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Klage på NVEs vedtak om retting etter revisjon 
Det vises til brev av 4. mai 2018 fra advokat Jens Naas-Bibow på vegne av Agder Energi 
Nett AS (AEN), med klage på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak av 
13. april 2018 om retting av avvik etter revisjon. 
 
Sakens bakgrunn 
AEN klager på NVEs vedtak av 13. april 2018 om retting og lukking av avvik. Avviket ble 
konstatert av NVE under revisjon av selskapet 6. november 2017 og gjaldt håndtering av 
til- og frakobling av midlertidige nettanlegg under 80 A. 
 
NVE la til grunn for sitt vedtak at nettselskapet skal fremstå som ansvarlig for alle 
nettjenester, og at dette ansvaret må fremkomme overfor sluttbruker. I tillegg skal tariffene 
sikre likebehandling og kan kun differensieres basert på relevante nettforhold. Etter NVEs 
syn er AENs rutiner ikke i tråd med disse bestemmelsene når de benytter seg av 
prekvalifiserte installatører for til- og frakobling av byggestrømskap. Dette fordi 
sluttbrukerne da ikke betaler for tjenesten slik sluttbrukere som til- eller frakobles 
permanente anlegg gjør. 
 
NVEs vedtak ble 4. mai 2018 påklaget av advokat Naas-Bibow, på vegne av AEN. NVE 
fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket, og saken ble oversendt Olje- og 
energidepartementet for sluttbehandling 24. mai 2018.  
 
AEN ba i klagen om utsatt iverksetting av NVEs vedtak til klagen var ferdigbehandlet av 
departementet. Denne anmodningen ble gjentatt i e-post av 9. august 2018 fra advokat 
Naas-Bibow med vedlagt brev datert 21. juni 2018 med kommentarer til NVEs 
oversendelsesbrev. Departementet bemerket i sitt svar av 10. august 2018 at det ikke 
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kunne se at det er motparter i saken som blir skadelidende dersom vedtaket ikke 
gjennomføres umiddelbart. Departementet viste også til klagers anførsler om at vedtaket 
vil medføre store administrative kostnader, og at dagens praksis er i kundenes interesse. 
På denne bakgrunn mente departementet at det var grunnlag for å imøtekomme 
anmodningen om at vedtaket av 13. april 2018 ble gitt utsatt iverksetting. 
 
Klagen fra Agder Energi Nett 
AEN opplyser om at NVE ved revisjon av selskapet 6. november 2017 konstaterte avvik 
knyttet til håndtering av til- og frakobling av byggestrømskap under 80 A. AEN er uenig 
med NVE om tolkningen av regelverket knyttet til dette forholdet. 
 
AEN redegjør i klagen for sine rutiner for håndtering av til- og frakobling av 
byggestrømskap. Nettselskapet tilbyr ikke selv utleie av byggestrømskap til sluttbruker. 
Dette er i stedet en tjeneste som tilbys av prekvalifiserte elektroinstallatører som er 
godkjente for å jobbe i Agder Energis nett. Prekvalifiserte elektroinstallatører står også for 
til- og frakoblingen av byggestrømskap til nettet. Før installatøren tilknytter eget 
byggestrømskap til distribusjonsnettet skal installatøren sende inn melding om 
nettilknytning og få denne godkjent av AEN. AEN opplyser om at selskapet betaler 
installatør for å gjennomføre til- og frakobling av byggestrøm uten at dette 
viderefaktureres til sluttkunden.  
 
AEN anfører at det er installatøren som anses som deres kunde ved til- og frakobling av 
byggestrømskap. Nettselskapet viser til at byggestrømskap kjennetegnes ved at de 
benyttes inntil permanent installasjon kan knyttes til distribusjonsnett og/eller 
anleggsperioden er avsluttet. For AEN vil det i denne perioden ikke være én konkret 
sluttbruker å forholde seg til ved til- og frakobling av byggestrømskapet. 
 
