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Klage på NVEs vedtak om innbetaling av anleggsbidrag til Nordmøre
Energiverk

Det vises til Deres klage av 12. september 2006 på Norges vassdrags- og
energidirektorats (NVE) vedtak av 6. september 2006 om innbetaling av anleggsbidrag
til Nordmøre Energiverk.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (kontrollforskriften),
med hjemmel i energilovforskriften av 7. desember 1990.

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sine vedtak, og saken ble oversendt
Olje- og energidepartementet for sluttbehandling 18. desember 2006.

Bakgrunn og Jorunn og Einar Gjerde sin klage
Jorunn og Einar Gjerde har i brev av 20. juni 2006 klaget på anleggsbidrag fastsatt av
Nordmøre Energiverk.

Gjerde opplyser i sitt brev at de har etablert et hyttefelt med 6 hyttetomter for salg. De
planlegger å avhende en tomt per år. Nordmøre Energiverk har krevd at Gjerde betaler
et anleggsbidrag til bygging av nytt strømnett til forsyning av de hyttene som vil bli
bygget. Gjerde betviler om energiverket har rett til å innkreve et anleggsbidrag i dette
tilfellet, siden det allerede er et strømnett i området. Gjerde stiller også spørsmål ved
om Nordmøre Energiverk skal rette kravet om anleggsbidrag mot  'grunneier/selger
eller den første hytteeier som ønsker tilknytning".
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Nordmøre Energiverk har gitt sine kommentarer til saken i brev av 13. juli 2006 til
NVE. I  tillegg har energiverket gitt utfyllende opplysninger per telefon.

Nordmøre Energiverk viser til at eksisterende nettanlegg i området ikke har
tilstrekkelig kapasitet til å forsyne det aktuelle hyttefeltet. Nettselskapet har vurdert at
den mest fornuftige løsningen vil være å forlenge eksisterende høyspenningslinje med
500 m. I følge energiverket er kostnadene ved de nye anleggene tenkt fordelt på
kunden som følger:

• Lavspentkabler inkl. kabelskap  100%
• Nettstasjon  (100 kVA) 50%
• Høyspennings selvbærende kabel  50%

Nettselskapet har videre forutsatt at  'feltutbygger  avsetter  plass for nettstasjon og holder
ferdig godkjent grøft for  kabelnettet  i feltet".

Nordmøre Energiverk uttaler også at  'for byttefelt og boligfelt gjøres anleggsbidrag opp
med feltutbygger. Er feltutbygger fraværende, fordeles anleggsbidraget etter
reguleringsplanen".

NVEs vurdering
Regelverket for beregning av anleggsbidrag er å finne i forskrift 11. mars 1999 nr. 302
om kontroll av nettvirksomhet. NVE har gitt sine vurderinger av tvistesaken med
utgangspunkt i dette regelverket, samt etablert forvaltningspraksis.

NVE aksepterer at avstanden fra nærmeste nettstasjon i det aktuelle hyttefeltet gjør at
det må etableres høyspenningsanlegg for å sikre en tilfredsstillende forsyning til de
hyttene som forventes å bli bygget. En alternativ løsning med å utvide
lavspenningsnettet vil kunne gi et uakseptabelt stort spenningsfall.

NVE har også vurdert fordelingsnøkkelen slik denne er beskrevet i det overstående.
Denne nøkkelen innebærer at hyttene henføres alle kostnader til lavspenningsanlegg
og halvparten av kostnadene til høyspenningsanlegg. Basert på at hyttene vil være
enebrukere av lavspenningsanleggene, samt den transformatorytelse som er oppgitt,

synes ikke ovennevnte fordeling å være urimelig, ifølge NVE.

Nordmøre Energiverk har praktisert en ordning der "feltutbygger" faktureres hele
feltets anleggsbidrag når dette er situasjonen. I motsatt fall fordeles anleggsbidraget på
den enkelte kunde. NVE har akseptert at nettselskapene kan belaste feltutbyggeren et
anleggsbidrag.

