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Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag av 8. oktober 2012

INNLEDNING

Det vises til Deres klage av 24. oktober 2012 på Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) vedtak av 8. oktober 2012 angående beregning av anleggsbidrag og NVEs vurdering
av saken.

SAKENS BAKGRUNN

Siri Landøy brakte 30. juli 2012 SFE Nett AS (SFE) sin beregning av anleggsbidrag ved
forsterkning av nettet i forbindelse med utbygging av et tomteområde på Landøy inn for NVE.
På grunn av manglende kapasitet i det eksisterende nettet valgte SFE å oppgradere
eksisterende 100 kVA transformator til 200 kVA. SFE sin beregning av anleggsbidrag tar
utgangspunkt i at det aktuelle området er regulert for fem tomter. Selskapet har av den grunn
valgt å legge til grunn fem tilknytninger slik at det gis fem bunnfradrag og at SFE forskutterer
for tre tomter som enda ikke er under bygging. I sin beregning legger SFE til grunn at de ikke
anser det som sannsynlig at det vil komme mer enn fem nye kunder i området.

NVE fant i vedtak av 8. oktober 2012 at SFEs beregning av anleggsbidraget ikke var i strid
med forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer av 11. mars 1999 (kontrollforskriflen). Siri Landøy og Terje Ekerhovd påklaget NVEs --
vedtak 24. oktober 2012.
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KLAGEN
Landøy og Ekerhovd skriver i sin klage at utbygging av de fem planlagte tomtene ikke vil
legge beslag på hele kapasitetsøkningen og at utbyggingen skal sees på som et radielt
fellesnett hvor kostnaden skal fordeles etter kundens effektbehov. Klager påpeker at den nye
transformatoren har et større dekningsområde enn området som er regulert for fem tomter. I
følge klager er det sannsynlig at det vil komme flere tilknytninger da det innenfor
transformatorens dekningsområde er godkjent tomtedelingsplan for seks tomter og at det i
nærheten er regulert for hytter. Innenfor transformatorens dekningsområde finnes også
områder uten utbyggingsrestriksjoner.

Klager hevder at leveringskvaliteten i forkant av investeringen var for dårlig og at
forsterkning av nettet var nødvendig uavhengig av den nye tilknytningen. SFE hevder at de
ikke er kjent med nevnte forhold. I følge selskapet vil ikke det nye nettet endre nettkvaliteten
til andre kunder på øyen. Landøy og Ekerhovd trekker videre frem rutinene fra et annet
nettselskap hvor det fremkommer at anleggskostnaden i radielle fellesanlegg fordeles etter
effekt og ikke etter forventet antall tilknytninger.

NVES VURDER1YGAV KLAGEN

NVE opprettholder sitt vedtak ved oversendelse av klagen til departementet 9. april 2013.

NVE legger til grunn at uenigheten dreier seg om beregningen av anleggsbidrag og hvorvidt
det skal legges til grunn kundens effektbehov, eller om det er anledning til å dele
anleggsbidraget på fem slik SFE har gjort på bakgrunn av sannsynlighetsvurderingen av hvor
mange nye kunder som vil komme. Uenigheten slik NVE forstår det, går på to forhold. Det
ene er at Landøy og Ekerhovd mener leveringskvaliteten var for dårlig i forkant av
oppgraderingen. Det andre punktet er selve fordelingen av anleggsbidraget hvor klager er
uenig i vurderingen av at det ikke er sannsynlig med flere enn fem tilknytninger i området.

NVE forstår at den aktuelle transformatoren forsyner flere kunder og legger derfor til grunn at
transformatoren er å anse som et fellesanlegg. I kontrollforskriften § 17-5tredje ledd heter det
at "... i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i
anleggsbidraget." NVE har i sin praksis lagt til grunn at med forholdsmessig andel menes
normalt fordeling med hensyn til kundens effektbehov. I de tilfeller hvor nettselskapet har
forsterket nettet etter minste standardløsning for å kunne tilknytte nye kunder og det ikke er
sannsynlig at det kommer flere kunder i nettanlegget har nettselskapet anledning til å fordele
kostnadene på de nye kundene. NVE har da lagt til grunn at det er nettselskapet som bør gjøre
vurderingen av om de mener at det er sannsynlig at det vil komme flere kunder i nettet.

NVE presiserer at nettselskapene kan ha noe ulik praktisering av anleggsbidrag så lenge
praksisen er lik for alle kunder i nettselskapet og innenfor rammene av kontrollforskriften §
17-5. NVE mener at både anleggsbidragsfordeling etter effekt og etter forventet antall
tilknytninger er i henhold til regelverket så lenge nettselskapet har bygget etter minste
tilstrekkelige standardløsning. I de tilfeller hvor nettselskapet går ut over minste
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standardløsning for å forsyne kundene som ber om tilknytning, skal anleggskostnadene
fordeles etter effekt.

Slik NVE forstår det har SFE forsterket nettanlegget slik at det er mulig å tilknytte de fem
regulerte tomtene på Landøy. Det er ikke mulig å utføre forsterkningen rimeligere ved å
benytte lavere standarddimensjon. SFE legger så til grunn antall regulerte tomter ved
fordeling av anleggsbidraget. Slik NVE forstår situasjonen er det ikke konkrete planer for
bygging på flere enn tre av de fem. NVE kan ikke se at det er grunnlag for å pålegge
nettselskapet å ta høyde for at et område som er regulert for hytter eller annen utbygging skal
knyttes til så lenge nettselskapet ikke har mottatt noen forespørsler fra utbygger eller
tomteeier i de relevante områdene.

