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Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag  

Det vises til brev av 11. mai 2015 med klage på Norges vassdrags- og energidirektorats 

(NVE) vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag. 

 

Sakens bakgrunn 

I forbindelse med innlegging av vann og kloakk på hytta, ba Lars Egidius Helle om 

strømtilknytning. Fortum Distribution (nåværende Hafslund Nett) ga et kostnadsoverslag for 

anleggsbidrag på 90 000 kroner. Helle aksepterte dette tilbudet.  

 

Traséen som det første tilbudet var basert på forutsatte stolper for lavspent fremføring på 

naboeiendommen til Helle. Eier av naboeiendommen protesterte mot en slik fremføring. 

Nettselskapet utarbeidet derfor et nytt tilbud med et kostnadsoverslag for anleggsbidrag på 

230 000 kroner. Det nye tilbudet innebar å legge kabel sammen med VA-anlegget. Tilbudet 

ble akseptert av Helle.  

 

I klagen til NVE forklarer Helle at han under tidspress og på grunn av merkostnader ved en 

eventuell ny grøft, ikke hadde noe annet valg enn å akseptere tilbudet. Videre forklarer Helle 

at han ble påført en merkostnad fordi nettselskapet ikke hadde ført kabel helt frem til Helles 

hytte. 

 

Helle mener Hafslund Nett har leveringsplikt for den første løsningen ettersom han akseptere 

dette tilbudet. Siden den opprinnelige løsningen ikke lot seg gjøre på grunn av konflikt med 

grunneier, mener Helle at kostnadene som følger av ny trasé ikke skal belastes ham, og at 

Hafslund Nett har fremføringsrett på naboeiendommen. Videre mener Helle at han som kunde 

kunne forvente fremføring frem til grunnmur.  
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Hafslund Nett skriver i tilsvar på klagen at det første tilbudet var gitt under forutsetning av at 

det ble gitt nødvendige grunneiertillatelser. Hafslund Nett forklarer at den nye løsningen ble 

dyrere på grunn av lengre trasé og fordi det var en annen teknisk løsning. Det vises til 

detaljert oppstilling av kostnader i anleggsbidraget, og at det kun er kundespesifikke 

kostnader og relative andeler av fellesanlegg som inngår i anleggsbidraget.  

 

Hafslund Nett forklarer at praksis er at tilknytningspunktet etableres der kunden ønsker det på 

eiendommen, normalt på grunnmur eller hyttevegg. Videre forklarer Hafslund Nett at det på 

grunn av en saksbehandlingsfeil ble bestilt fremføring til landtak for kabelen, men at 

tilknytningspunktet nå er på hytteveggen.  

 

I brev av 11. januar 2015 ber NVE Hafslund Nett om å kommentere valg av trasé i lys av 

Hafslunds standard tilknytningsvilkår § 3-4 om fremføring av distribusjonsnett/stikkledning 

til andre, hvor det står: "Nettselskap har rett til å legge luftledning eller jordkabel som 

distribusjonsnett eller stikkledning over grunn som en installasjonseier eier eller fester, frem 

til andre installasjonseiere. Fremføring skjer som regel uten vederlag, men installasjonseier 

skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om ledningstrasé og plassering av stolper og 

annet utstyr. Distribusjonsnettet og arbeidet med dette skal medføre minst mulig ulempe for 

grunneier eller fester."  

 

Hafslund Nett anser at § 3-4 i standard tilknytningsvilkår ikke kommer til anvendelse i denne 

saken. Dette begrunnes med at det konkrete anlegget er et kundespesifikt anlegg som er 

løsrevet fra øvrig forsyning. Hafslund Nett viser til at gjeldende praksis etter bestemmelsen 

ikke gir selskapet adgang til å etablere et helt annet anlegg løsrevet fra anlegget som er 

nødvendig for å forsyne grunneieren med strøm. Hafslund Nett mener det for helt fristilte 

anlegg i utgangspunktet må erverves egne rettigheter gjennom en egen grunneieravtale. 

Videre viser Hafslund Nett at en eventuell ekspropriasjonssak normalt tar 6-12 måneder og 

anslår en kostnad på et par hundre tusen.  

