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Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Kragerø Golfpark AS 

Kragerø Golfpark er uenig i fastsettelsen av anleggsbidraget ved tilknytning til Kragerø Energi 
sitt overføringsnett i området. Etter NVEs vurdering har ikke Kragerø Energi handlet i strid 
med forskriften. NVE har derfor ikke grunnlag for å pålegge Kragerø Energi å endre 
beregningen av anleggsbidraget.  

Kragerø Golfpark AS ved advokat Cathrine Hambro i Advokatfirmaet Schjødt AS (Golfparken) har i 
brev av 14. desember 2001 klaget på fastsettelse av anleggsbidraget ved tilkobling til Kragerø Energi 
AS sitt overføringsnett. Golfparken  har kommet med ytterlige synspunkter  til saken i brev av 15. 
februar, 3. april og 18. april 2002. Vi viser også til Golfparkens brev av 2. oktober 2001 om 
fastsettelse av anleggsbidrag og møte mellom Golfparken og NVE 18. oktober 2001.  

Kragerø Energi har gitt sine kommentarer til saken i brev av 23. januar 2002. Det er i tillegg avholdt et 
møte mellom Kragerø Energi og NVE 26. april 2002 om hvilke planer som foreligger mht. 
nettutbygginger i området.   

Partenes anførsler 

Golfparken opplyser at det planlagte utbyggingsprosjektet i Stabbestad i Kragerø kommune omfatter 
bygging av golfbane, inntil 150 hytter og et hotell. Golfparken anfører at deler av de nettutbygginger 
som må gjennomføres for å tilknytte Golfparken er å anse som maskete nett eller som radielle 
fellesnett, og at dette begrenser Kragerø Energi sin mulighet for innkreving av anleggsbidrag.  

Golfparken mener også at en del at de arbeider og investeringer som er planlagt gjennomført er å anse 
som reinvesteringer i eksisterende nett, og at dette er investeringer som Kragerø måtte ha gjennomført 
uavhengig av Golfparkens tilknytning. Golfparken mener derfor at Kragerø Energi ikke kan kreve 
anleggsbidrag for disse anleggene. 

Kragerø Energi mener de har holdt seg innenfor forskriftens bestemmelser ved fastsetting av 
anleggsbidraget til Golfparken. Nettselskapet er av den oppfatning at de nettanlegg som skal bygges er 
verken å oppfatte som masket nett eller radielt fellesnett. Kragerø Energi viser også til at den 
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bestående 11 kV linjen ikke ville kunne dekke Golparkens etterspurte effektbehov. Kragerø Energi har 
også vist til at det ikke foreligger planer om å forsyne andre kunder via den planlagte 22 kV kabelen.   

NVEs vurdering 

Om kriteriene for når nettselskapet kan innkreve anleggsbidrag framgår det i § 17-5, først ledd i 
forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. 
mars 1999 nr. 302 bl.a. at nettselskapene kan innkreve et anleggsbidrag til dekning av 
anleggskostnadene ved ”nye nettilknytninger”. Det er ingen tvil om at Golfparkens planlagte 
tilknytninger i området åpner for at Kragerø Energi kan fastsette et anleggsbidrag som skal betales av 
kunden. 

Eksisterende høyspenningsanlegg inn til det aktuelle området består i dag av en 11 kV linje. Ledig 
overføringskapasitet i denne linjen er for liten til å dekke Golfparkens effektbehov. Kragerø Energi har 
derfor lagt til grunn at det må legges en 22 kV kabel parallelt med 11 kV linjen fra Ørvik til 
Stabbestad. Denne høyspenningslinjen forutsettes å forsyne alle planlagte bygninger innenfor 
Golfparkens område via fem nettstasjoner. 

Om beregningen av anleggsbidraget heter det i forskriftens § 17-5, femte ledd at anleggsbidragets 
størrelse ”kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr”.  Det følger 
av denne bestemmelsen at nettselskapet kan kreve at kunden dekker inntil 100 prosent av de 
investeringskostnader som nettilknytningen utløser. Dette gjelder imidlertid ikke når tilknytningen 
utløser forsterkninger i såkalte ”radielle fellesanlegg” og i ”maskete nett”, jf. § 17-5, tredje og fjerde 
ledd.  