NVE har ikke gitt en uttømmende definisjon av betegnelsen "feltutbygger", men det er
ingen tvil om at dette bl.a. er å forstå som den juridiske personen som bebygger hele
eller deler av feltet for videresalg. En fellesnevner for feltutbyggere og den enkelte hus-
eller hyttebygger, er at de henvender seg til det lokale nettselskapet med anmodning
om å bli tilknyttet strømnettet.
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Dette er nødvendigvis ikke tilfelle når den juridiske personen er en tomteeier som
legger ut tomtene til salg, uten at det er gjort noen henvendelser til eller avtale med
nettselskapet om strømtilknytning. Etter NVEs vurdering kan ikke nettselskapet kreve
tomteselgeren et anleggsbidrag i slike tilfeller.

I andre tilfeller selges tomtene inkl. felles infrastruktur (for eksempel felles veier, vann-
og avløp, strømnett mv.). I slike tilfeller vurderer NVE at tomteselger kan sidestilles
med en "feltutbygger", dvs. at nettselskapet må kunne fakturere tomteselgeren et
anleggsbidrag for den del av strømmen som er avtalt skal bygges.

NVE har oppfattet at Gjerde som tomteselger har vært i kontakt med Nordmøre
Energiverk og bedt om at nettselskapet bygger de nettanlegg som må til for å føre
strøm fram til de omtalte hyttetomtene. NVE aksepterer på dette grunnlag Nordmøre
Energiverk sin rett til å kreve anleggsbidrag.

Departementets vurdering r
Det er to hovedspørsmål i klagen. Det første spørsmålet er om Nordmøre Energiverk
har rett til å kreve anleggsbidrag da det allerede eksisterer et strømnett i området. Det
andre spørsmålet er om Nordmøre Energiverk skal fakturere tomteselger eller den
enkelte tomtekjøper et anleggsbidrag.

Departementet legger til grunn NVEs vurdering av at Nordmøre Energiverk har rett til
å kreve anleggsbidrag iht. forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 § 17-5 første ledd.

NVE viser til at avstanden fra nærmeste nettstasjon i det aktuelle hyttefeltet gjør at de
må etablere nye høyspenningsanlegg for å sikre en tilfredsstillende forsyning til de
hyttene som forventes å bli bygget. En alternativ løsning med å utvide
lavspenningsnettet ville kunne gi et uakseptabelt stort spenningsfall. NVE mener også
at Nordmøre Energiverks fordelingsnøkkel i prosjektet som innebærer at kunden må
betale alle kostnader til lavspenningsanlegg og halvparten av kostnadene til
høyspenningsanlegg ikke er urimelig. Departementet slutter seg til NVEs vurderinger
og vil presisere at fordelingsnøkkelen er innenfor rammene etter kontrollforskriften
§ 17-5 femte ledd.

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal betale anleggsbidraget, har Nordmøre
Energiverk praktisert en ordning der utbygger av et felt blir fakturert hele feltets
anleggsbidrag. Dette er en ordning som NVE har akseptert. Det følger prinsippet om at
den juridiske personen som bestiller tilknytningen også skal faktureres for
anleggsbidraget. Det var i dette tilfellet Gjerde som tok kontakt med nettselskapet for å
bestille tilknytning. Gjerde undertegnet også en avtale om anleggsbidrag dog med
vilkår knyttet til at spørsmål om anleggsbidrag ville bli påklagd. Departementet støtter
NVE i vurderingen av at Gjerde må anses å være den juridiske personen som har bestilt
tilknytningen av strøm. På dette grunnlag slutter departementet seg til at Nordmøre
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Energiverk  kan fakturere  Gjerde den delen  av anleggsbidraget som kan henføres de
tomtene Gjerde har til hensikt  å legge  ut for salg.

Departementet vil presisere at det ved dette vedtaket kun er tatt stilling til adgangen til
å kreve anleggsbidrag og hvem bidrag kan kreves av i forhold kontrollforskriftens
bestemmelser om anleggsbidrag. Det tilligger ikke departementet å ta stilling til de
privatrettslige problemstillingene knyttet til tvister om anleggsbidrag mellom
nettselskap og kunder, som for eksempel spørsmålet om det i denne saken er inngått
bindende avtale om nettilknytning og anleggsbidrag og mellom hvilke parter m.v.
Tvister av privatrettslig karakter behandles av Elklagenemnda og eventuelt domstolene.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 6. september 2006.

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand
for klage jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.
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