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Tau og ForsandEiendomAS klage på NVEsvedtakom Lyse ElnettAS
leveringspliktog inndekningav kostnaderved midlertidigtilknytning

Det vises til klage av 18. juni 2010 på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE)
vedtak av 28. mai 2010 om leveringsplikt og inndekning av kostnader som Lyse Elnett AS
(Lyse) avkrever Tau og Forsand Eiendom AS (TFE) for nettilknytning.

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

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak, og saken ble oversendt
Olje- og energidepartementet for sluttbehandling 9. desember 2010.

Bakgrunn

I brev av 20. januar 2010 klaget Advokatfirma Øverland ANS, på vegne av TFE, på Lyses
krav om betaling av 133 745 kroner for etablering av midlertidig nettstasjon i forbindelse
med nettilknytningen av TFEs nybygg i Tau sentrum i Strand kommune.

Før byggestart hadde TFE henvendt seg til Lyse med spørsmål om strømforsyningen i
området og kostnadene ved nettilknytting, og fått til svar i e-post datert 19.juni 2008 at
tilknytning var mulig i eksisterende nettstasjon. Senere viste det seg at det likevel ikke
var tilstrekkelig kapasitet i nettstasjonen. Behovet for ny nettstasjon ble drøftet i møte
mellom Lyse og Strand kommune den 3. november 2008. Der ble det klart at en
permanent nettstasjon først kunne etableres når ny reguleringsplan for Tau
sentrumsområde var klar, og at det ville være nødvendig å oppføre en midlertidig
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nettstasjon for å kunne forsyne nybygget innen 1. februar 2009, slik TFE hadde bedt om.

Lyse krevde at TFE måtte dekke ekstrakostnadene på 133 745 kroner for etablering av
den midlertidige nettstasjonen. TFE godtok betingelsene i e-post av 30. desember 2008,
men varslet samtidig at de ville vurdere det juridiske grunnlaget for kravet.

I e-post av 24. mars 2009 bad TFE om en redegjørelse om hjemmelsgrunnlaget for
kravet. I påfølgende brevveksling mellom partene viste Lyse til kontrollforskriften § 1-4
andre ledd første punktum som lyder "Kundenkanfaktureresfor merkostnaderforbundet
med endringav eksisterendeanlegg,ellernår han etterspørkvalitet ellertjenestersom
normalt ikke kanforventeslevert."Lyse fremholdt at det normalt ikke kan forventes at
selskapet skal etablere en midlertidig nettstasjon for å sikre tilknytning innen en frist satt
av kunden.

I klagen av 20. januar 2010 fremholdt TFE at Lyse ikke kunne påberope seg
kontroliforskriften § 1-4,siden det ikke var etterspurt tjenester som normalt ikke kunne
forventes levert. TFE hadde ikke bedt om midlertidig tilknytning, men permanent
tilknytning i henhold til gjeldende regulering. TFE mente at det var Lyse selv som hadde
behov for en midlertidig løsning i påvente av videre utbygging og regulering. TFE
anførte at faktureringen var et brudd på den leveringsplikt Lyse har etter energiloven § 3-
3.

I vedtak av 28. mai 2010 vurderte NVE hvorvidt Lyse hadde overholdt leveringsplikten
etter energiloven § 3-3, og hvorvidt selskapet hadde anledning til å kreve at TFE skulle
belastes kostnadene som oppsto som følge av den midlertidige tilknytningen av
forretningsbygget.

NVE konkluderte med at Lyse ikke hadde brutt leveringsplikten etter energiloven § 3-3.
NVE pekte på at det i visse tilfeller kan være vanskelig for et nettselskap å oppfylle
leveringsplikten innenfor den tidshorisont kunden ber om, blant annet som følge av
tidkrevende prosesser med reguleringsplaner, grunneierforhold og eventuell
ekspropriasjon. NVE påpekte likevel at Lyse på et tidligere tidspunkt burde ha
kommunisert at permanent tilknytning ikke kunne finne sted før de relevante tillatelser
forelå, samt angitt et tidspunkt for når en permanent tilknytning kunne realiseres.

NVE støttet Lyses oppfatning av at TFE hadde etterspurt en tjeneste "somnormalt ikke
kan forventeslevert",og at Lyse med hjemmel i kontrollforskriften § 1-4kunne fakturere
TFE for merkostnadene som fulgte av den midlertidige tilknytningen. NVE presiserte
imidlertid at nettkundene skulle informeres om kundespesifikke kostnader ved slike
tjenester av nettselskapet på forhånd, for eventuelt å kunne avvente en permanent
tilknytning.

TFEs klage på NVEs vedtak
I brev av 18. juni 2010 klager TFE på NVEs vedtak i saken. TFE påpeker at det innenfor
et regulert område forutsettes at områdekonsesjonær foretar en løpende vurdering av
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kapasitetsbehovet i takt med utbygging i området. Det vises til vilkår for konsesjon på
elektriske anlegg i energilovforskriften § 3-4 bokstav a som sier at "Konsesjonærenplikter
til enhvertid å holdeanleggeti tilfredsstillendedriftssikkerstand, herundersørgefor
vedlikeholdogmoderniseringsom sikrer en tilfredsstillendeleveringskvalitet".

