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Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag 

Advokat Asbjørn Stokkeland har i brev av 12.03.99 på vegne av Sigvald Nodland påklaget 
NVEs vedtak av 23.02.99. Tvisten gjelder fastsettelse av anleggsbidrag ved tilknytning av 
bolighus på Nodland i Dalane Elverk AS (nå Dalane energi AS) sitt konsesjonsområde. 
 
Advokat Stokkeland har kommet med tilleggskommentarer i brev av 21.04.99. Energiverket 
har gitt uttalelser til anførslene fra Stokkeland i brev av 11.06.99. 
 
NVE oversendte saken til Olje- og energidepartementet i brev av 07.10.99. 
 
Advokat Stokkelands anførsler 
I juni 1995 henvendte Nodland seg til Dalane Energi for å bestille strøm til et nytt bolighus 
som skulle oppføres på gården Nodland. 
 
Partene ble ikke enige, men for å få strøm aksepterte Nodland å betale et anleggsbidrag på 60 
000 kr. Partene inngikk en avtale, hvor det ble avtalt at NVE eller alternativt elklagenemda 
skulle avgjøre en eventuell uavklart tvist. 
 
Advokat Stokkeland viser til at det ikke foreligger praksis hos Dalane Energi når det gjelder å 
avkreve anleggsbidrag. Det avvises at det overhodet er grunnlag for et slikt krav. Subsidiært 
anføres at et eventuelt anleggsbidrag er satt for høyt. 
 
Det anføres at Dalane Energi har ført Norges vassdrags- og energidirektorat bak lyset, med 
feil informasjon på helt avgjørende punkter. 
 
Advokat Stokkeland viser til at det på tilstøtende gårder; Hegdal og Koldal er gjort tilsvarende 
forsterkningsarbeider for noen år siden. Vedlikeholds/ forsterkningsarbeidet ble gjort uten at 
det ble krevd anleggsbidrag. Foreliggende vedtak er utslag av forskjellsbehandling. 
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Det vises til at Dalane Energi har uttrykt at strømtilførselen til Nodland var i underkant av det 
som rent teknisk kunne forsvares allerede før oppføringen av et nytt hus. Stokkeland anfører 
derfor at det som i dette tilfellet rent faktisk har foregått er alminnelig 
vedlikehold/forsterkningskostnader – og både etter nytt og gammelt regelverk anses det slik at 
slike kostnader ikke skal belastes den enkelte kunden.  
 
Dalane Energis merknader  
Dalane Energi opplyser i brev av 18.08.98 til NVE at strømforsyning til Nodland er over en 2 
km lang linje fra tårnkiosk Vind-Birkeland. 
 
Dalane Energi vurderte det slik at det eksisterende anlegget ikke kunne brukes til forsyning av 
det nye huset av flere årsaker. Kapasiteten var begrenset og med en ekstra avstand på ca. 350 
m fra gårdstunet og transformatoren, ville både spenningsforhold og kortslutningsytelse bli 
utilfredsstillende for det nye huset. Dalane Energi vurderte flere alternativer til forsterkning 
og besluttet å skifte dagens 2 km lange 1000 V linje, samtidig som de gamle stolpene skulle 
beholdes. Det nye huset forsynes fra gårdens transformator med en 350 m lang jordkabel. To 
transformatorer ble byttet til større kapasitet og bedre kortslutningsytelse. Estimerte kostnader 
summerte seg til omtrent 200 000 kr. Dette var det rimeligste alternativet. 
 
Dalane Energi viser til at de har benyttet NORENERGIs anbefalinger fra 1987 og senere 
Enfos publikasjon 32 – 1994, anbefaling for beregning av anleggsbidrag. Rent praktisk har 
Dalane Energi dekket investeringskostnader inntil 35 000 kr for tilknytning av vanlig 
enebolig, mens husbyggeren har måttet dekke beløp ut over dette. I dette tilfellet dreier det 
seg om en kombinasjon av nytt og forsterkning av eksisterende anlegg og det ble i henhold til 
retningslinjene foretatt en skjønnsmessig vurdering der Elverket påtok seg å dekke 140 000 
kr, og kunden skulle dekke 60 000 kr i form av anleggsbidrag. 
 
