtene på Landøy. Det er ikke mulig å utføre forsterkningen rimeligere ved å benytte
lavere standard dimensjon. SFE Nett legger så til grunn antall regulerte tomter ved fordeling av
anleggsbidraget. Siri Landøy skriver i sin kommentar til klagen at transformatoren kan forsyne et mye
større område enn området som er regulert for fem tomter, og at det basert på historisk utvikling i
område er meget sannsynlig at det vil komme mer en fem nye tilknytninger som vil benytte den nye
transformatoren. Slik NVE forstår situasjonen er det ikke flere enn de tre nye boligene som konkret er i
gang med planlegging og bygging. NVE kan ikke se at det er grunnlag for å pålegge nettselskapet å ta
høyde for at et område er regulert for hytter eller annen utbygging så lenge nettselskapet ikke har mottatt
noen forespørsel fra utbygger eller tomteeier i de relevante områdene.

NVE er av den oppfatning at SFE har lagt et relevant kriterium til grunn for fordelingen av
anleggskostnadene, antall regulerte tomter, og ser ikke at det er grunn til å overprøve den vurderingen
SFE Nett har foretatt.

Det er i klagen trukket frem et annet nettselskap sine rutiner hvor det fremkommer at det benyttes
kundens effekt som fordelingskriterium og ikke forventet antall tilknytninger. NVE vil presisere at
nettselskapene kan ha noe ulik praktisering av anleggsbidrag så lenge praksisen er lik for alle innenfor
samme nettselskap og er innenfor rammene av kontrollforskriften § 17-5. NVE mener at både en praksis
hvor anleggsbidraget fordeles etter effekt og forventet antall tilknytninger er i henhold til regelverket så
lenge nettselskapet har bygget etter minste standardløsning for å tilknytte kundene som ber om

tilknytting. I tilfeller hvor nettselskapet går utover minste standardløsning for å forsyne kundene som ber
om tilknytting skal anleggskostnadene fordeles etter effekt.

Når det gjelder Sin Landøy sin kommentar om at det i området har vært dårlig leveringskvalitet fmner
NVE at det er vanskelig å behandle dette da forsterkningen er foretatt og det ikke foreligger målinger av
leveringskvaliteten i forkant av forsterkningen. SFE Nett skriver at de ikke er kjent med at det har vært
for dårlig leveringskvalitet hvilket må bety at det ikke er kommet inn klager på leveringskvaliteten fra
Siri Landøy eller noen av deres naboer. Skulle det være slik at klager fortsatt mener at
leveringskvaliteten ikke er tilfredsstillende, skal nettselskapet kontaktes. Dersom en nettkunde
henvender seg til sitt nettselskap på grunn av problemer med leveringskvaliteten, plikter nettselskapet å
håndtere henvendelsen etter forskriftens § 2-5. Nettselskapet plikter da å gjøre de nødvendige
undersøkelser for å dokumentere hvorvidt leveringskvaliteten er innenfor kravene gitt i forskrift om
leveringskvalitet i kraftsystemet. Skulle det vise seg at kravene til leveringskvalitet ikke er oppfylt gir
§ 2-5 også føringer for hvordan nettselskapet skal håndtere forholdet videre.
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Vedtak

NVE finner ikke at SFE Nett AS har beregnet anleggsbidraget til Siri Landøy i strid med
kontrollforskriften § 17-5.NVE finner at SFE Nett i henhold til gjeldende regelverk har anledning til å
fordele anleggskostnaden på forventet antall tilknytninger da nettanlegget er bygget i henhold til minste
standard for å tilfredsstille Siri Landøy sitt innmeldte behov for effekt.

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. fv1.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

Mz4t Lund igen Fossdal Torfinn Jonassen
a delingsdirektør
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