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Klage på anleggsbidrag fra BBL  PROSJEKT AS - Lofotkraft AS

BBL PROSJEKT hevder at Lofotkraft ikke har gitt god nok informasjon om at nettselskapet vil
kreve at BBL betaler et anleggsbidrag ved tilknytning av en bygning i Svolvær ,  og at Lofotkraft
på denne bakgrunn må frafalle sitt krav .  NVE mener at selv om det kan hevdes at Lofotkraft sin
informasjon i saken ikke har vært god nok, så er dette nødvendigvis ikke til hinder for at
nettselskapet kan kreve at utbyggeren betaler et anleggsbidrag .  BBL gis derfor ikke medhold i
denne aktuelle saken.

I brev av  1. november  2005 har BBL PROSJEKT AS på vegne av BBL Forretningsbygg AS klaget på
anleggsbidrag fastsatt  av Lofotkraft AS.

Lofotkraft  har i  brev av 13. desember 2005 gitt  sine kommentarer til saken.

Partenes anførsler

BBL har bygget nye leiligheter i Svolvær. Byggearbeidene ble igangsatt våren 2004 og ferdigstilt i
august 2005. BBL anfører at  "Først ved bestilling av strøm frem til bygningen medio juli 05 blir vi

konfrontert med ultimativt krav om å måtte innbetalte ca. kr 300 000,- før vi kunne beregne å bli

tilkoblet strøm."  BBL uttrykker videre at dette kravet kom som  "lyn fra klar himmel".  BBL mener at

"manglende forhåndsvarsel gir oss rett til å  avvise  kravet".  BBL mener at Lofotkraft ikke har oppfylt
sin informasjonsplikt i henhold til regelverket, og at dette i seg selv er god nok grunn for å avvise
kravet om anleggsbidrag.

Lofotkraft redegjør i sitt brev for den kommunikasjonen som har pågått mellom partene i tidsrommet
juli 2004 til oktober 2005. Lofotkraft mener selskapet ikke har gjort noe feil i sin behandling av saken.

Lofotkraft skriver bl.a. at  "utbygger burde vært mer aktiv og svart på våre henvendelser. Da hadde

planleggingen blitt utført på et tidligere tidspunkt, og ikke tett opptil ferdigstillelsen av bygget.

Anleggsbidraget og størrelsen på dette ville da vært kjent på et tidlig tidspunkt.".

Lofotkraft  har opplyst at anleggsbidraget er tilpasset slik at BBL kun belastes de kostnader som er
nødvendig  for å oppfylle  BBLs strømbehov .  Resten av investeringskostnadene dekkes  av Lofotkraft.
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Det heter i § 17-5, første ledd i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om kontroll av nettvirksomhet at

"Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger
eller vedforsterkning av nettet til eksisterende kunder.".

Basert på de opplysningene som foreligger i saken er det ingen tvil om at grunnlaget for å innkreve et
anleggsbidrag etter forskriftens § 17-5 er oppfylt i dette tilfelle. NVE oppfatter også at BBL ikke

bestrider Lofotkraft sin rett i å beregne og innkreve et anleggsbidrag etter forskriftens bestemmelser.
BBL sin hovedinnvending i saken er de mener at Lofotkraft ikke har sendt et forhåndsvarsel om
anleggsbidraget. BBL hevder på dette grunnlag at dette  "gir oss rett til å avvise kravet".  BBL henviser
her til forskriften § 17-5, siste ledd om at  "Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om

innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget.".

Nettselskapene er pålagt en vesentlig større informasjonsplikt overfor sine kunder enn hva som er
vanlig i annen næringsvirksomhet. Nettselskapenes informasjonsplikt er tatt inn som en egen

bestemmelse.i forskriften, jf. § 13-5. 1 tillegg er, som nevnt, informasjonsplikten omtalt i forskriften §
17-5 om anleggsbidrag. Dette er gjort for å understreke viktigheten av at nettselskapet informerer sine
kunder om bruken av anleggsbidrag til finansiering av nettinvesteringer.

Lofotkraft mener at nettselskapet har opptrådt riktig i sin håndtering av saken. Basert på den
dokumentasjon og de opplysninger som NVE er blitt forelagt, er det vanskelig å ta stilling til om
Lofotkraft har overholdt den informasjonsplikt selskapet er pålagt iht. forskrift om kontroll av
nettvirksomhet. Det er likevel NVE sitt hovedinntrykk at Lofotkraft ikke eksplisitt har varslet BBL på
forhånd om at anleggsbidrag måtte påregnes, slik forskriften krever.

Selv om et nettselskap ikke har overholdt informasjonsplikten som forutsatt, har NVE lagt til grunn at
dette nØdvendigvis ikke skal medføre at nettselskapet må fravike kravet om anleggsbidrag, gitt at
fastsettelsen av anleggsbidraget er gjort innenfor de rammer regelverket setter. NVE finner ikke at det
er forhold i den konkrete saken som gir grunnlag for å avvike denne forvaltningspraksis.

Det må i den foreliggende saken tillegges vekt at BBL er en kommersiell aktør som bl.a. har
boligbygging som næring, og NVE mener at det bør kunne forventes at spesielt kunder som utøver
næringsvirksomhet i større grad er ansvarlig for å kartlegge alle kostnader som måtte følge av å
tilknyttes strømnettet. BBL opplyser i sitt brev at selskapet ved andre nettilknytninger er gjort kjent

med nettselskapenes bruk av anleggsbidrag. Det er derfor vanskelig å forstå BBLs påstand om at
Lofotkraft sitt krav om anleggsbidrag kom som  "lyn fra klar himmel".  Det må også tillegges vekt at
det ikke er grunn for å tro at den aktuelle tilknytningen ikke ville blitt gjennomført viss BBL hadde fått

informasjon om anleggsbidrag på et tidligere tidspunkt.

Vedtak

NVE finner det tvilsomt om Lofotkraft har oppfylt  den informasjonsplikt  selskapet  er pålagt iht.
forskrift  om kontroll  av nettvirksomhet. NVE pålegger Lofotkraft  å endre sine rutiner  slik at alle
kunder og utbyggere  får den informasjon  de har krav på og  at informasjonen blir gitt så tidlig som

praktisk mulig.

NVE kan likevel ikke støtte BBL sitt krav om at selskapet skal slippe å betale anleggsbidrag selv om

informasjonsplikten har vært mangelfull i dette tilfelle.
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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

Marit Lundteigen Fossdal To i n ssen
avdelingsdirektØr seksjonssjef
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