AEN bestrider NVEs vurdering om at installatørs til- og frakobling av eget 
byggestrømskap er å betrakte som en nettjeneste etter kontrollforskriften § 1-4 tredje 
ledd. Ettersom det ikke er en konkret sluttbruker å forholde seg til når byggestrømskap 
kobles til eller fra nettet av en installatør, er det etter AENs syn ikke mulig å fremstå som 
ansvarlig for tjenesten overfor sluttbrukeren. Nettselskapet anfører i tillegg at til- og 
frakobling av byggestrømskap ikke bærer preg av å være en monopoltjeneste. Det vises 
til at det totalt er ca. 150 ulike prekvalifiserte installatører som sluttbruker kan benytte ved 
til- og frakobling av byggestrømskap. I tillegg mener AEN at inntekter og kostnader 
tilknyttet administrasjon av til- og frakobling av byggestrømskap vil inngå i selskapets 
inntektsramme på ordinært vis, slik at tjenesten uansett ikke er egnet til å realisere 
monopolprofitt. 
 
AEN er enig med NVE i at sluttbrukere skal ha mulighet til å velge mellom å bestille til- og 
frakobling av byggestrømskap fra prekvalifisert installatør eller direkte fra AEN. Dersom 
en sluttbruker velger å bestille tjenesten direkte fra AEN, må nettselskapet utad fremstå 
som ansvarlig for tjenesten. AEN opplyser om at sluttbrukeren i et slikt tilfelle vil tarifferes 
høyere enn prisen sluttbrukeren betaler ved bestilling fra prekvalifisert installatør. 
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Bakgrunnen for dette er at det vil påløpe kostnader knyttet til bestillingen som ikke ville 
påløpt dersom sluttbrukeren hadde bestilt tjenesten fra prekvalifisert installatør. AEN er 
derfor av den oppfatning at sluttbrukere som bestiller tjenesten direkte fra AEN må 
tarifferes et beløp som gjenspeiler denne merkostnaden. Dette vil komme i tillegg til en 
standardisert betaling som kreves betalt uavhengig av om sluttbrukere bestiller 
prekvalifisert installatør eller direkte fra AEN.  
 
Agder Energi medgir imidlertid i klagen at det kan oppfattes som forskjellsbehandling når 
det ikke faktureres for administrasjon av til- og frakobling av byggestrømskap ved 
bestilling fra prekvalifisert installatør. Nettselskapet vurderer derfor muligheten for å kreve 
en standardisert betaling for dette. For å oppnå likebehandling mener AEN at det i så fall 
vil være nødvendig å kreve tilsvarende betaling fra sluttbrukere som bestiller tjenesten 
direkte fra AEN. AEN anfører at selskapets håndtering av til- og frakobling av 
byggestrømskap med dette forslaget til endringer av praksis vil være i samsvar med 
prinsippet om likebehandling slik det kommer til uttrykk i kontrollforskriften § 13-1 bokstav 
c og e. 
 
AEN bemerker at konsekvensen dersom NVEs vedtak blir stående vil være at AEN må 
endre eksisterende praksis for til- og frakobling av byggestrømskap. Dette vil medføre at 
prosessen blir svært tid- og arbeidskrevende, samt gir økte kostnader både for selskapet 
og for kundene. AEN anfører at selskapets praksis bidrar til en mer kostnadseffektiv drift.  
Begrunnelsen for å innføre gjeldende praksis var å effektivisere for sluttkunder og 
selskapet. 
 
