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Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Advansia på Fornebu 

Advansia mener at Viken Nett sine krav om anleggsbidrag for diverse tilknytninger på Fornebu 
ikke er i tråd med gjeldende regelverk. NVEs avgjørelse er at Viken kan kreve anleggsbidrag for 
alle lavspenningsanlegg, samt innføringstrafo og underliggende høyspenningsanlegg. Viken kan 
ikke kreve at Advansia forskutterer kunder som senere tilknyttes disse nettanleggene.  

Advansia har i brev av 14. november 2002 klaget på Viken Nett AS sitt krav om anleggsbidrag ved 
tilknytning av Telenor sine planlagte byggeprosjekter på Fornebu. 

Viken har gitt sine skriftlige kommentarer til saken i brev av 18. desember 2002. 

Partenes anførsler 

Advansia viser til to planlagte utbyggingsprosjekter på Fornebu; ett boligprosjekt (K 2) og ett prosjekt 
for etablering av næringsbygg (K 3). Iflg. Advansia krever Viken et anleggsbidrag på samlet 40 mill. 
kr for tilknytning av disse prosjektene. Advansia aksepterer Viken sin rett til å kreve anleggsbidrag, 
men mener at Viken ikke har hjemmelsgrunnlag for å kreve at de dekker alle kostnadene for 
tilknytning av disse anleggene. Advansia anfører videre at ”Med den størrelsesorden som her er 
varslet, vil et krav om at første utbygger skal dekke alle kostnader setter ethvert nytt prosjekt i fare for 
ikke å kunne realiseres og dermed hindre all planlagt utbygging i området.”. Advansia viser også til § 
8-4 i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 som åpner for at inntektsrammen kan økes ved nyinvesteringer. 
Advansia uttrykker misnøye med Viken ikke har villet begrunne hvorfor ikke denne muligheten 
utnyttes i stedet for å innkreve et anleggsbidrag.  

Viken anfører at selskapet innkrever anleggsbidrag innenfor de rammer som settes i forskriften § 17-5 
om anleggsbidrag. Tilknytning av Byggtrinn 2 utløser bl.a. behov for bygging av ny trafostasjon, og 
Viken mener de med støtte i § 17-5 kan kreve at Advansia dekker kostnadene til bygging av ny trafo. 
Viken hevder at de kan kreve at den kunden som utløser investeringer i nettanlegg skal betale hele 
kostnaden, selv om andre sluttbrukere også vil nyttiggjøre seg dette anlegget. Viken uttrykker også at 
det er opp til første kunde, f.eks. tomteeier, å håndtere og eventuelt fordele anleggsbidraget mellom 
kunder som senere vil benytt samme nettanlegg. 
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NVEs vurdering av saken 

Regelverket for innkreving av anleggsbidrag er nedfelt i § 17-5 i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet. Det framgår av paragrafens femte ledd at anleggsbidraget maksimalt kan settes lik 
anleggskostnad. For å kunne sette anleggsbidraget lik anleggskostnad kreves imidlertid at det 
nettanlegget som bygges kun benyttes av den aktuelle kunden. Dette følger av tredje ledd der det heter 
at ”i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget”. 
Ved investeringer i maskete nett kan nettselskapet normalt ikke kreve anleggsbidrag, jf. § 17-5 fjerde 
ledd. 

Etter det NVE forstår så aksepterer Advansia at Viken har hjemmelsgrunnlag i forskriften til å kreve at 
Advansia dekker inntil 100 % av anleggskostnadene for nettanlegg som kun vil bli brukt til 
strømforsyningen av de omtalte byggeprosjektene til Advansia. NVE anser på dette grunnlag at det 
ikke er uenighet om fastsettelse av anleggsbidrag for bygging av lavspenningsanlegg og eventuelt 
andre kundespesifikke anlegg. 

