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Vedtak i uenighet om anleggsbidrag 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert BKK Nett sin praksis med 

anleggsbidrag etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Vi finner at nettselskapet har 

beregnet anleggsbidrag i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 sjette ledd.  

BKK Nett må innen 21.12.19 beregne nytt anleggsbidrag, uten påslag på materialkostnad eller 

timepriser. 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med 

rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem. 

Vedtak 

Vår vurdering er at BKK Nett har beregnet anleggsbidrag i strid med forskrift om kontroll av 

nettvirksomhet § 17-5 sjette ledd. 

Gjeldende regelverk slår fast at anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller 

forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. 

BKK Nett har i sin tilbakemelding informert om at de bruker et 16 % påslag på materialkostnad. Dette 

påslaget dekker kostnader knyttet til materiell som lagerleie, lønnskostnader til lagerpersonal, transport 

av materiell mv. NVE tillater ikke at slike kostnader inkluderes i anleggskostnaden som et generelt 

påslag på materialkostnadene. 

BKK Nett har etter NVEs varsel om vedtak fremlagt dokumentasjon på timepris montør/ingeniør. 

Dokumentasjonen viser at BKK har inkludert generelle påslag for en andel av de faste kostnader (eller 

overheadkostnader) og bil- og verktøykostnader. Gjeldende regelverk slår fast at arbeid som utføres av 

nettselskapets egne ansatte skal beregnes på bakgrunn av selvkost. Det er ikke anledning til å legge 

generelle påslag på kostnadene som inngår i anleggsbidraget. Vi vurderer at dette også gjelder 

timeprisene. 
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BKK Nett må på bakgrunn av dette beregne nytt anleggsbidrag til , uten påslag på 

materialkostnad eller timepriser. 

Generell informasjon 

Nettselskap kan kreve kostnadene for tilknytning eller økt kapasitet dekket av kunde gjennom såkalt 

anleggsbidrag. Etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 sjette ledd heter det at 

anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive 

timeverk for personell, maskiner og utstyr. Dette inkluderer blant annet at nettselskapet ikke kan ha 

generelle påslag for lagerkostnader. Gjeldende forvaltningspraksis er ytterligere beskrevet på våre 

nettsider. Her finner dere også vedtak i tidligere uenighetssaker om anleggsbidrag. 

Bakgrunn for saken 

Vi viser til uenighet om BKK Nett sin beregning av anleggsbidrag. 

Klager tar opp følgende:  

 Timeprisene fra BKK Nett, 780,- for montør og 1120,- for ingeniør, oppleves som for høye. 

 BKK Nett regner 16 % påslag på materiell. 

 Antall timer til prosjektering virker høyt. 

Informasjon fra nettselskapet 

BKK Nett har kommentert klagen i brev av 29.05.18: 

 BKK Nett skriver at de beregner anleggsbidrag basert på faktiske medgåtte kostnader. Det vises 

til at påslaget på 16 % på materialkostnad ikke er et påslag som har til hensikt å gi nettselskapet 

fortjeneste på medgått materiell. Påslaget dekker kostnader knyttet til materiell som lagerleie, 

lønnskostnader til lagerpersonal, transport av materiell mv. Siden det ikke er praktisk mulig å 

fordele kostnadene eksakt på den enkelte komponent, benyttes et generelt påslag på alt materiell 

til fordeling av disse kostnadene. 

 For timer og timepris skriver BKK Nett at det er benyttet standard timepriser for hhv montør og 

ingeniør, og fakturert etter medgått tid. Det gjøres også oppmerksom på at det i fakturert 

anleggsbidrag allerede er gitt fratrekk for 3 timer til prosjektering etter tidligere klage. 

 Anleggsbidraget er for øvrig beregnet i samsvar med BKK Netts gjeldende praksis for 

anleggsbidrag. 

Tilbakemelding på varsel om vedtak 

BKK Nett har kommet med tilbakemelding på varsel om vedtak i skriv av 20.08.2018. 

BKK Nett viser i sin tilbakemelding til at det benyttes standard timepriser for ulike stillingskategorier, 

for fakturering av arbeid utført av nettselskapet. Disse er beregnet etter selvkostprinsippet, og satsene 

reberegnes hver høst etter gjennomført lønnsoppgjør for å ivareta de til enhver tid gjeldende lønnssatser. 