NVEs vurdering 
NVE opplyser i sitt oversendelsesbrev av 24. mai 2018 om at de i sitt vedtak la til grunn at 
nettselskapet skal fremstå som ansvarlig for nettjenester, og at dette ansvaret må 
fremkomme overfor sluttbruker. I tillegg skal tariffene sikre likebehandling og kan kun 
differensieres basert på relevante nettforhold. NVEs vurdering er at tjenester som utføres i 
netteiers anlegg i utgangspunktet er å regne som nettjenester. Netteier har monopol på å 
bestemme hvordan slike tjenester skal utføres, og etter NVEs oppfatning tilsier dette at 
slike tjenester skal være strengt regulert. NVE viser til at det ikke er til- eller frakobling av 
byggestrømskap i seg selv som vurderes, men til- eller frakobling i AEN sitt nett. NVE 
peker på at det fremgår av kontrollforskriften § 1-4 at nettselskapet skal fremstå som 
ansvarlig utad når netteier velger å la andre utføre nettjenester. 
 
Selv om regelverket åpner for prekvalifisering av installatører som kan være 
hensiktsmessig for mange nettselskaper, mener NVE dette ikke fritar nettselskapet for 
plikten til å fremstå som ansvarlig utad. NVE peker videre på at det kan være områder 
hvor det ikke vil være mulig å få reell konkurranse mellom installatører, og hvor 
nettselskapet selv må utføre tjenesten. Etter NVEs syn er dermed konkurranse mellom 
prekvalifiserte installatører ikke tilstrekkelig for å sikre likebehandling innad i og mellom 
nettselskaper. 
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NVE legger også til grunn at det er endelig sluttbruker som er nettselskapets kunde og 
ikke den prekvalifiserte installatøren. NVE viser til at det vil være tilsvarende tolkning ved 
investeringer som utløser anleggsbidrag, hvor installatør/entreprenør i praksis utfører 
nettjenesten tiltakshaver har bestilt. NVE legger til grunn at den som bestiller 
byggestrømkasse også er kunden som har behov for til- eller frakobling av denne. En slik 
tolkning legger til rette for at en utbygger kan tolkes som sluttkunde. 
 
Etter NVEs syn fører AENs praksis til at kunder som til- eller frakobles permanente anlegg 
ikke blir behandlet likt med de som til- eller frakobles midlertidige anlegg, fordi sistnevnte 
ikke må betale for tjenesten. I praksis fakturerer installatør AEN, som betaler denne 
kostnaden uten å viderefakturere sluttkunden.  
 
AENs kommentarer til NVEs vurdering 
AEN kommenterer NVEs oversendelsesbrev i brev datert 21. juni 2018. AEN mener det er 
nødvendig for selskapet å gi en utfyllende redegjørelse for selskapets praksis.  
 
AEN opplyser om at Agder Energi ikke tilbyr utleie av byggestrømskap. Dette er en 
tjeneste som tilbys av prekvalifiserte installatører som er godkjent for å jobbe i AEN sine 
anlegg. I tillegg tilbys utleie av byggestrømskap av andre aktører som ikke er prekvalifisert 
for å jobbe i Agder Energis nett. Til- og frakoblingen av byggestrømskap kan utføres av de 
prekvalifiserte installatørene eller av AEN når henvendelsen går direkte til nettselskapet.  
 
I et tilfelle hvor til- og frakobling av eget byggestrømskap til AENs anlegg utføres av 
prekvalifisert installatør skal installatøren få godkjent melding om nettilknytning av AEN. 
Den prekvalifiserte installatøren mottar betaling fra AEN for tjenesten. AEN peker på at 
det er snakk om noen få minutters arbeid. Nettselskapet har derfor til nå vurdert det som 
lite rasjonalt å viderefakturere den som har bestilt tjenesten for dette. Selve til- og 
frakoblingen er dermed gratis for bestilleren. AEN viser til at de i klagen har varslet at de 
vil kunne vurdere mulighetene for å kreve et administrativt gebyr for tjenesten. Når det 
gjelder avregning for nettleie fakturerer AEN prekvalifisert installatør for dette. Tilsvarende 
er installatøren kunde hos en kraftleverandør som vil fakturere for strømuttaket. 
Installatøren tar på sin side betalt fra bestilleren for den samlede tjenesten som utføres, 
det vil si tilkobling samt kostnader for nettleie og strømforbruk. 
 
