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Jan M .  Fredriksen på vegne av sameiet Frøydis Haugmo ,  Solveig Larsen og Jan. M .  Fredriksen
klager på Hafslund Netts avslag på søknad om refusjon av utgifter til utskifting av el-skap. NVE
har vurdert Hafslund Netts praksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter.
NVE kan ikke finne at Hafslund Nett har opptrådt i strid med regelverket.

Saksopplysninger

I brev av 27.3.07 har Jan M. Fredriksen på vegne av sameiet Frøydis Haugmo, Solveig Larsen og Jan.
M. Fredriksen (heretter Sameiet), klaget på avslag på søknad til Hafslund Nett om refusjon av utgifter
til utskifting av el-skap i forbindelse med tilkobling av nytt hus i Vestenkleiva 1 i Asker kommune.

Det fremkommer i brevet at det er eier av det nye huset og tomten Convert AS, som har fått betalt for
utskifting av nytt el-skap. Convert AS har krevd at tomteselger som er Sameiet, betaler utlegget. I
henhold til kjøpekontrakten må tomteselger akseptere kravet.

I brevet viser det til søknad om refusjon av utgifter til Hafslund Nett av 13.2.07. Her fremkommer det
at i forbindelse med at Asker kommunestyre 19.4.1986 vedtok reguleringsplan og
reguleringsbestemmelser for et mindre boligfelt i Vestengkleiva, ble det gitt mulighet til å skille ut en
tomt på eiendommen Vestengkleiva 3 (85/15). Det fremkommer videre at i henhold til tinglyst avtale
mellom tomteeierne av 10.6.1986 at "Utskillbar tomt på 85/48 medtas i planene for fremføring av
strøm og telefon i jordkabel". Det hevdes i søknaden at det ble avsatt plass i skapet til et fremtidig hus
på den utskillbare tomten.

Det fremkommer videre i søknaden at tomten (85/46) ble utskilt og solgt i 2005. Hafslund Nett hadde
da gitt beskjed om at skapet var fullt og at det måtte skiftes skap for å få plass til å tilkoble det nye
huset. Skifte av skap måtte byggherren bekoste.

I søknaden fremholdes det at Hafslund Nett har disponert den plassen som var avsatt i strømskapet til
den utskilte tomta på 85/15, til andre. Sameiet mener dette er urimelig og søker om at Hafslund Nett
dekker kostnadene ved å skifte skap.
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I brev at 5.3.2007 har Hafslund Nett avslått søknaden med begrunnelse at elnettet i Vestengkleiva ble
planlagt og bygd etter det effektbehovet og antall tilknytninger Asker Elverk (Asker Elverk inngår i
dag i Hafslund Nett) den gang var kjent ved. Siden 1986 har andre behov for tilknytninger medført at
det som den gang var ledig plass i fordelingsnettet er blitt benyttet. Det fremkommer i brevet at selv

om tiltakshaver har bekostet kabelgrøfter for anlegget er det netteier som står som eier av anlegget.
Formell tilknytning til nettet skjer etter at installatør har fått godkjent melding om installasjonsarbeid

for det innbedte huset. Nettselskapet kan ikke reservere kapasitet i nettet for fremtidig tilknytninger

når disse ikke er meldt. Når tilknytningene skjer rimelig samlet i prosjektet, går det greit. Her er det
siste anlegget meldt 19 år etter at kablenettet ble lagt. Kunden må her bekoste de nødvendige tiltak i
nettet for å få etablert strømforsyning, derav også skifte av fordelingsskap. Hafslund Nett viser også i
brevet til regelverket for anleggsbidrag gjennom NVEs forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

I brevet av 27.3.07 fremholder Sameiet at de finner det urimelig og uakseptabelt av Sameiet skal bære
utgiftene til å skifte et skap som i 1986 ble plassert og dimensjonert for å dekke tilkoblingen til et hus
på deres tomt, men som i mellomtiden er blitt fylt opp av andre tilkoblinger som ikke var planlagt og

meldt på det tidspunktet tilkoblingsskapet ble bygget.

I brev av 11.4.07 har NVE bedt Hafslund Nett gi sine kommentarer til klagen.

I brev av 23.4.07 har Hafslund Nett gitt sine kommentarer til klagen. Hafslund Nett fremhever i brevet
at saken gjelder klage på anleggsbidrag som klager mener er beregnet på feilaktig grunnlag. I brevet
gjør Hafslund Nett det klart at de ikke er kjent med at det har vært etablert noen praksis med at deler

av kapasiteten i distribusjonsnettet har vært reservert for spesielle kunder på ubestemt tid. Videre at en
slik praksis ville bety at noen kunder måtte bekoste utbyggingstiltak i nettet selv om det var ledig
kapasitet i eksisterende nett. I brevet skriver Hafslund Nett at Asker Elverk som nettselskap, ikke var

avtalepart i det forholdet det vises til vedrørende fremføring av blant annet strøm i jordkabel.