NVE oppfatter at de planlagte trafostasjoner og underliggende lavspenningsnett er å anse som 
kundespesifikke nettanlegg som kun vil betjene bygninger og andre installasjoner (bl.a. 
pumpestasjoner og renseanlegg) som inngår i Golfparkens utbyggingsprosjekt. Det er derfor NVEs 
vurdering at Kragerø Energi med støtte i forskriftens § 17-5 kan kreve at Golfparken dekker alle 
investeringskostnader som vedrører lavspenningsanleggene, inkl. nettstasjonene på Golfparkens 
område. 

Radielle overføringslinjer er å forstå som nettanlegg som forsyner en avgrenset og identifiserbar 
kundegruppe. Den planlagte 22 kV kabelen fra Ørvik til Stabbestad kan etter NVEs vurdering 
oppfattes som  et radielt nett, og følgelig kan § 17-5, tredje ledd ha gyldighet i denne saken. Siden 
paragrafens tredje og fjerde ledd gjensidig utelukker hverandre, følger det eksplisitt av denne 
slutningen at den aktuelle høyspenningslinjen ikke er å forstå som et masket nett. Forskriftens § 17-5, 
fjerde ledd vil derfor ikke komme til anvendelse i dette tilfellet.  

For at § 17-5, tredje ledd skal komme til anvendelse må nettet være av radiell karakter og samtidig må 
det kunne regnes om et ”fellesanlegg”. Dette kriteriet innebærer at andre kunder enn Golfparken må 
kunne nyttiggjøre seg av den planlagte 22 kV kabelen for at § 17-5, tredje ledd skal ha gyldighet, dvs. 
om Golfparken kun skal betale en ”forholdsmessig andel” av investeringen i denne 
høyspenningskapelen. 

En 22 kV kabel vil ha større overføringskapasitet enn Golfparkens antatte effektbehov som er beregnet 
til vel 2,3 MW. Denne høyspenningskabelen vil derfor ha kapasitet til også å forsyne andre kunder i 
området. For at § 17-5, tredje ledd skal komme til anvendelse må det imidlertid sannsynliggjøres at 
andre kunder vil benytte seg av den ledige kapasiteten. I følge Kragerø Energi  er selskapet ikke kjent 
med at det foreligger konkrete utbyggingsplaner i området som vil kunne nyttiggjøre seg av den ledige 
overføringskapasiteten i den planlagte kabelen. Denne innebærer at i overskuelig framtid er det grunn 
for å  tro at kabelen kun vil forsyne Golfparkens planlagte utbygginger. Det er derfor NVEs vurdering 
at forskriftens § 17-5, tredje ledd i utgangspunktet ikke vil komme til anvendelse i den aktuelle saken. 
Det   må også påpekes at en 22 kV kabel må kunne anses som den lavest aktuelle nettdimensjonering i 
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forhold til Golfparkens beregnede behov effektbehov, og uansett er det marginale kostnadsforskjeller 
mellom bygging av en 11 og 22 kV linje.  

Vi vil imidlertid vise til  § 17-5, sjuende ledd der det heter at ”Nettselskapet kan fordele 
anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og 
kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av 
anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder blir 
tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget 
andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet.”. Denne bestemmelsen innebærer at 
Kragerø Energi og Golfparken kan inngå en avtale om at anleggsbidraget for 22 kV kabel skal 
reberegnes om nye kunder tilknyttes dette høyspenningsnettet. 
 
NVE har ikke vurdert anleggsbidragets størrelse eller de forutsetninger som Kragerø Energi for den 
aktuelle tilknytningen. NVE forutsetter imidlertid at Kragerø Energi legger til grunn 
konkurransedyktige priser og en fornuftig ressursbruk. Det framgår for øvrig av dokumentasjonen i 
saken at Golfparken har benyttet teknisk/økonomisk konsulentbistand. Det er derfor grunn for å anta at 
Golfparken er i stand til å vurdere de vilkår Kragerø Energi har benyttet ved sin beregninger. 
 
Vedtak 
NVE kan ikke se at Kragerø Energi har brutt med § 17-5. Anleggsbidrag i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet. NVE har derfor ikke grunnlag for å reagere overfor Kragerø Energi slik denne saken 
er framstilt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Tore Langset 
seksjonssjef 

 

 

 

  
 

 

 

 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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