I et tilfelle hvor en kunde bestiller til- og frakobling av byggestrøm direkte fra AEN, vil 
nettselskapet registrere byggestrømskapet og registrere bestiller som eier av 
byggestrømskapet. AEN utfører til- og frakoblingen av byggestrømskapet, og i tillegg 
kommer tid til reise til- og fra bestillerens anlegg. AEN tar ikke betalt for selve til- og 
frakoblingen, og tjenesten er derfor per i dag gratis for bestiller også når bestillingen har 
gått direkte til nettselskapet. I et slikt tilfelle er bestilleren kunde hos AEN og en 
kraftleverandør og faktureres for henholdsvis nettleie og strømuttak. 
 
AEN bemerker at de prinsipielt er enig med NVE i at tjenester som utføres i netteiers 
anlegg i utgangspunktet skal regnes som nettjenester etter kontrollforskriften § 1-4 tredje 
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ledd. AEN anfører imidlertid at det finnes unntak fra denne hovedregelen. AEN viser til 
flere eksempler, blant annet demontering og remontering av måler i et sikringsskap, som 
kan utføres både av nettselskapets installatører og andre aktører uten tilknytning til 
nettselskapet. AEN peker også på at leiligheter som benyttes til korttidsutleie, 
landstrømanlegg og offentlige ladestasjoner er lignende eksempler på tjenester hvor NVE 
har akseptert at nettselskapet ikke fremstår ansvarlig utad mot sluttbruker. AEN mener at 
NVE på bakgrunn av dette legger til grunn en feil tolkning av kontrollforskriften § 1-4 tredje 
ledd når det kun tas stilling til om fra- og tilkobling av byggestrømskap er en tjeneste som 
utføres i netteiers anlegg. AEN anfører at formålet bak bestemmelsen ikke gjør seg 
gjeldende i slike tilfeller, ettersom det ikke er risiko for at tjenesten utnyttes av selskapet 
for å realisere urimelig monopolprofitt.  
 
Departementets vurdering 
Departementet legger til grunn at saken dreier seg om hvorvidt til- og frakobling av 
byggestrøm er å anse som en nettjeneste, og i tilfelle om nettselskapet fremstår som 
ansvarlig for denne tjenesten overfor sine kunder. Et sentralt spørsmål er også hvem som 
skal anses som nettselskapets kunde i slike tilfeller.  
 
Et nettselskap har monopol på å levere elektrisk kraft i det geografiske området hvor det 
har områdekonsesjon. Av denne monopolrettigheten følger også en tilsvarende plikt til å 
levere elektrisitet til abonnentene i området. Denne leveringsplikten betyr at nettselskapet 
må tilknytte alle nye kunder som ønsker strømforsyning, jf. energiloven § 3-3. 
Forutsetningen er at kunder som bestiller tilknytningen er villig til å betale eventuelle 
kostnader forbundet med tilknytningen. 
 
Kontrollforskriften § 1-3 definerer en nettjeneste som en eller flere av følgende: 
a) overføring av kraft, herunder drift, vedlikehold og investering i nettanlegg 
b) tariffering 
c) måling, avregning og kundehåndtering 
d) tilsyn og sikkerhet 
e) driftskoordinering 
f) pålagte beredskapstiltak 
g) pålagt energiutredning. 
 
Av kontrollforskriften § 1-4 tredje ledd følger det at "[n]ettselskapet kan la andre utføre 
nettjenester såfremt inntekter og kostnader forbundet med dette fremkommer i 
nettselskapets rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat under 
virksomhetsområdene distribusjonsnett, regionalnett eller transmisjonsnett. Nettselskapet 
skal fremstå utad som ansvarlig for oppgavene eller tjenestene". 
 
