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Klage  på  NVEs  vedtak om deling av anleggsbidrag

Det vises til brev av 5. august 2014 med klage på Norges vassdrags- og energidirektorats

(NVE) vedtak av 11. juli 2014 om deling av anleggsbidrag.

Sakens bakgrunn

I forbindelse med nettilknytnin g av hyttefeltet Låvåshaugen Nord bekostet Tellus Eiendom

AS/Brødrene Strand Ingeniørfirma  AS  (TE/BSI) anleggskostnadene for utbygging av omlag

800 meter høyspentnett og oppføring av en ny trafostasjon. Anlegget stod ferdig i 2004/2005. I

2008 mottok Gudbrandsdal Energi AS (GE) forespørsel om tilknytning av Låvåshaugen Sør.

Høyspentnettet ble forlenget fra Låvåshaugen Nord til hyttefeltet Låvåshaugen Sør høsten

2012.

I brev av 8. april 2014 stiller TE/BSI spørsmålet om fordeling av anleggskostnadene inn for

NVE. TE/BSI mener at det å videreføre høyspentnettet fra Låvåshaugen Nord til Låvåshaugen

Sør, uten at det ble foretatt en etterberegning av anleggsbidraget, er et brudd på forskrifl om

økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrarnme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars

1999 (kontro11forskrifien)§ 17-5 syvende ledd. Ettersom anlegget stod ferdig i 2004/2005

mener TE/BSI at tiårsregelen for fordeling av anleggsbidrag over tid skal benyttes. Videre

påpeker TE/BSI at begge hyttefeltene ble lagt inn i Nord-Frons kommuneplan i 1995, og at

behovet for tilknytning til det tilgrensende hytteorrtrådet var kjent for alle parter.

GE skriver at de var klar over at det var regulert for begge hyttefeltene i 1995, men at det ikke

var utbygger på Låvåshaugen Sør da det ble forespurt om tilkobling til Låvåshaugen Nord i

1999.

TE/BSI mener at hensyn til likebehandling innebærer at et nettselskap ikke kan kreve

anleggsbidrag fra enkelte kunder og la andre tilknyttes kostnadsfritt.
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GE forklarer at de har lik saksbehandlingsrutine på alle utbygginger der de viderefører fra

eksisterende anlegg, videre til ny kunde, uten tilbakebetaling av anleggsbidrag. GEs praksis er

at det må foreligge en bekreftelse på konkret plan om utbygging fra nabo, for at de skal ta

hensyn til fordeling av anleggsbidrag mellom kunder som tilknyttes på ulike tidspunkt i

beregning av anleggsbidrag. GE begrunner dette med at informasjon om regulert tomt eller

område erfaringsmessig ikke er ensbetydende med at utbyggingen vil skje hos nabo. GE viser

til at det ikke foreligger noen fonn for avtale om tilbakebetaling mellom TE/BSI og GE.

TE/BSI antar at intensjonen bak den fastsatte tiårsregelen i kontrollforskriften er at

tilknytninger som skjer på ulike tidspunkt innenfor en tiårsperiode skal tolkes som felles

fremdrift. TE/BSI opplever derfor at GE sin uttalelse om at deres praksis er å dele

anleggsbidrag når utbyggere har felles fremdrift som en bortforklaring som ikke er i henhold til

intensjonen med tiårsregelen.

Den 1 1. juli 2014 fattet NVE vedtak og konkluderer med at GEs praksis ikke er i strid med

kontrollforskriften § 17-5 syvende ledd.

TE/BSI påklaget NVEs vedtak til Olje- og energidepartementet i brev av 5. august 2015.

Klagen ble begrunnet med at TE/BSI tolker kontrollforskriften  §  17-5 dit hen ”at når to

jevnstore, tilgrensende hyttefelt begge får strømføring innenfor en så kort tidsperiode som det

her er snakk om, så skal det foretas deling av anleggsbidraget?

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak, og saken ble oversendt Olje- og

energidepartementet for sluttbehandling i brev av 20. oktober 2014.

NVEs vurdering

NVE påpeker at kontrollforskriften § 17-5 syvende ledd er en ”kan”-bestemmelse og ikke en

”ska1”-bestemmelse. Nettselskapene har derfor en viss grad av valgfrihet når det gjelder

fordelingen av anleggskostnader mellom kunder som tilknyttes på ulike tidspunkt, og avgjør

selv om det er sannsynlig at nye nettkunder tilknyttes i fremtiden. Videre viser NVE til

betingelsene om at nettselskapene skal ha en fast praksis slik at kundene blir likebehandlet og

at fastsettelsen av anleggsbidraget er innenfor rammene av kontrollforskriften  §  17-5.

NVE viser til at GEs faste praksis er ikke å ta høyde for fremtidige tilknytninger ved

dimensjonering av nye anleggsbidragsfinansierte nettanlegg, såfremt det ikke foreligger

konkrete planer om tilknytning. NVE kan derfor ikke se at GE har brutt kontrollforskriften  §
17-5 syvende ledd, eller at GE har utvist en praksis der kunder ikke blir likebehandlet i denne

saken.

Departementets vurdering

Formålet med anleggsbidrag er todelt. For det første skal anleggsbidraget synliggjøre

kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning. Hovedregelen er at kunden som utløser en

investering i nettanlegget skal bære kostnaden. For det andre skal anleggsbidraget bidra med å

fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder.
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Den delen av anleggsbidraget som ikke dekkes av kunden som utløser investeringen, men som

dekkes av nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramme som er fastsatt av NVE. Dette

innebærer at kostnadene fordeles på alle nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie.

Dersom nettselskapene finner det sannsynlig at nye kunder vil tilknyttes i fremtiden kan de

velge å fordele anleggsbidraget mellom kundene som tilknyttes på ulike tidspunkt, men senest

innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget, jf. kontrollforskrifien § 17-5. En slik fordeling gjøres

som hovedregel ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter

anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet. Alternativt

kan nettselskapet etterberegne anleggsbidraget og betale tilbake til eksisterende kunder

differansen mellom innbetalt anleggsbidrag og nytt etterberegnet anleggsbidrag.

Nettselskapene plikter imidlertid ikke å fordele anleggsbidraget mellom kunder som tilknyttes

på forskjellige tidspunkt selv om tilknytningen skjer innenfor IO-årsfristen i kontrollforskriften

§  17-5 syvende ledd. Dette fordrer at nettselskapet har fast praksis og at anleggsbidraget er

innenfor rammene av kontrollforskriftens bestemmelser.

GE mottok ikke forespørsel om tilknytning fra Låvåshaugen Sør før etter at anlegget på

Lâvåshaugen Nord stod ferdig. GEs faste praksis er at det må foreligge en bekreftelse på

konkret plan om utbygging fra nabo dersom de skal ta hensyn til om anleggsbidraget skal

fordeles mellom kunder som tilknyttes på ulike tidspunkt. Det ble derfor ikke foretatt

etterberegning av anleggsbidraget.

Etter departementets oppfatning har GE en konsistent praksis innenfor rammen av

kontrollforskriften. Departementet er derfor enig i NVEs vurdering om at GEs praksis ikke er i

strid med  §  17-5 syvende ledd i kontrollforskriften.

Konklusjon

Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av ll. juli 2014.

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

jf. forvaltningsloven  §  28 tredje ledd første punktum.

Med hilsen

Laila Berge (e.f.) l p i  K . G?

underdirektør ' ' â

Silje Kristin Røgeberg

førstekonsulent

Kopi til:

Gudbrandsdal Energi AS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Side 3