Det beregnes timepriser for fire ulike aktivitetstyper. Dette for å ivareta ulikt tillegg for skift- og 

vaktordninger (kun i priser for tiltak i eget nett), og ulikt tillegg for overheadkostnader. For hver type 

aktivitet beregnes det timepriser for ulike kategorier av personell. Prisene består av basispris, et 

overheadpåslag og et påslag for bilkostnader (kun for to av kategoriene). 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/nettjenester/nettilknytning/anleggsbidrag/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/nettjenester/nettilknytning/anleggsbidrag/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/vedtak-i-uenighetssaker/vedtak-av-nve/vedtak-anleggsbidrag/


 
Side 3 

 

 

 

Basisprisen beregnes utfra en gjennomsnittlig basispris for den enkelte personellkategori basert på 

faktiske lønnstabeller, vektet utfra hvor hovedtyngden av de ansatte er innplassert. Til basislønnen 

legges det på feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift og gruppeliv/ulykkesforsikringer. Videre legges 

også til andre relevante tillegg avhengig av aktivitetstype og personellkategori, som inngår i den ansattes 

lønn. Dette er tillegg som kompensasjon for spisetid, leder for sikkerhet, skifttillegg og vaktgodtgjørelse. 

Overheadpåslaget består av: 

- Indirekte kostnader knyttet til eiendom (husleie, vedlikehold etc.), IKT, regnskap, lønn, 

kommunikasjon, HR/HMS etc. 

- Årsverkskostnader knyttet til øvrige stabsfunksjoner, personalledere etc. som ikke fører sine 

timer direkte mot prosjektene. 

- Andre kostnader som telefoni, kurs, arbeidstøy og kontingenter LO/NHO. 

Bilkostnader i form av selvkost inkluderer bl.a. avskrivninger, drivstoff, reparasjoner og reservedeler. 

Timeprisen inneholder ikke en fortjenestemargin, men er en ren selvkostpris. Alle kostnadene som 

inngår i selvkostberegningen vurderes som nødvendige kostnader, og således relevante i 

anleggsbidraget. 

Lagerpåslaget på 16 % er beregnet slik at det dekker leiekostnader, lønn til lagerpersonal, kostnader ved 

svinn og ukurans og renter på bundet kapital i lager. Påslaget er utformet som et generelt påslag likt for 

alt materiell da det ikke er mulig å føre slike kostnader per komponent som tas inn og ut av lager. 

BKK Nett mener at kostnadene som inngår i lagerpåslaget er nødvendige kostnader. Nettselskapet viser 

til at de driver nettvirksomhet etter en forretningsmodell der store deler av drift, vedlikehold og 

investeringer gjennomføres ved bruk av egne montører. Kostnader ved å ha lager, lagerpersonell og 

transport av materiale er derfor nødvendige kostnader for å drive virksomheten. 

Lagerpåslaget er beregnet slik at det dekker BKK Netts faktiske kostnader ved å ha eget lager. Påslaget 

er ikke beregnet med formål å gi BKK Nett en fortjeneste på materiale som brukes i prosjekter som 

betales av kunde. 

NVEs vurdering 

NVE vurderer uenighetssaken mellom BKK Nett og  i lys av energiloven med tilhørende 

forskrifter. Vi legger til grunn at uenigheten gjelder beregnet anleggsbidrag, herunder påslag for 

lagerkostnader, beregnede timepriser og antall timer brukt i prosjektet. 

Nettselskapet kan ikke inkludere generelle påslag på kostnadene som inngår i anleggsbidraget 

Spørsmål om påslag for lagerkostnader og påslag på timeprisen, er begge relatert til spørsmålet om hva 

som kan inkluderes i anleggsbidraget. I forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 sjette ledd heter 

det at 

Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive 

timeverk for personell, maskiner og utstyr. 

Vurderingstemaet er i dette tilfellet hva som er nødvendige kostnader ved tilknytningen eller 

forsterkningen. Vi har utdypet gjeldende praksis nærmere på våre nettsider: 

For å sikre at anleggsbidraget ikke overstiger nødvendige kostnader skal de faktiske 

anleggskostnadene som hovedregel legges til grunn for beregningen av anleggsbidrag. Dette 
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gjelder spesielt ved innkjøp direkte til den enkelte forsterkning eller tilknytning. For prissetting 

av lagervarer aksepterer NVE at nettselskapene benytter gjennomsnittspriser, forutsatt at disse 

er beregnet på bakgrunn av selskapets faktiske kostnader. 

Dersom arbeid utføres av nettselskapets egne ansatte skal kostnaden beregnes på bakgrunn av 

selvkost. Det er ikke anledning til å legge generelle påslag på kostnadene som inngår i 

anleggsbidraget. 

Gjeldende praksis legger med andre ord til grunn en streng tolkning av hva som er nødvendige 

kostnader. Det er ikke åpnet opp for generelle påslag på kostnadene som inngår i anleggsbidraget. Et 

spørsmål i så henseende er hva som har vært ment med at kostnaden skal beregnes på bakgrunn av 

selvkost. 

Inntektsrammen sikrer at nettselskapene har insentiver til å drifte effektivt, og at valget mellom bruk av 

egne ansatte og eksterne ikke vil fattes basert på hvilken pris det er tillatt å sette på anleggsbidraget. 