Det framgår av Advansia sitt brev av 14. november 2002 at klagen gjelder både K 2 og K 3. 
Vedrørende K 2 vil vi vise til kopi av Viken sitt brev av 14. januar 2003 til Advansia og Advansia sitt 
brev av 22. januar 2003 til Viken. Det framgår av disse brevene at behovet for utvidet trafokapasitet 
likevel ikke foreligger som opprinnelig forutsatt, og at Viken sitt krav om anleggsbidrag for denne 
delen av nettanlegget ikke lenger er til stede. NVE mener derfor det ikke er grunnlag for å vurdere 
anleggsbidraget i forhold til K 2 nærmere. NVE vil følgelig legge til grunn at uenigheten mellom 
Advansia og Viken kun vedrører innkreving av anleggsbidrag for bygging av nettanlegg som utløses 
av K 3 og som ikke er lavspenningsanlegg. 

I flg. Viken Nett vil K 3 utløse behov for bygging av ny 47 (eller 132) kV kabel, 47(132)/11 kVA trafo 
og ny 11 kV kabel til nettstasjonen som forsyner K3. Viken har opplyst at K 3 vil være eneste bruker 
av nettstasjonen. Denne trafoen kan derfor anses som et kundespesifikt anlegg og Viken kan med 
støtte i forskriften § 17-5 kreve at kunden betaler et anleggsbidrag tilsvarende kostnadene for å bygge 
nettstasjonsanlegget. Tilsvarende vil som nevnt også gjelde for investeringer i underliggende 
lavspenningsnettet.      

Viken opplyser at selskapet vil kreve at den kunde som utløser forsterkningsbehovet må dekke alle 
kostnadene ved forsterkningen i det overliggende høyspenningsanlegget. Slik situasjonen er per i dag 
så kan K 3 bli den kunde som utløser dette forsterkningsbehovet, og Viken mener således at K 3 skal 
dekke anleggskostnadene fullt ut. Det er også Vikens oppfatning at etter hvert som nye kunder knytter 
seg til nettet vil det være K 3 sin oppgave å kreve at disse kundene betaler en andel av det 
anleggsbidraget som K 3 har betalt til Viken.  

Det er riktig at § 17-5 syvende ledd åpner for at anleggsbidraget kan fordeles på kunder som kobler 
seg til nettet på ulike tidspunkt. Bestemmelsen er likevel ikke å forstå slik at Viken kan overlate til 
første kunde, i dette tilfelle K 3, å kreve inn anleggsbidrag fra framtidige nettkunder. Vi vil her vise til 
at Viken ikke kan fraskrive seg den leveringsplikt som ligger i den tildelte områdekonsesjonen, jf. 
energiloven § 3-3. Denne bestemmelsen er bl.a. å forstå som at nettselskapet også har plikt til å knytte 
kunder til nettet (tilknytningsplikt). § 17-5 om anleggsbidrag begrenser ikke nettselskapets 
tilknytningsplikt, men åpner for at selskapet kan kreve at kunden betaler en andel at de kostnader som 
utløses for å oppfylle tilknytningsplikten. Denne muligheten for innkreving av anleggsbidrag er en 
rettighet som er gitt nettselskapet og kan ikke delegeres den enkelte nettkunde. En fordeling av 
anleggsbidraget etter § 17-5, syvende ledd må eventuelt tilordnes som en avtale mellom K 3 og Viken, 
der Viken innkrever anleggsbidrag fra nye kunder og refunderer K 3. 
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Om grunnlaget for innføring av § 17-5 syvende ledd skriver NVE i sitt høringsforslag av 2001 at ”De 
ordninger som er nedfelt i det foreslåtte nye syvende ledd, vil kunne ivareta de problemer som kan 
oppstå i de tilfeller at kostnadene ved å knytte nye kunder til nettet er store, og det samtidig er stor 
usikkerhet mht. hvor mange kunder som vil knytte seg til de nye nettanleggene. Hensynet til 
rettferdighet tilsier at det må finnes en mulighet for fordeling av anleggsbidraget.”.  Dette er bl.a. å 
forstå slik at § 17-5 syvende ledd ikke er ment å skulle praktiseres ved alle nyanlegg og forsterkninger 
der kundene knytter seg til nettet på ulike tidspunkt.  

Det uttrykkes i dette høringsdokumentet at § 17-5 syvende ledd er ment å komme til anvendelse når 
følgende to vilkår er oppfylt:  

- Investeringskostnadene for å tilknytte en ny kunde er spesielt store. 