Når det gjelder dårlig leveringskvalitet i området finner NVE at det er vanskelig å behandle
dette da forsterkningen er foretatt og det ikke foreligger målinger av leveringskvaliteten fra
tiden før forsterkningen ble gjennomført.

NVE er av den oppfatning at SFE har lagt et relevant kriterium til grunn for fordelingen av
anleggskostnadene og ser ikke at det er grunn til å overprøve den vurderingen SFE har
foretatt.

5. DEPARTEMENTETSVURDERING

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. 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.
Formålet med regelverket er at den som er årsak til kostnadene også betaler disse. Adgangen
et nettselskap har til å kreve anleggsbidrag fremgår av forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999
(kontrollforskriften) § 17-5.

5.1 Leveringskvaliteti forkantav oppgraderingen

Landøy og Ekerhovd peker i klagen på at NVE i brev av 16. august ber SFE om å redegjøre
for kapasitetsforholdene i nettanlegget før kapasitetsforholdene ble utført. Bakgrunnen for
NVEs spørsmål var at ldagerne i brev til NVE av 20. juni 2012 mente utbedring av anlegget
var nødvendig også uten deres filknytning. Det ble blant annet vist til at det nesten daglig var
overbelastning, slik at det tok betraktelig lenger tid å koke mat.

Landøy og Ekerhovd ber om departementets syn på at SFE ikke har foretatt målinger i forkant
av forsterkningen, og mener dette burde vært utført av SFE og fulgt opp av NVE.
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SFE skriver i brev av 17. september 2012 til NVE at de ikke er kjent med at
leveringskvaliteten for eksisterende kunder ikke har vært tilfredsstillende. NVE legger til
grunn at dette betyr at det ikke har kommet klager på leveringskvaliteten fra eksisterende
kunder, jf. forskrift av 30. november 2004 om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2-5.

Basert på de opplysninger som foreligger, legger også departementet til grunn at det ikke har
kommet henvendelser fra eksisterende kunder om leveringskvaliteten. Departementet legger
derfor til grunn at kapasiteten ble forsterket kun som følge av forespørselen fra klagerne, og at
økt kapasitet ikke er blitt etterspurt av eksisterende kunder.

5.2 Oppgraderingav radiellefellesanlegg

Departementet er enig med NVE i at transformatoren er å anse som et radielt fellesanlegg,jf.
kontrollforskriften § 17-5 tredje ledd. I kontrollforskriftens § 17-5 tredje ledd heter det: "Når
en tilknytning som beskrevet iførste og annet ledd utløserforsterkninger i radielle
fellesanlegg kan enforholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget." Dette
innebærer at SFE kan kreve at Landøy dekker en 'forholdsmessig andel" av
anleggskostnaden. Med forholdsmessig andel menes at kunden ikke kan belastes kostnader
som skyldes at kapasiteten i overføringsanleggene overgår kundens behov. Dersom det ikke er
sannsynlig at flere kunder vil tilknyttes fellesanlegget, og heller ikke eksisterende kunder
krever økt kapasitet i fellesanlegget, kan nettselskapet velge å behandle anleggskostnadene
som kundespesifikke ved beregningen av anleggsbidraget. Dersom nettselskapet har valgt den
minste oppgraderingen som er mulig ut fra kundens eller kundegruppens behov, kan
anleggsbidraget i slike tilfeller omfatte hele anleggskostnaden.

Nettselskapene har en viss grad av valgfrihet når det gjelder fordelingen av anleggskostnader
mellom kunder som tilknyttes på ulike tidspunkt. Departementet viser til at denne valgfriheten
er betinget av at nettselskapene har en fast praksis slik at kunder innad i et nettselskap blir
likebehandlet og at fastsettelsen av anleggsbidraget er innenfor rammene av
kontrollforskriftens § 17-5.

Departementet mener at tilknytning av eksisterende abonnenter til den nye transformatoren
ikke har betydning for beregningen av anleggsbidrag så 1engeeksisterende abonnenter ikke
har etterspurt økt kapasitet. Det vises til kontrollforskriften og at kostnader i forbindelse med
nødvendige utbyggingstiltak i strømnettet for nettilknytning av nye kunder eller forsterkning
av nettet for øktuttaktil eksisterendekunder,må dekkesav den somhar ansvaretfor eller
bestiller utbyggingstiltaket.

Beregningen av anleggsbidraget er beregnet ut fra de fem regulerte tomtene som har utløst
behovet for oppgraderingen av anlegget. Klagerne skriver i brev av 27. september 2012 at det
er lagt til rette for flere tomter i dekningsområdet for transformatoren, og at det ikke kan sees
bort fra at det kan bli bygget flere hus de neste 10 årene. Departementet viser til brev av 17.
september 2012, hvor SFE skriver at dersom flere kunder skulle utnytte ledig kapasitet i
nettet, vil en forholdsmessig del av anleggsbidraget tilbakebetales.
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Etter departementets vurdering er det ikke nødvendig å ta stilling til om det er sannsynlig at
det bygges flere hus som kan utnytte ledig kapasitet i transfonnatoren.

Departementet har på denne bakgrunn kommet til at SFEs beregning av anleggsbidrag ikke er
i strid med kontrollforskriften § 17-5.

6. KONKLUSJON

Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 8. oktober 2012.

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand for
klage, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.

• otmol (e.f.)
avdelingsdirektør 1
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