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Klage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård -
NTE Nett

Bakgrunn
Olje- og energidepartementet viser til klage i brev av 28. januar 2011 på Norges
vassdrags- og energidirektorats(NVE) vedtak av 21. januar s.å vedrørende stenging av
strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård i Fosnes kommune, Nord-Trøndelag
fylke.

Frode Bjerkan klaget i brev av 4. oktober 2010 på Nord Trøndelag Elektrisitetsverk
Netts(NTE Nett) stenging av strøm til Jøa Gjestegård. NVE fattet vedtak i saken 21.
januar d.å.

NTE Nett ga kommentarer i brev av 12. november 2010 og e-post av 30. november 2010.

NVE fant ikke grunn til å endre eller oppheve sitt vedtak, og oversendte saken til
Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse i brev av 18. mars 2011.

Klagen
Frode Bjerkan viser i sin klage til departementet av 28. januar d.å. til klage til NVE i brev
av 4. oktober 2010. Klager anfører blant annet at NTE Nett uberettiget har stengt
strømlevering til gjestegården og viser til at vilkår for stenging ikke er til stede i dette
tilfellet. Klager begrunner dette med at han ikke har mottatt informasjon om grunnlaget
for stenging, at han ikke har mottatt forhåndsvarsling, samt at NTE Nett ikke er
berettiget til å kreve depositum for gjenåpning av anlegget. NTE Netts krav om
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depositumpå 10000kr fraleietakereavgjestegårdensomønskerå tegnenytt
abonnement,hevderklagerikkeer i henholdtilleveringsplikten.

I brevdatert 11.oktober2010anførerklagerat NTENetturettmessignektetå redusere
inntakssikringenfra240Atil 160A.Klagervisertilat reduksjontil 160Avillehatt stor
betydningfor strømkostnaden,og at NTENettsrepresentantersomvurderteanlegget
høsten 2007menteanleggetsinntakssikringerkunnehalveres.

NTENettkommenterteklageni brevav12.novemberog e-postav30.november2010.
NTENettmenerde har handleti tråd medgjeldendeloverogforskrifter,ogvisertil
regelverketsomregulererstengingavanleggpågrunn avmanglendebetaling.I sine
kommentarerviserNTENetttilkundensbetalingshistorikkHvagjelderreduksjonav
hovedsikringtil 160A,skriverNTENettat dette ikkevillegittrett tilannentariff.

Klageranførerendeligat kravomnettleieetter stengingavanleggetikkeer berettiget
når grunnlagetforstengingikkeoppfyllervilkårene.
TildettekommentererNTENettat selvom anleggetvar stengt,løpabonnementet
videreframtildet ble oppsagt26.mai2009.

Departementets vurdering
Innledningsvisvildepartementetbemerkeat et forvaltningsorganikkeer pliktigetter
forvaltningsloven§25til å imøtegåaltdet en part har anført.

KomPetanse
NVEvisertilat de ikkehar tatt stillingtilhvorvidtvilkårenei nettleieavtalenfor
stengingavstrømer oppfylt.NVEsomforvaltningsorgankanikke avgjøre
privatrettsligeforholdmellomnettselskapogkunde.NVEkanimidlertidvurdere
hvorvidtNTENettsopptredeninnebærerbrudd på energilovenmedtilhørende
forskrifter.

Nettselskapeter etter kontrollforskriftenpliktigtilå inngånettleieavtalemedbrukeren.
Hvorvidtvilkårenei denneavtalenen i tråd lovverket,har departementet,herunder
NVE,myndighettilå vurdereetter energiloven§ 10-1omkontroll.Sålengeavtale-
vilkåreneer i tråd medlovverketer det ikkeopptilNVEellerOlje-ogenergideparte-
mentetå vurderepraktiseringenavavtalen.

Departementetvilderforkun ta stillingtilom energilovenmedforskrifterer overholdt.