- Det er stor usikkerhet om hvor mange kunder som vil knytte seg til de samme 
nettanleggene.  

Det presiseres også i forarbeidene at disse vilkårene i utgangspunktet skal oppfylles samtidig for at § 
17-5 skal komme til anvendelse. 

Det er NVEs oppfatning at vilkårene for at § 17-5 syvende ledd kan legges til grunn ikke er oppfylt for 
de tilknytninger som forventes på Fornebu. Vi vil her spesielt vise til at det ikke knytter seg særlig stor 
risiko til at det regulerte tomteområdet på Fornebu ikke vil bli gradvis utbygget. Viken kan på dette 
grunnlag heller ikke kreve at K 3 forskutterer for de kunder som senere vil nyttiggjøre seg de samme 
overføringsanleggene som forsyner K 3.  

Vi vil her påpeke at selv om Viken ikke kan gjennomføre den ønskete forskutteringsordning vil dette 
strengt tatt ikke ha kostnadsmessige følger for Viken. Dette følger av energilovforkriftens forutsetning 
om at nettselskapet over tid har krav på en rimelig avkastning gitt effektiv drift, og at selskapets 
avkastning påvirkes direkte av anleggsbidragets størrelse.  

Det heter i § 17-5 tredje ledd at ”Når en tilknytning som er beskrevet i første og annet ledd utløser 
forsterkninger i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i 
anleggsbidraget.”, og videre i fjerde ledd at ”Ved investeringer i maskete nett kan anleggsbidrag kun 
fastsettes i ekstraordinære tilfeller.”. NVE har ikke etablert entydige kriterier for når et nettanlegg skal 
oppfattes som et radielt fellesanlegg og når nettet skal oppfattes som et masket nett. Vi vil imidlertid 
vise til at NVE i tidligere vedtak bl.a. har lagt til grunn at radielle nett kan forstås som nettanlegg som 
kun forsyner en ”avgrenset og identifiserbare kundegruppe”, uten at disse kriteriene skal forstås som 
absolutte og uttømmende.   

Etter NVEs oppfatning synes det klart at det planlagte 11 kV kabelanlegget er å anse som et radielt 
fellesnett. Med bakgrunn i Fornebu-utbyggingens ekstraordinære karakter mener NVE også at den 
planlagte 47(132/11) kV trafo i dette tilfellet er å oppfatte som et radielt fellesanlegg. Viken kan derfor 
kreve at kunder som tilknyttes disse nettanleggene skal betale et anleggsbidrag med henvisning til § 
17-5 tredje ledd. Anleggsbidragets størrelse skal tilpasses K 3 sin forholdsmessige bruk av disse 
nettanleggene. Viken kan ikke kreve at K 3 forskutterer for fremtidige brukere av dette nettet.  

NVE anser at det planlagte 47 (132) kV nettanlegget er å anse som del av masket nett og Viken kan 
derfor ikke kreve at K 3 og andre sluttbrukere skal bidra til finansieringen av dette nettanlegget. 

Advansia viser i sitt brev til forskriften § 8-4 om årlig tillegg for nyinvesteringer. NVE anser at denne 
bestemmelsen ikke har betydning for NVEs avgjørelse i saken.  
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Vedtak 

Viken kan kreve at K 3 dekker alle investeringskostnadene til etablering av nettstasjon og tilhørende 
lavspenningsanlegg. 

Den planlagte 47 (132)/11 kV trafo og tilhørende nettanlegg fram til nettstasjonen på K 3 sitt område 
er å anse som et radielt fellesanlegg. Viken kan kreve et anleggsbidrag som samsvarer med den 
relative kapasitet K 3 forventes å legge beslag på. Viken kan ikke kreve at K 3 forskutterer 
anleggsbidraget for kunder som senere vil knytte seg til det radielle fellesanlegget.  

Viken kan ikke kreve anleggsbidrag til bygging av tilførselsnettet til den planlagte 47(132)/11 kV 
trafoen.  

 

 

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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Brevets mottakere: 
Navn1 Navn2 Adr Post 
Advansia AS  Gamle Snarøyvei 47 1367 SNARØYA 
Viken Nett AS  Postboks 2468 Solli 0202 OSLO 
 


