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Tvist om fastsettelse av anleggsbidrag 
Vi viser til brev av 29.09.98 fra Viggo Johansen til NVE. Johansen mener at Nord-Salten Kraftlag 
(NSK) har satt anleggsbidraget urimelig høyt ved tilknytning av strøm til fritidsbolig i Tysfjord 
kommune, og han ber om at NVE vurderer saken. 
 
NSK har gitt sine skriftlige kommentarer i saken i sitt brev av 10.12.98 til NVE, og har gitt 
tilleggsinformasjoner over telefon. 
 
NVE avgjør tvistesaken i medhold av §4-4 b, 7. ledd i forskrift gitt i henhold til energiloven av  
29. juni 1990 nr. 50. 
 
NVEs vurdering 
Viggo Johansen overtok vinteren 1998 eiendommen gnr. 43 bnr. 2 i Tysfjord kommune. Eiendommen 
er forutsatt brukt som fritidsbolig. Eiendommen har tidligere vært tilkoblet nettet, men ble frakoblet i 
1995 i forbindelse med eierskifte. Da Johansen overtok eiendommen ønsket han på nytt å knytte 
fritidseiendommen til nettet. NSK har beregnet anleggsbidraget til ca. kr 49 000,-. Johansen mener 
NSK sitt krav er urimelig da frakoblingen var midlertidig og at han ikke har større effektbehov enn 
forrige eier. Johansen viser også til at en "tidligere frakoblet bolig i Tømmervik som nå benyttes som 
fritidsbolig for kort tid siden (ble) tilknyttet nettet. Linjen som forsyner Tømmervik er eldre enn linjen 
Råna-Garvanes/Vika."  

Langs Grunnfjorden går det i dag en 3 km lang 1 kV-linje fra Råna til Garvanes.  I Garvanes ligger en 
overgangstrafo og videre en lavspentlinje på 467 m til Johansens eiendom. Hele dette anlegget er 
bygget i 1963. I dag er kun èn kunde tilkoblet lavspentnettet i Garvanes, og vedkommende har hatt et 
årlig energiuttak de seneste årene på 10-15 kWh.  

NSK påpeker i sitt brev til NVE at eksisterende lavspentlinje ikke tilfredsstiller gjeldende 
minimumskrav til kortslutningsstrømmer. Hele lavspentlinjen fra Garvanes til Johansens eiendom må 
derfor fornyes. NVE aksepterer denne vurderingen. Med bakgrunn i at tilknytningen er en fritidsbolig 
og at det kan forventes svært lave inntekter i forhold til kostnadene til investering og drift og 
vedlikhold av anleggene, bør det etter NVEs vurdering kunne innkreves anleggsbidrag i dette tilfelle.  
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NSK har beregnet anleggsbidraget etter de anbefalinger som er nedfelt i NVEs retningslinjer for 
beregning av overføringstariffer av november 1997. I sine forutsetninger har NSK bl.a. lagt til grunn 
en antatt levetid på 15 år. Dette tilsvarer antatt restlevetid for den omtalte høyspentlinjen. Det kan 
reises innvendinger mot forutsetningen om valg av levetid, men dette har en relativt liten betydning for 
størrelsen på anleggsbidraget. NSK har samtidig satt justeringsfaktoren for den neddiskonterte 
tariffinntekt til 0,5, mens tillatte minimumsverdi er 0,2. NSKs valg av justeringsfaktor er "gunstig" for 
Johansen og oppveier virkningen av den forholdsvis korte levetiden som er lagt til grunn i 
beregningen. 

Forutsetningen om antall nytilknytninger i området vil i vesentlig grad påvirke størrelsen på 
anleggsbidraget for den enkelte kunde. NSK har i sine beregninger basert seg på at det bare er denne 
ene kunden som vil koble seg på det aktuelle lavspentnettet. NVE aksepterer den usikkerhet som er 
knyttet til anslaget for antall kunder som forventes å bli tilkoblet strømnettet i det aktuelle området. Da 
det likevel ikke kan utelukkes at flere kunder ønsker strømtilkobling, bør NSK ta hensyn til dette i sin 
tilknytningsavtale med Johansen. Dette kan gjøres ved en engangsreduksjon av det beregnede 
anleggsbidrag eller ved at det åpnes for at anleggsbidraget kan reberegnes hvis flere kunder ønsker å 
knytte seg til det nye lavspentanlegget.  

Johansen viser i sitt brev til en nylig tilknyttet kunde i Tømmervik. NVE har ikke vurdert forholdene 
omkring denne tilknytningen, men i følge NSK er ikke tilknytningene i Tømmervik og Garvanes 
sammenlignbare. NSK opplyser bl.a. at tilknytningen i Tømmervik var gjort mulig gjennom utlegging 
av ny strømkabel som i sin helhet ble bekostet av Telenor.  

 

Vedtak 

NVE mener at Nord-Salten Kraftlag har grunnlag for å innkreve anleggsbidrag fra Viggo Johansen. 
NVE aksepterer også den metode som kraftlaget har benyttet ved fastsettelse av anleggsbidraget. Med 
bakgrunn i at størrelsen på anleggsbidraget i dette tilfelle i vesentlig grad påvirkes av antall fremtidige 
tilknytninger i dette området, vil imidlertid NVE be om at NSK tar hensyn til dette ved fastsettelse at 
anleggsbidraget til Johansen. 

 

Med hilsen 
 
 
Jan Moen 
avdelingsdirektør 
 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

 
 
 
 
Kopi:  Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep., 0033 Oslo 
 
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er 
kommet fram til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 
energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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Brevets mottakere: 
Navn Adr Post 
Nord-Salten Kraftlag A/L Postboks 70 8276 ULVSVÅG 
Viggo Johansen Smineslia 8280 KJØPSVIK 
  