Departements vurdering er, i likhet med NVE, at tjenester som utføres i netteiers anlegg i 
utgangspunktet er å regne som nettjenester. Av dette følger det at til- og frakobling til 
områdekonsesjonærens nett er å regne som en nettjeneste, jf. forskriften § 1-3 bokstav a. 
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Denne vurderingen innebærer at forhold som gjelder til- og frakobling også omfattes av 
forskriften § 1-4 tredje ledd.  
 
Departementet viser til at nettselskapet har anledning til å la andre aktører utføre 
nettjenester, så fremt inntekter og kostnader forbundet med dette fremkommer i 
rapporteringen til NVE, jf. forskriften § 1-4 tredje ledd første punktum. Departementets 
forståelse er at NVE og AEN er enige om dette forholdet. Uenigheten er i hovedsak 
knyttet til tolkningen av forskriften § 1-4 tredje ledd andre punktum om at nettselskapet 
skal fremstå utad som ansvarlig for oppgavene eller tjenestene.  
 
AEN anfører at det ikke vil være en konkret sluttbruker å forholde seg til når et 
byggestrømskap kobles til eller fra nettet av en prekvalifisert installatør. AEN anser derfor 
eier av byggestrømskapet, det vil i de fleste tilfeller si den prekvalifiserte installatøren, 
som sin kunde. AEN sammenligner dette med leiligheter som benyttes til korttidsutleie, 
landstrømanlegg og offentlige ladestasjoner, og anfører at NVE i slike tilfeller har 
akseptert at nettselskapet ikke fremstår ansvarlig utad mot sluttbruker. 
 
NVE legger i sitt vedtak til grunn at det er sluttbruker, det vil si den som har bestilt 
byggestrøm, som skal regnes som nettselskapets kunde, og ikke den prekvalifiserte 
installatøren. NVE viser til at dette er tilsvarende tolkning som ved bestillinger som utløser 
anleggsbidrag, hvor det er installatør/entreprenør som i praksis utfører nettjenesten 
tiltakshaver har bestilt. NVE peker også på at AENs praksis innebærer en 
forskjellsbehandling mellom kunder som til- eller frakobler midlertidige anlegg og de som 
til- eller frakobles permanente anlegg, fordi førstnevnte ikke må betale nettselskapet for 
tjenesten. NVE vurderer at praksisen bryter med prinsippet om likebehandling, jf. 
kontrollforskriften § 13-1 bokstav c, ettersom en slik differensiering ikke vurderes som et 
relevant nettforhold. 
 
Departementet vil bemerke at AEN har redegjort for at eier av byggestrømskapet, som av 
nettselskapet regnes som relevant kunde, faktureres for nettleie. Nettselskapet fremstår 
dermed som ansvarlig overfor eier av byggestrømskapet. Departementet er enig med 
AEN i at eier av byggestrømskapet kan anses som nettselskapets kunde. AEN skriver i 
klagen at det vurderes å ta et administrativt gebyr for til- og frakobling av byggestrøm, 
både fra kunder som benytter prekvalifisert installatør og andre om velger å benytte AEN 
til å til- og frakoble byggestrømskapet. I møte med departementet har AEN opplyst at en 
slik praksis vil bli innført. Nettselskapet vil da få en likebehandling mellom sluttbrukere 
som til- eller frakobles midlertidige og permanente anlegg, samt mellom bestillere av 
byggestrøm som benytter prekvalifisert installatør og de som benytter AEN til til- og 
frakobling av byggestrøm. Departementet mener derfor at AENs praksis ikke er i strid med 
kontrollforskriften § 1-4 tredje ledd og heller ikke § 13-1 bokstav c. 
 
Konklusjon 
Klagen har ført fram. AENs praksis for til- og frakobling av byggestrøm er ikke i strid med 
kontrollforskriftens bestemmelser. 
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Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke kan påklages, 
jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum. 
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avdelingsdirektør 
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