 

I vedtak av 21. april 2015 finner NVE at det ikke foreligger brudd på nettselskapets 

leveringsplikt, jf. energiloven § 3-3, ettersom Hafslund Nett har rettet opp forholdet om 

tilknytningspunkt. NVE viser til at standard tilknytningsavtale er omfattet av lov om 

forbrukerkjøp, og at NVE som forvaltningsorgan ikke kan avgjøre privatrettslige forhold 

mellom nettselskap og kunde. NVE viser til at regelverket ikke åpner for at nettselskap kan 

beregne anleggsbidrag på bakgrunn av trasévalg som ikke bygges. NVE fant derfor ikke at 

Hafslund Nett har beregnet et anleggsbidrag som er i strid med kontrollforskriften § 17-5.  

 

Klagen  

I brev av 11. mai 2015 klager Helle på NVEs vedtak av 21. april 2015. Helle stiller spørsmål 

om nettselskapet hadde en fremføringsrett som de valgte å ikke benytte seg av, og om hva 

som ligger i begrepet "nødvendig kostnad", jf. kontrollforskriften § 17-5 sjette ledd.  

 

Helle mener Hafslund Nett har en fremføringsrett over naboens eiendom etter standard 

tilknytningsavtale § 3-4. Videre mener Helle at ettersom nettselskapet ikke bygget den 

rimeligste løsningen, så er ikke merkostnaden å regne som "nødvendig" etter 
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kontrollforskriften § 17-5. Helle mener derfor at merkostnaden ikke kan kreves inn som 

anleggsbidrag.  

 

Helle reiser også spørsmål om NVEs kompetanse ved tolkning av standard tilknytningsavtale 

og om NVE bryter veiledningsplikten i forvaltningsloven.  

 

I brev av 6. august 2015 påpeker Hafslund Nett at fremføringsretten i standard 

tilknytningsavtale § 3-4 er et privatrettslig forhold. 

 

Hafslund Nett mener fremføringsretten ikke innebærer at tiltak med nettanlegg uten videre 

kan iverksettes mot berørte grunneieres vilje. Hafslund Nett viser til at det i denne saken ville 

vært nødvendig å fremskaffe et tvangsgrunnlag for å kunne gjennomføre den opprinnelige 

løsningen, og at en slik prosess normalt tar tid og medfører ekstra kostnader for kunden.  

 

Hafslund Nett forklarer at de vurderte at den valgte løsningen gav større forutsigbarhet med 

hensyn til kostnader og fremdrift for etablering av anlegget.  

 

NVEs vurdering 

NVE viser til at privatrettslige tvister mellom forbruker og netteier som ikke reguleres av 

energiloven med forskrifter håndteres av Elklagenemnda på bakgrunn av standardavtaler, og 

at vedtaket ikke er til hinder for å fremme saken for Elklagenemnda.  

 

NVE påpeker at det må inngås minnelig avtale eller gjennomføres ekspropriasjon etter 

oreigningslova for å erverve grunn til bygging og drift av elektrisk anlegg på en annens 

eiendom. NVE anfører at standard tilknytningsavtale ikke gir nettselskapet tilstrekkelig 

grunnlag for fremføring dersom grunneier motsetter seg dette.  

 

NVE viser til at nettselskapet i denne saken ikke har kommet frem til minnelig avtale for det 

første traséforslaget, og at ekspropriasjon etter oreigningslova ble vurdert til å innebære stor 

usikkerhet både med hensyn til tidsbruk og kostnader. Videre vises det til at den valgte 

løsningen ble akseptert av kunden før nettselskapet startet utbyggingen. På bakgrunn av dette 

aksepterer NVE at Hafslund Nett valgte denne løsningen, til tross for at det innebar et høyere 

anleggsbidrag enn det opprinnelige anleggsbidraget for den første foreslåtte traséen.  

 

NVE viser til vurderingen i vedtak av 21. april 2015 om at anleggsbidrag skal beregnes basert 

på anleggskostnaden til den nettløsningen som faktisk gjennomføres. NVE forklarer at 

anleggsbidraget følger den faktiske anleggskostnaden ved fremføring av nettanlegget. 

 

Når det gjelder erstatning for at tilknytningspunktet først ikke ble plassert på hyttevegg eller 

grunnmur, vises det til at NVE ikke har hjemmel i energiloven eller tilhørende forskrifter til å 

pålegge Hafslund nett å dekke økonomiske tap som følge av saksbehandlingsfeil.  

