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Klage på NVEs vedtak om praksis for beregning av anleggsbidrag 
Det vises til  sin klage av 18. mai 2018 på Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) sitt vedtak av 3. mai 2018 om Midt-Telemark Energi AS (MTE) sin 
praksis for avkreving av anleggsbidrag. 

NVE oversendte ved brev av 10. oktober 2018 klagen til Olje- og energidepartementet for 
endelig avgjørelse. 

Nærmere om saken 
I forbindelse med nettilknytning av et hyttefelt i  la MTE en høyspentkabel fra 
eksisterende nett. Anleggsbidraget for hver hytte i dette hyttefeltet ble beregnet til 66 000 
kroner.  har hytte ca. 1 km fra høyspentkabelen, og ble forelagt et anleggsbidrag på 
204 249 kroner da han ba om nettilknytning. Kostnadsforskjellen ble av nettselskapet 
begrunnet med at  må dekke kostnadene ved en egen nettstasjon og lavspentkabel 
fordi det ikke er andre i nærheten som har akseptert tilbud om tilknytning.  brakte 
29. september 2017 saken inn for NVE og mente at MTE hadde beregnet et for høyt
anleggsbidrag i hans tilfelle, og at det store prisavviket var urettferdig. 

MTE kommenterte klagen i brev av 20. november 2017. Nettselskapet viser til at det ble 
planlagt tilknytning av  hyttefelt med 37 hytter ved å legge en 4,4 km lang 
høyspentkabel fra eksisterende nett frem til hyttefeltet. For å tilknytte  hytte, som 
ligger på strekningen hvor høyspentkabelen ble fremført, var det behov for å etablere en ny 
nettstasjon og lavspentkabel frem til hytten. MTE opplyste om at den skisserte løsningen er 
den som er teknisk mulig for at  hytte skal få nettilknytning, ettersom avstand til 
neste nettstasjon er 1,8 km. Det var en annen potensiell kunde som kunne tilkobles denne 
nettstasjonen, men denne avslo tilbudet på grunn av høye kostnader. MTE viste til at de 
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praktiserer tiårsregelen dersom det er relevant. Basert på kommunikasjonen med kunden 
som avslo tilbudet, vurderte selskapet imidlertid at det ikke var sannsynlig at han ville 
tilknytte seg nettet på et senere tidspunkt.  vil dermed være eneste kunde tilknyttet 
nettstasjonen. MTE opplyste om at anlegget ble dimensjonert etter minste standard ut fra 
forskriftsmessige krav og belastning.  
 
Ifølge MTE er det kun nettstasjonen og lavspentkabel fra nettstasjon fram til tilknytningspunkt 
som i sin helhet må bekostes av klager. Klager må i tillegg dekke en forholdsmessig andel av 
anleggskostnader knyttet til høyspentkabel og grøft fra tilkoblingspunkt og fram til 
nettstasjonen. Disse kostnadene fordeles mellom alle hyttekundene i det samlede 
nettilknytningsprosjektet. MTE informerte i tillegg om at anleggsbidraget til hyttene i 
hyttefeltet i  ble fratrukket et bunnfradrag på 25 000 kroner per hytte, men at 
selskapet fra 1. januar 2017 endret bunnfradraget til 15 000 kroner. 
 
NVE sendte varsel om vedtak i brev av 14. februar 2018. NVEs foreløpige vurdering var at 
MTE ikke har en praksis for beregning av anleggsbidrag som er i strid med kontroll av 
nettvirksomhet. 
 

 kommenterte NVEs varsel om vedtak i epost av 7. mars 2018.  anførte at 
saksbehandlingen var basert på et manglende helhetsperspektiv, som for hans del resulterte 
i et urettferdig utfall. Han påpekte også at det strider mot prinsippet om at like saker skal 
behandles likt når hyttene som ligger lenger unna må betale mindre for nettilgang. Klager ba 
videre om at det tas hensyn til at strømkabelen til hele hyttefeltet er gravd ned på  
eiendom uavhengig av om han kobler seg til eller ikke.  ba subsidiært om en 
tilbakemelding på om bunnfradraget kan økes eller om det finnes andre måter å endre 
tilbudet på slik at utfallet blir mer rettferdig.  ba også NVE vurdere om det 
kundespesifikke anlegget har kapasitet nok til at flere kan koble seg på, og om det er mulig å 
inngå en avtale om tilbakebetaling som er lengre enn ti år. 
 