Brudd på leveringspliktetterenergiloven§ 3-3. Krav om nettleie
I dager stengingikkesærskiltlovregulert.Det følgeravpraksisog er alminneligantatt
i juridiskteoriat nettselskapenepånærmerevilkårhar en rett tilå stengeleveransen
inntileldreterminerblirbetalti medholdavde alminneligeprinsippeneomtilbake-
holdsrett.Leveranseavelektriskenergistår i en særstilling,danettselskapetstår i en
monopolstillingog strømer et nødvendighetsgodeforbrukeren.NVEhar vurdert
hvorvidtNTENettsopptredeni dennesakeninnebærerbruddpå leveringspliktenetter
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energiloven § 3-3. NTE Nett er pliktig etter energiloven § 3-3 å levere elektrisk energi til
abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for.
NVE viser til at stenging av anlegg som følge av brudd på nettleievilkårene anses
normalt ikke som brudd på leveringsplikten. Departementet vil vise til at vilkårene for
stenging fremgår av nettleieavtalen mellom klager og nettselskapet.
Tvist mellom kontraktspartene som springer ut av nettleieavtalen, har ikke
departementet kompetanse til å avgjøre. Departementet vurderer at det vanskelig kan
tenkes annet mislighold enn betalingsmislighold i disse tilfellene.
Av NOU 2004:4 under punkt 20.4 Stengingfremgår:
"Med«stengingsrett»forstår man den adgangnettselskapethar til i vissetilfellerå koble
sluttbrukere.6,siskfra nettetpå grunn av dereskontraktsbrudd,uten at avtaleforholdet
oPphorer.Stengingmå ikkeforvekslesmed nekting av tilknytningellermed avstengingav
et anleggsomfølgeav at nettleieavtalener opphørt.Det må hellerikkeforvekslesmed
avbruddsom skyldesdriftstekniskeellerforsyningsmessigeforhold. Obligasjonsrettsliger
stengingen spesiellform for tilbakeholdsrett(detensjonsrett).Karakterenav tilbakeholds-
rett ersærligtydelignår stengingiverksettesfordi forbrukerenmisligholdersin
betalingsforPliktelse.Det skjerda en tilbakeholdelseav nettselskapetsytelsesom må anses
som en tilpasningav prinsiPpetomytelsemotytelse i gjensidigtyngendekontraktsforhold.

Stenginginnebærerikke en heving av kontrakten elleren midlertidigforandring av
kontraktsvilkårene.Tvert imotgjør nettselskapenegjeldendeen kontraktsrettsligrett
gjennomstenging.Av dettefølgerdet ogsåat forbrukeren ikke blirløstfra sineforpliktelser
i henholdtil kontrakten, noesom bl.a. medførerat defaste abonnementskostnadene
fortsetterå løpei den tidforbrukerenstilknytning er stengt."

NTE Nett benytter seg av er såkalte standardvilkår, utviklet av bransjen ved Energi
Norge. Departementet vurderer at NTE Netts nettleieavtales vilkår om stenging er i
overensstemmelse med energiloven med tilhørende forskrifter.
Departementet kan etter dette ikke se at NTE Nett har brutt leveringsplikten etter
energiloven § 3-3 ved at nettselskapet stengte strømleveransen til Jøa Gjestegård.

Klager peker på at han ikke har mottatt forhåndsvarsel før NTE Nett urettmessig
stengte av anlegget. Departementet vil i denne sammenheng vise til inkasso/
stengevarsel fra Kreditorforeningen på vegne av NTE Nett datert 23. april 2010.
Departementet har som ovenfor nevnt ikke kompetanse til å vurdere om nettleieavtalen
overholdes og håndheves som avtalt mellom partene, og vil ikke gå nærmere inn på
dette punktet.

Hva gjelder påstanden om urettmessig krav til nettleie viser departementet til at avtalen
fortsatte å gjelde frem til klager sa opp abonnementet i 26. mai 2009 jf. nettleieavtalen
§ 7-1.

NTE Netts krav om sikkerhetsstillelsefor tilkoblingavJøa Gjestegård
Når det gjelder krav om sikkerhetsstillelse har NVE vurdert forholdet mellom klager og
nettselskap. Krav om sikkerhetsstillelse fra andre kunder har ikke vært gjenstand for
NVEs vurdering av klagen. Et eventuelt krav om sikkerhetsstillelse fra tredjepart vil
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måtteklagesinntilNVEfraden ellerde dettegjelder.NVEvildavurdereomkraveter
å ansesombruddpå leveringsplikten.

Reduksjon av hovedsikring
Klagerhevderat NTENetturettmessighar nektetå reduserehovedsikringenfra240A
til 160A.Omplasseringi kundegruppegår det fremavNTENettsprishefteog NTE
Nettskommentarerat det kreveshovedsikringmindreellerlik 125A (ved230V)forå
bliavregnetsomenergimåltnæring.Enreduksjontil 160Avilledermedikkeførttilat
Jøa Gjestegårdhaddeblittavregnetetter en annentariff.Redusertforbrukvilgi
redusertekostnadertilenergileddetuavhengigavomkundenhar 240eller 160A
hovedsikring.Dersomklagerønskerå byggeomanleggetslikat sikringenreduseres
til 125A,måhan leggeinnen konkretbestillingtilNTEog godtavilkårenefordette.
NVEsvedtakslårfastat NTENett ikkehar anledningtilå sette seg i moten
ombyggingavanleggettilJøa Gjestegård,forutsattat kundendekkerkostnadene.
Departementethar ingenytterligerekommentarertil spørsmåletomtarifferingog
slutterseg tilNVEsvurderingpå dettepunkt.

Konklusjon
Klagenhar ikkeførtfrem.011e-og energidepartementetstadfesterNVEsvedtakav
21.januar2011.

Departementetsavgjørelseer endeligog ikkegjenstandforklage,jf.forvaltningsloven
§28tredjeleddførstepunktum.
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