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Klage fra Trondheim Energi Nett AS på NVEs vedtak av 22. desember 2008
om beregning av anleggsbidrag

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fattet 22. desember 2008 vedtak om
Trondheim Energi Nett AS' (TE) beregning av anleggsbidrag. NVE fant at TE har en
praksis ved beregning av anleggsbidrag som strider mot regelverket.

TE påklaget vedtaket i brev av 23. januar 2009. NVE fant ikke grunnlag for å endre eller
oppheve vedtaket, og saken ble derfor oversendt til Olje- og energidepartementet for
endelig avgjørelse i brev av 13. februar 2009.

Sakens bakgrunn
9. desember 2008 gjennomførte NVE revisjonsmøte med TE angående praktisering av
anleggsbidrag. I påfølgende revisjonsrapport og vedtak av 22. desember 2008 påpekte
NVE at TEs praktisering av differensierte bunnfradrag mellom kundegrupper er i strid
med forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksom-
heten og tariffer (kontrollforskriften).

TE har en praksis hvor de ikke krever anleggsbidrag fra husholdnings- og nærings-
kunder. Hytter og fritidsboliger har et bunnfradrag på 15 000 kroner.

TE påklaget vedtaket i brev av 23. desember 2008. I klagen argumenterer TE for at
kontrollforskriften § 13-1 e) åpner for differensiering av tariffene og at dette gjøres i
forhold til ordinære tariffer og tilknytningsgebyr. På denne bakgrunn mener TE at også
bunnfradraget kan differensieres mellom ulike kundegrupper.
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Departementets vurdering
Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt
etter forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta
for seg klagerens anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å
begrunne avgjørelsen i saken.

I kontrollforskriften § 17-5 femte ledd heter det:

"Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og kan
maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr."

Denne bestemmelsen ble innført 1. januar 2002. Før 2002 ble anleggsbidraget satt lik
anleggskostnad minus tilknytningsgebyr og nåverdien av kundens bidrag til økt
inntektsramme. I forarbeidene til forskriftsendringen skriver NVE at denne beregnings-
måten i praksis hadde uønskede virkninger. Metoden førte blant annet til at kunder
som valgte alternative energikilder måtte betale et høyere anleggsbidrag enn kunder
som kun benyttet elektrisitet Bestemmelsen hadde også uheldige sider sett i forhold til
et effektivitets- og fordelingsperspektiv.

I kontrollforskriften § 13-1 bokstav e) heter det:

"Tariffene kan dWerensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basertpårelevante
nettforhold."

Departementet støtter NVEs oppfatning av at det ikke eksisterer relevante nettforhold
som gjør en differensiering av bunnfradraget mulig etter dagens regelverk.

Konklusjon
Magen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 22. desember
2008.

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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