NVE fattet vedtak i saken 3. mai 2018 og konkluderte med at MTE ikke har en praksis for 
beregning av anleggsbidrag i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 andre, 
femte og sjette ledd slik bestemmelsen lød før 1. januar 2019. NVEs vurdering var at MTE 
har beregnet et anleggsbidrag etter gjeldende regelverk, ved at klager dekker en 
forholdsmessig andel av høyspentkabel og hele kostnaden ved nettstasjon og lavspentkabel. 
NVE viste til MTEs opplysninger om at det er lite sannsynlig at nye kunder vil knyttes til 
anlegget etter at det er ferdigstilt. NVE mente derfor at anlegget kan klassifiseres som 
kundespesifikt, men presiserer at nettselskapet etter kontrollforskriften § 17-5 åttende ledd 
kan inngå en avtale med kunden om tilbakebetaling dersom det likevel skulle vise seg at 
flere kunder ber om tilknytning til det aktuelle anlegget innen ti år etter ferdigstillelse. 
 

 klage av 18. mai 2018 
I brev av 18. mai 2018 klaget  på NVE sitt vedtak.  viser spesielt til den 
grove urimeligheten i anleggsbidraget han har blitt forelagt, og mener at dette forholdet ikke 
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har blitt spesifikt vurdert. Klager konstaterer at vedtaket fra NVE bygger på relevant 
regelverk, men at dette i hans sak gir et grovt urimelig resultat.  
 

 stiller også spørsmål om hvorfor det er nødvendig å bygge en egen nettstasjon til 
hans hytte når det er kun 1 kilometer til eksisterende strømnett. Han peker videre på at det 
kan være en rimeligere løsning for alle parter dersom han kan koble seg på eksisterende 
nettstasjon. 
 
MTEs vurdering av klagen 
Klagen ble sendt MTE til uttalelse i brev av 13. juni 2018. NVE opplyser om at selskapet har 
gitt muntlig tilbakemelding om at de ikke har ytterligere kommentarer til klagen. 
 
NVEs vurdering av klagen 
Klagen fra  ble oversendt Departementet fra NVE for endelig avgjørelse 10. oktober 
2018. NVE viste til at det i klagen ikke fremkom nye opplysninger som gir grunnlag for å 
endre vedtaket av 3. mai 2018. NVE opprettholdt derfor sitt vedtak. 
 
Departementets vurdering 
Departementet legger til grunn at saken dreier seg om hvorvidt anleggsbidraget som er 
forelagt klager er beregnet i henhold til bestemmelsene i kontrollforskriften, og eventuelt om 
resultatet er grovt urimelig.   
 
Adgangen et nettselskap har til å kreve anleggsbidrag fremgikk av kontrollforskriften § 17-5 
på tidspunktet saken ble bragt inn for NVE. Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre 
kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning og å fordele disse kostnadene mellom 
kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Anleggsbidraget skal gi 
et prissignal til kunden om hva tilknytningen eller forsterkningen vil koste. Overslaget av 
anleggskostnadene er viktig for at kunden skal kunne vurdere nettilknytning opp mot 
alternative tiltak. Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som utløser 
investeringen, men som dekkes av nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramme. 
Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle nettselskapets kunder gjennom en høyere 
nettleie.  
 
NVE vedtok i juli 2018 endringer i bestemmelsene om anleggsbidrag i kontrollforskriften, 
med ikrafttredelse fra 1. januar 2019. Ettersom denne saken ble klaget inn i september 2017 
behandles den etter regelverket som gjaldt på det tidspunktet. Nettselskapene er ikke, etter 
disse forskriftsbestemmelsene, pålagt å kreve inn anleggsbidrag, men de må ha en praksis 
som er objektiv og som ikke virker diskriminerende, jf. kontrollforskriften § 13-1 bokstav c. 
Dette innebærer at kunder innad i et nettselskap skal behandles likt. Nettselskap som velger 
å kreve anleggsbidrag, må derfor kreve dette ved alle nye nettilknytninger og ved alle 
kundeutløste nettforsterkninger.  
 
Anleggsbidraget skal beregnes med utgangspunkt i anleggskostnadene som settes Iik 
nødvendige kostnader ved tilknytningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr, 
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jf. kontrollforskriften § 17-5 sjette ledd. Nettselskapet kan kreve at kunder som ber om 
tilknytning eller økt kapasitet dekker inntil 100 prosent av de nødvendige anleggskostnadene 
minus tilknytningsgebyr, jf. kontrollforskriften § 17-5 femte ledd. Dersom nettselskapet mener 
at det ikke er sannsynlig at flere kunder vil tilknyttes fellesanlegget, og heller ikke at 
eksisterende kunder krever økt kapasitet, har forvaltningspraksis vært å tillate 
nettselskapene å behandle anleggskostnadene i radielle fellesanlegg som kundespesifikke 
ved beregning av anleggsbidrag, forutsatt at nettselskapet har dimensjonert nettanlegget 
etter minste standard. 
 