 

NVE fant ikke at det var kommet inn nye opplysninger som gav grunnlag for å endre vedtak 

av 21. april 2015. Klagen ble derfor oversendt departementet for endelig avgjørelse.  
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Departementets vurdering 

Nettet skal utnyttes og bygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Ved bygging 

av nytt nettanlegg skal derfor nettselskap velge løsningen som er mest samfunnsmessig 

rasjonell. Et av hovedformålene med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny 

tilknytning eller forsterkning, og å fordele disse kostnadene mellom kunden som ønsker 

investeringen og de andre kundene til nettselskapet. Den delen av kostnaden som blir betalt av 

nettselskapet og ikke av kunden som ønsker investeringen, vil øke nettselskapets 

inntektsramme. Dette innebærer at kostnaden blir fordelt på alle kundene til nettselskapet 

gjennom høyere nettleie. Formålet med regelverket er at den som forårsaker kostnadene også 

betaler disse.  

 

For å kunne etablere et anlegg må nettselskapet enten inneha nødvendige rettigheter eller 

erverve slike fra grunneier ved minnelig avtale eller ved ekspropriasjon. Departementet 

konstaterer at klagepartene er uenige om Hafslund Nett allerede innehar nødvendige 

rettigheter for å gjennomføre nettilknytningen etter den tekniske løsningen som innebærer 

lavest kostnader. Hafslund Nett fikk ikke inngått minnelig avtale med grunneier for denne 

løsningen. Hafslund Nett vurderte det dithen at en ekspropriasjonsprosess ville tatt lang tid og 

kunne blitt kostbar. Hafslund Nett valgte derfor ikke å starte en ekspropriasjonsprosess, men 

heller utrede en ny trase med kabling. Den tekniske løsningen er mer kostbar enn den 

løsningen Hafslund Nett først skisserte. Hafslund Nett vurderte likevel denne løsningen som 

den beste på grunn av lavere prosesskostnader og mer forutsigbarhet både hva gjelder både 

kostnader og fremdrift. Alternativ trasé ble akseptert av kunden før utbyggingen startet.  

 

Standard tilknytningsavtale er ikke en del av energiloven eller tilhørende forskrifter. Dette er 

en avtale som er fremforhandlet av Energi Norge og Forbrukerombudet. Tvister som gjelder 

standardavtalene, herunder uenighet om vilkår for tilknytning, kan bringes inn for 

Elklagenemnda. Hvilke rettigheter nettselskapet erverver ved inngåelse av standard 

tilknytningsavtale og tvister i tilknytning til dette, er derfor et privatrettslig forhold som det 

ikke er opp til NVE eller departementet å vurdere.  

 

For departementets blir vurderingen om Hafslund Nett har gjort en forsvarlig vurdering av 

alternativene for nettilknytningen vurdert etter bestemmelsene om leveringsplikt og 

anleggsbidrag. Departementet mener det er grunn til å anta at det måtte påregnes en rettslig 

prosess dersom nettselskapet skulle ha valgt den tekniske løsningen med lavest kostnader. 

Tatt i betraktning kostnadsforskjellene mellom de to alternativene og forutsigbarheten både 

hva gjelder fremdrift og prosesskostnader, mener departementet at Hafslunds vurdering må 

anses forsvarlig. Departementet legger også vekt på at Helle aksepterte den nye 

nettilknytningen, og ikke kom med innsigelser mot valget av trasé før etter at tilknytningen 

var etablert. 

 

Det er derfor riktig å fastsette anleggsbidraget lik nødvendige kostnader ved tilknytningen 

eller forsterkning, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr, jf. kontrollforskriften 

§ 17-5. Nødvendig kostnad er i denne sammenheng anleggskostnader for anlegget minus 

eventuelt tilknytningsgebyr. 
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På denne bakgrunn finner departementet at Hafslund Nett har hatt en praksis som er i tråd 

med energiloven med tilhørende forskrifter.  

 

Konklusjon  

Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 21. april 2015. 

 

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand for 

klage, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjell Grotmol (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Laila Berge 

 underdirektør 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

 Kopi:  
 

  Hafslund Nett AS 

  Norges vassdrags- og energidirektorat 

 

 