I følge TFE innebærer leveringsplikten at kunden i et regulert område har krav på
permanent tilknytning innen rimelig tid. Videre er det på det rene at Lyse ikke kan
oppfylle dette kravet fordi det fremdeles vil gå flere år før permanent tilknytning kan
etableres. TFE fremholder at Lyse gjerne kan oppfylle leveringsplikten ved å etablere en
midlertidig trafostasjon, men at merkostnadene ikke kan belastes TFE, da årsaken til en
slik løsning er at Lyse ikke på annen måte klarer å oppfylle leveringsplikten.

TFE fastholder at de verken har etterspurt "kvalitetellertjenestesom normalt ikke kan
forventeslevert"og mener derfor at kontrollforskriften § 1-4ikke kan hjemle et krav om
betaling av merkostnader. For øvrig fastholder TFE anførslene som fremkommer i brev
av 20. januar 2010.

Departementets vurdering
Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvaltningsorgan ikke har 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.

Lyse er gitt områdekonsesjon etter energfloven § 3-2. I henhold til energiloven § 3-3 har
nettselskap med områdekonsesjon etter § 3-2 plikt til å levere elektrisk energi til
abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Videre har
områdekonsesjonærene etter energiloven § 3-4 tilknytningsplikt for nye uttak og ved
forbruksøkninger som medfører behov for investeringer i nett. I tilfeller der det ikke er
driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett, innebærer tilknytnings-
plikten at nettkonsesjonæren uten ugrunnet opphold må utrede, søke konsesjon, og
gjennomføre nødvendige investeringer i nettanlegg.

Departementet deler NVEs oppfatning av at leveringsplikten ikke innebærer at område-
konsesjonær til enhver tid skal ha ledig kapasitet i eksisterende anlegg for nye kunder
som ønsker å etablere seg. Nettselskap som mottar en henvendelse om tilknytning har
plikt tii å melde tilbake til kunden om hvilke investeringer som må gjøres før
tilknytningen kan skje, og opplyse om de generelle vilkårene for filknytningen, inkludert
et anslag over kostnadene. Kunden tar den endelige avgjørelsen om tilknytning ved å
akseptere tilknytningsvilkårene, og nettselskapet skal omgående etter dette starte
prosessen med etablering av en permanent tilknytning.

Ved filknytninger som medfører behov for større nettinvesteringer skal nettselskapet på
et tidlig tidspunkt varsle berørte grunneiere om utbygginger og søke regulerings-
myndighetene om de nødvendige tillatelser for fremføring av traseer og plassering av
utstyr. Nettilknytning skal først gjennomføres når det er driftsmessig forsvarlig. Med
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driftsmessig forsvarlig menes i denne sammenheng at tilknytningen ikke skal gå ut over
leveringskvaliteten til eksisterende kunder.

Departementet kan ikke se at Lyse i denne saken har brutt leveringsplikten eller på
annen måte handlet i strid med bestemmelsene i energiloven. I henhold til pliktene som
områdekonsesjonær har Lyse informert om investeringsbehovet og søkt Strand
kommune om plassering av nettstasjonen, som kreves for en driftsmessig forsvarlig
tilknytning av næringsbygget. Etter departementets vurdering kan ikke Lyse holdes
ansvarlig for forsinkelser som skyldes tidkrevende kommunale prosesser med ny
reguleringsplan. I den tid Lyse ikke får godkjenning fra kommunen for varig plassering
av ny nettstasjon, har selskapet ikke mulighet til å etablere en permanent tilknytning som
er driftsmessig forsvarlig.

I henhold til kontrollforskriften § 1-4kan kunden faktureres for merkostnader forbundet
med endring av eksisterende anlegg, eller når han etterspør kvalitet eller tjenester som
normalt ikke kan forventes levert. Departementet deler NVEs vurdering av at Lyse med
hjemmel i § 1-4kan kreve at TFE dekker merkostnadene knyttet til etablering og flytting
av den midlertidige nettstasjonen. Etter departementets oppfatning representerer den
midlertidige nettstasjonen en ekstratjeneste som går utover de plikter Lyse har til
levering og tilknytning etter energiloven §§ 3-3 og 3-4. Departementet deler dermed
NVEs oppfatning av at dette er en tjeneste som normalt ikke kan forventes levert og som
bør faktureres den kunden som initierer oppdraget.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. NVEs vedtak av 28. mai 2010 stadfestes.

Departementets vedtak kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd
første punktum.

ovvykw(A,--

avdelingsdirektør

Kopi:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Lyse Elnett AS
Tau og Forsand Eiendom AS

Henriette Nesheim
underdirektør
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