I brev at 5.5.07 har Sameiet gitt sine kommentarer til Hafslund Netts brev av 23.4.07. I brevet skriver

Sameiet at avtalen som tomteeierne i Vestengkleiva gjorde for framføring av strøm i jordkable, ble
gjort med Asker Elverk etter den tids regler for tilknytning. Det viser også til at det ikke er riktig å

avgjøre saken på grunnlag av reglene i dagenes forskrift, og at saken må vurderes på grunnlag av de
opplysningene og begrunnelsene som er anført og ut fra forholdene og på grunnlag av den

bestilling/avtale som ble gjort da anlegget ble planlagt og bygget.

NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. 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 sine tariffer. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer
som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Dersom NVE likevel får informasjon om at et
nettselskap har en tariffpraksis som er i strid med regelverket, kan NVE treffe vedtak med hjemmel i
kontrollforskriftens § 18-1, som sier at:  "Norges vassdrag` s- og energidirektorat kan gi de pålegg som
er nødvendige for gjennomføring av denne forskriften og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges
vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven. "
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NVE vil innledningsvis påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter forvaltningsloven § 25
til å imøtegå alt det en part har anført. NVE vil ta for seg partenes anførsler ut fra det som har relevans
for saken og det som ellers er av betydning for å begrunne vår avgjørelse.

Etter NVEs vurdering dreier saken seg om hvorvidt Hafslund Nett kan beregne anleggsbidrag i

forbindelse med nytilknytning av anlegg til Hafslund Nett sitt strømnett. Videre dreier saken seg om

hvorvidt Sameiet kan forplikte Hafslund Nett til å reservere kapasitet i Hafslund Nett sitt nett, for en
fremtidig tilknytning som ikke er konkret meldt av Sameiet, men som kunne bli aktuelt i henhold til

vedtatte reguleringsplan.

I kontrollforskriften § 17-5 første ledd heter det at "Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å

dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende
kunder." I henhold til de opplysninger NVE har om saken, dreier dette seg om en nytilknytning til

nettet. Hafslund Nett har derfor rett til å kunne kreve anleggsbidrag for relevante anleggskostnader i
forbindelse med nytilknytningen. NVE har ikke tatt stilling til anleggsbidragets størrelse. Dette har

heller ikke Sarneiet tatt opp.

Hafslund Nett har områdekonsesjon for det geografiske området til den aktuelle tilknytningen. I

henhold til § 3-3 i energiloven har den som gis områdekonsesjon plikt til å levere elektrisk energi til
abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Etter NVEs vurdering gjelder
denne plikten også dem som konkret ber om tilknytning eller forsterkning i henhold til § 17-5 i

kontrollforskriften, under forutsetning at de som ber om tilknytning aksepterer nettselskapets vilkår for
tilknytning herunder det anleggsbidraget nettselskapet beregner. Etter NVEs vurdering har det ikke
blitt bedt om verken nytilknytning eller forsterkning av Sameiet, selv om det var mulig i henhold til
gjeldene reguleringsplan at det ville komme en nytilknytning. NVE vil legge til at det gikk 19 år Ø

det ble utskilt en ny tomt til nytilknytning ble meldt til Hafslund Nett. Hafslund Nett har derfor ikke i
dette tilfellet plikt til å reservere ledig kapasitet for de aktuelle nettanleggene til Sameiet.

Hvorvidt Hafslund Nett er bundet av evt. avtaler mellom Asker Elnett og Sameiet som regulerer
forhold vedrørende betaling av fremtidige tilknytninger anser NVE som et privatrettslig forhold

mellom partene.
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Konklusjon

Etter NVEs vurdering har det ikke blitt bedt om verken nytilknytning eller forsterkning av Sameiet,
selv om det var mulig i henhold til gjeldene reguleringsplan at det ville komme en nytilknytning på

den utskilte tomten. Hafslund Nett har etter NVEs vurdering ikke vært pliktig å reservere ledig

kapasitet for tilknytning av anlegg til tomten.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt

underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

Med hilsen

grit L eigen  Fossdal
ov avdelingsdirektør

Torf sse
seksjonssjef

Kopi: Hafslund Nett AS, 0247 OSLO


