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Klage på NVE  sitt vedtak i tvistesak om anleggsbidrag mellom Bygg Marketing
og Helgelandskraft

Det vises til Deres klage av 9. mars 2007 på Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) vedtak av 7. februar 2007 i tvistesak mellom Bygg Marketing AS og
Helgelandskraft.

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 17. april 2007.

Bakgrunn og Bygg Marketing sin klage
I brev av 12. oktober 2006 klager Bygg Marketing til NVE på avkrevd anleggsbidrag fra
Helgelandskraft. Anleggsbidraget på 202 680 kroner gjelder tilknytning av boligfeltet
Storsteinmoen Øst i Mo i Rana til nettet. Bygg Marketing hevder at Helgelandskraft
ikke har oppfylt informasjonsplikten i henhold til regelverket, og at varsel om
anleggsbidrag kom først etter at all kabling var utført. I tillegg mener Bygg Marketing
at dette er første gang det er praktisert anleggsbidrag for boligfelt i Mo i Rana, og at de
derfor ikke kunne forutse dette ut fra tidligere praksis hos Helgelandskraft.

Helgelandskraft opplyser at planer vedrørende utbygging av det aktuelle feltet har
versert siden 2002, men hevder at på tross av den lange tiden "har Helgelandskraft ikke
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Departementets vurdering
Departementet er enig med NVE at informasjonsutvekslingen i denne saken har vært
uryddig fra så vel Bygg Marketing som fra Helgelandskraft sin side. Departementet
mener på generelt grunnlag at nettselskaper bør informere om muligheten for ileggelse
av anleggsbidrag tidlig, selv om de konkrete forholdene ennå ikke er avklart.

Som NVE vektlegger også departementet at det i den foreliggende saken må tillegges
vekt at Bygg Marketing er en kommersiell aktør som bl.a. har boligbygging som
næring. Det bør derfor kunne forventes at næringsvirksomheter som Bygg Marketing i
større grad er ansvarlig for å kartlegge alle kostnader som måtte følge av å bli tilknyttet
strømnettet.

Departementet viser for øvrig til at NVE fra og med 1. januar 2007 har hjemmel til å
ilegge overtredelsesgebyr ved en rekke overtredelser, herunder mislighold av
nettselskapenes informasjonsplikt knyttet til reglene om anleggsbidrag, jf. forskrift 11.
mars 1999 nr. 302 om kontroll av nettvirksomheten§ 18-la. For å ivareta nettkunders
rettigheter, ba departementet i brev av 11.1.2008 NVE vurdere ileggelse av et slikt
gebyr i tilfeller hvor aktører har utvist en ikke-tilfredsstillende håndtering av
informasjonsplikten. Muligheten for å ilegge overtredelsesgebyr kan imidlertid ikke
benyttes i foreliggende sak fordi det påklagde forholdet fant sted før 1.1.2007.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 7. februar 2007.

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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