Utgifter som ikke kan prises inn i anleggsbidraget dekkes gjennom nettleien. Dette er vesensforskjellig 

fra andre tjenester, som ikke på samme måte får dekket faste kostnader gjennom en generell økt pris til 

sine kunder. 

Dersom det åpnes for at faste kostnader kan inkluderes i anleggsbidraget, vil dette kunne medføre en 

betydelig svekkelse av kundevernet. NVE vil i praksis måtte følge opp i detalj at nettselskapene bruker 

kostnadsfordelingsnøkler etter fastsatte prinsipper. Når nettselskapet uansett er sikret å få dekket sine 

kostnader og er gitt insentiver til effektiv drift, kan vi ikke se at det er hensiktsmessig å legge opp til en 

slik regulering. På bakgrunn av dette legger vi til grunn at selvkost i dette tilfelle må forstås som de 

kostnadene som er direkte henførbare til prosjektet. Kostnader knyttet til organisering, leie av lokaler, 

etc., vil etter denne forståelsen ikke være direkte henførbare. 

BKK Nett har i sin tilbakemelding tatt opp at det er et mål at nettleien ikke skal øke mer enn nødvendig, 

og at det derfor bør være åpning for å inkludere generelle påslag i anleggsbidraget. NVE deler dette 

målet, men i denne saken er det først og fremst hensynet til kundevernet som tilsier en streng praksis om 

hvilke kostnader som kan inngå. Anleggsbidraget skal reflektere den faktiske kostnaden ved å 

prosjektere og bygge det aktuelle nettanlegget. 

Vi vil i det følgende vurdere hvorvidt lagerkostnader og påslag på timesprisene er å forstå som generelle 

påslag, og om anleggskostnaden dermed er fastsatt i strid med § 17-5 sjette ledd. 

Nettselskapet kan ikke ha påslag for lagerkostnader 

Det fremgår av nettselskapets dokumentasjon at BKK Nett beregner anleggsbidrag med 16 % påslag på 

materiell. Dette påslaget skal dekke kostnader som lagerleie, lønnskostnader til lagerpersonal, transport 

av materiell mv. 

Vi har tidligere, blant annet på tilsyn, vært helt tydelige på at lagerkostnader er å forstå som et generelt 

påslag, og at dette derfor ikke er vurdert som en nødvendig kostnad ved den enkelte kundes tilknytning 

eller forsterkning. Dette er utgifter nettselskapene får dekket gjennom inntektsrammen. Vurderingen av 

selvkost som direkte henførbare kostnader understreker dette. 

Vår vurdering er at BKK Nett ikke har anledning til å inkludere påslag for lagerkostnader i 

anleggsbidraget. 

Timepris skal fastsettes basert på selvkost 
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BKK Nett skriver i sin tilbakemelding at timeprisene er fastsatt basert på standard timepris, og har for 

NVE dokumentert hvordan denne beregningen i praksis er foretatt. 

Etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 sjette ledd er det de nødvendige kostnadene ved 

tilknytningen eller forsterkningen som kan inngå i anleggsbidraget. Vi har tolket dette som at det ikke er 

anledning til å ha generelle påslag ved beregningen av anleggsbidraget, og at det kun er de direkte 

henførbare kostnadene som kan inkluderes. 

Dersom det tillates at nettselskapene inkluderer en andel av de faste kostnadene (eller overhead-

kostnader) i timeprisen, heller enn på egen linje i oversikten over det estimerte anleggsbidraget, er dette i 

praksis et generelt påslag som ikke fremkommer for kunden. Når utgangspunktet er at generelle påslag 

ikke er tillatt, kan det derfor ei heller tillates å ha generelle påslag på timeprisen. 

Vår vurdering er at BKK Nett ikke har anledning til å inkludere påslag for faste kostnader (eller 

overhead-kostnader) i timeprisen. 

Timelister er fremlagt for timeforbruket 

For antall timer til prosjektering har klager vedlagt oversendt timeliste fra nettselskap. NVE anser dette 

som tilfredsstillende dokumentasjon på timeforbruket i prosjektet. 

Relevant regelverk 

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 

nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) gir føringer for vilkår om 

tilknytning til og bruk av nettet. 

NVE kan gi pålegg om retting  

Når myndighet etter energiloven eller energilovforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i 

energilovforskriften § 9-3, gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i 

eller i medhold av energiloven. NVE kan etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 18-1 gi de 

pålegg som er nødvendige for gjennomføring av forskriften og vilkår satt i konsesjoner gitt av NVE i 

medhold av energiloven. Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk 

av nettet skal NVE fatte vedtak i saken med hjemmel i energilovforskriften § 4-10. 

Klageadgang 

Dere kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet vedtaket er 

kommet frem til dere. En eventuell klage må dere begrunne skriftlig. Klagen stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-

postadresse nve@nve.no. 

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Andreas Bjelland Eriksen 

førstekonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302
mailto:nve@nve.no
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