I et tilfelle hvor et tiltak ikke er å anse som kundespesifikt, kan kun en forholdsmessig andel 
av anleggskostnadene inngå i kundens anleggsbidrag, jf. kontrollforskriften § 17-5 tredje 
ledd. Med en forholdsmessig andel menes at kunden ikke kan belastes kostnader som 
skyldes at kapasiteten i overføringsanleggene overgår kundens behov. Nettselskapet kan 
velge å fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for 
ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest 
innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget (tiårsregelen), jf. forskriften § 17-5 syvende ledd. 
 
Klager anfører at det er grovt urimelig at han må betale tre ganger så mye for nettilknytning 
som hyttene i  hyttefelt som ligger lenger unna eksisterende høyspentkabel. 
 
MTE har i sin uttalelse redegjort for sin praksis når det gjelder anleggsbidrag. I dette tilfellet 
ble det vurdert at det ikke er sannsynlig at flere kunder vil tilknytte seg den aktuelle 
nettstasjonen innen ti år. Anlegget er, ifølge MTE, dimensjonert etter minste standard ut fra 
forskriftsmessige krav og belastning. MTE opplyser at klager også skal dekke en 
forholdsmessig andel av anleggskostnadene knyttet til fremføring av høyspentkabel frem til 
nettstasjonen. De totale kostnadene fordeles mellom alle hyttekundene som har bedt om 
nettilknytning i området. 
 
Departementets vurdering er basert på at nettstasjonen og lavspentkabel frem til klagers 
hytte er å anse som kundespesifikt, og at nettselskapet kan kreve at klager dekker 
anleggskostnadene knyttet til disse i sin helhet, i tråd med kontrollforskriften § 17-5 femte 
ledd. Departementet vil, i likhet med NVE, understreke at nettselskapet kan inngå avtale om 
tilbakebetaling med kunde, om flere skulle knytte seg til innen ti år etter ferdigstillelse, jf. 
kontrollforskriften § 17-5 åttende ledd. Departementet vil for ordens skyld legge til at 
resultatet ville blitt det samme etter kontrollforskriften § 16-8 slik forskriften lyder etter 1. 
januar 2019. 
 
Departementets vurdering er at nettselskapets praksis også er i tråd med kontrollforskriften § 
17-5 tredje ledd når klager kun avkreves en forholdsmessig andel av kostnadene knyttet til 
fremføring av ny høyspentkabel til nettstasjonen han skal tilknyttes, og øvrige kostnader 
fordeles mellom de andre kundene som er tilknyttet andre nettstasjoner langs samme trasé. 
 
Departementet vil avslutningsvis vise til klagers anførsler om at nettselskapet har brutt med 
prinsippet om at like saker skal behandles likt. Basert på informasjonen som er lagt frem i 
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denne saken, er departementets oppfatning at antallet kunder å fordele anleggskostnadene 
mellom er hovedårsaken til klager har blitt forelagt et høyere anleggsbidrag enn de 37 
hyttekundene i . Departementet kan ikke se at dette er i strid med prinsippet om 
at nettselskapene skal ha en praksis som er objektiv og som ikke virker diskriminerende, jf. 
kontrollforskriften § 13-1 bokstav c.  
 
Klager har videre anført at hensynet bak regelverket må være å legge til rette for en ryddig 
og rettferdig fordeling av kostnader. Han mener også at anvendelsen av regelverket i sum 
blir grovt urimelig. Departementet er ikke enig i dette. Som nevnt ovenfor, skal 
anleggsbidraget gi et prissignal til kunden om hva tilknytningen vil koste. I motsetning til 
hyttekundene i , vil klagers tilknytning medføre at det må bygges en ny, 
kundespesifikk nettstasjon. Klager vil være den eneste som er tilknyttet stasjonen, det vil ikke 
være andre kunder å fordele kostnaden for nettstasjonen på og klager må således dekke 
hele kostnaden for nettstasjonen, forutsatt at denne er bygget etter minste standard. 
Departementet kan ikke se at dette gir et grovt urimelig resultat. 
 
Når det gjelder klagers spørsmål om hvorfor det er nødvendig å bygge en egen nettstasjon til 
hans hytte, vil departementet påpeke at det ikke er mulig å knytte seg direkte til 
høyspentnettet. Tilknytningen må gå via en nettstasjon. Departementet legger til grunn MTEs 
opplysninger om at neste nettstasjon ligger for langt unna klagers hytte og at etablering av 
en egen nettstasjon er eneste mulige tekniske løsning for at han skal få koblet seg til nettet. 
 
Konklusjon 
Klagen har ikke ført fram. Departementet stadfester NVEs vedtak av 3. mai 2018. 
 
Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke kan påklages, jf. 
forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.  
 
Med hilsen 
 
 
Kjell M. Grotmol (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Astrid Stavseng 
seniorrådgiver 
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