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Klage på NVEs vedtak om Jæren Everks beregning av anleggsbidrag

6 NOV 2009

Det vises til Jæren Everks klage av 16. januar 2009 på Norges vassdrags- og
energidirektorats (NVE) vedtak av 22.  desember 2008 i klagen fra Helgå Hytteforening
på beregning av anleggsbidrag til forsterkning av strømnett i hyttefeltet.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (kontrofiforskriften)

NVE fant ikke grunnlag for å endre efier oppheve sitt vedtak og saken ble oversendt
Olje- og energidepartementet for  sluttbehandling 23. februar 2009.

Bakgrunn og Jæren Everks klage
Helgå Hytteforening (HH) ved Irene Helgesen og Halvor Thuv sendte den 19. august
2008 klage til NVE  på Jæren Everks krav om anleggsbidrag til forsterkning av
strømnettet i hyttefeltet.

Bakgrunnen for Jæren Everks krav om anleggsbidrag er at hyttefeltet legger inn vann
og avløp. Jæren Everk ser at det vil føre til økt effektuttak og gjøre det nødvendig å
forsterke nettet. Hytteforeningen mener på sin side at Jæren Everk ikke kan kreve
anleggsbidrag da ingen av kundene endrer sin fysiske installasjon.

NVE fattet vedtak den 22. desember 2008 og konkluderte med at Jæren Everks krav om
anleggsbidrag er i strid med forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntekts-
ramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (kontrollforskriften) § 17-5 på
fiere punkter.
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Jæren Everk påklaget vedtaket til Olje- og energidepartementet den 16. januar 2009.
Helgå Hytteforening kommenterer klagen i e-post av 12. februar 2009 og sender
tilleggsopplysninger om saken i brev av 16. februar 2009.

NVEs vurdering
NVE legger til grunn for sitt vedtak at kunden har rett til å ta ut så mye effekt som hans
installasjon (hovedsikring) tillater. Jæren Everk kan derfor ikke kreve anleggsbidrag
fra eksisterende kunder som  ikke øker mulig effektuttak på installasjonen sin jf.  § 17-5
andre ledd.

Jæren Everk kan heller ikke kreve anleggsbidrag mer enn 10 år etter ferdigstillelse av
anlegget jf. kontrollforskriftens § 17-5 syvende ledd. Eventuelle anleggsbidrag som er
krevd inn senere enn 2006 for anlegget som ble ferdigstilt 1996 må betales tilbake.

NVE ber videre om ny beregning av anleggsbidraget til de hyttekundene som utløste
behov for forsterkning av nettet som ikke tar med kostnader fra nettanlegget som ble
ferdigstilt i 1996.

NVE finner også at Jæren Everks praksis med indeksjustering av anleggsbidraget er i
strid med regelverket  og at Jæren Everk må endre sin praksis og ikke lenger
indeksjustere anleggsbidrag over tid.

Departementets vurdering
Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvallningsorgan 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.

Etter departementets oppfatning dreier klagen seg hovedsakelig om Jæren Everk har
anledning til å kreve anleggsbidrag fra eksisterende kunder i forbindelse med
forsterkning av nettet.

Da dagens nettanlegg ble bygget ut i 1995 ble nettet climensjonert for 2-3 kW pr. hytte
og maksimal inntakssikring pr. hytte ble satt til 1x63 A, dette ble senere endret ved
muntlig avtale til 1x40 A. Tilknytning av vann og avløp til hyttefeltet medfører et behov
for forsterkning av nettanlegget, men det medfører ikke at noen av kundene endrer sitt
fysiske inntak (hovedsikring).

Departementet legger til grunn at det er gjeldende regelverk på tidspunktet for
utbygging eller forsterkning som er av betydning ved beregning av anleggsbidrag. Det
vil si at det er dagens regelverk som skal legges til grunn for vurdering av om det kan
kreves anleggsbidrag fra eksisterende kunder i dette tilfellet.
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Kontrollforskriften § 17-5 andre ledd lyder:

"Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt
kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut
fra kostnadène som følger av kundens tilknytning til nettet.»

Etter departementets vurdering er det størrelsen på hovedsikringen som avgjør hvor
mye effekt en kunde har rett til å ta ut. Dimensjoneringen av nettanlegget skal skje i
henhold til størrelsen på hovedsikringene.

Det økte effektbehovet som følge av tilknytning av vann og kloakk utgjør med andre
ord ikke et krav om økt kapasitet så lenge kundene ikke endrer sin fysiske installasjon
(hovedsikring) og gir da ikke nettselskapet rett til å kreve inn anleggsbidrag for
forsterkningen.

Konklusjon
Klagen 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 første ledd annet punktum.
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