Samtidig som forhandlingene om anleggsbidrag for Nodland pågikk høsten 1995 ble det kjent 
at NVE i forbindelse med nye retningslinjer for overføringstariffer også arbeidet med 
retningslinjer for fastsettelse av anleggsbidrag. Det ble derfor tatt inn et punkt i avtalen om at 
den av partene som ønsket det kunne søke avtalen reforhandlet når NVEs retningslinjer for 
anleggsbidrag var ferdig utarbeidet, eventuelt anke saken inn for NVE eller elklagenemda. 
 
I brev av 20.10.98 til NVE er det gitt en oversikt over beregningen av et nytt anleggsbidrag 
etter NVEs retningslinjer. Dalane Energi har benyttet et årsforbruk på  16 000 kWh som 
grunnlag for den nye beregningen, pga. at det var målt forbruk hos kunden. Anleggsbidraget 
kom da på 44 185 kr. 
 
Når det gjelder påstandene om at Dalane Energi ikke har noen praksis for å kreve inn 
anleggsbidrag blir dette avvist som uriktig. Det vises til flere eksempler hvor det er benyttet 
anleggsbidrag både for nyanlegg og forsterkninger. Forsterkningene i 
Koldal/Heggdalsområdet ble i følge Dalane Energi foretatt på begynnelsen av 1980-tallet.  
 
NVEs vurdering 
Fram til 1998 har ikke NVE hatt bestemmelser om anleggsbidrag. Som følge av dette har 
mange nettselskaper fulgt NORENERGIs og senere Enfos anbefalinger. Dette har likevel ikke 
hindret at det har utviklet seg en noe ulik praksis blant selskapene. Blant annet som følge av 
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dette utga NVE bestemmelser om anleggsbidrag i "Retningslinjer for beregning av 
overføringstariffer" av november 1997. 
 
Dalane Energi og Nodland har inngått en avtale om at i påvente av nye retningslinjer for 
beregning av anleggsbidrag kan avtalen, på dette punkt, søkes reforhandlet av den part som 
ønsker det. Hvis det ikke oppnås enighet kan saken klages inn for Elklagenemda eller NVE. 
På bakgrunn av dette behandler NVE saken i henhold til retningslinjene av november 1997. 
 
I retningslinjene kapittel 7.2 er anleggsbidrag definert som en individuell beregnet 
engangsbetaling ved tilknytning av et nytt anlegg eller ved en større forsterkning av en 
eksisterende tilknytning. Anleggsbidraget er å anse som et bidrag til de faktiske 
investeringskostnader tilknytningen krever. Videre heter det at anleggsbidrag kan benyttes når 
anleggskostnaden ved å knytte en kunde til nettet er relativt høy i forhold til nåverdien av de 
tariffinntekter som kan påregnes. 
 
Størrelsen på anleggsbidraget er således bestemt av anleggskostnad minus tilknytningsavgift 
og minimum 0,5 ganger den neddiskonterte framtidige tariffinntekten. 
 
En viktig begrunnelse for en slik utforming er ønsket om bedre samsvar mellom kostnadene 
som oppstår ved en tilknytning, kundens betaling via de årlige tariffene og netteiers samlede 
inntjening. I praksis medfører dagens regelverk blant annet at kunder som lokaliserer seg på 
steder som er ugunstige i forhold til det eksisterende overføringsnett må betale anleggsbidrag. 
 
I dette tilfellet har Dalane Energi foretatt en forsterkning i form av bytte av 1000 V Feral 16 
linje til EX 95 samt utskifting av transformatorer. Dersom en slik forsterkning ble gjort for å 
sikre ledig kapasitet med tanke på framtidige tilknytninger ville det være urimelig å kreve at 
Nodland skulle bli belastet anleggsbidrag basert på det antall kunder som per i dag har nytte 
av forsterkningen. Etter NVEs oppfatning kan man imidlertid anse forsterkningen som her er 
gjort som nødvendig for å forsyne en eller et fåtall nye kunder. Forsterkningen er ikke større 
enn det som er hensiktsmessig ved tilknytning av bolighuset til Nodland. NVE finner det 
derfor ikke urimelig at Nodland blir belastet for kostnader etter en fordelingsnøkkel basert på 
antall kunder som har nytte av oppdimensjoneringen slik Dalane Energi har redegjort for. 
 
NVE finner derfor ikke at Dalane Energis fastsettelse av anleggsbidrag til 44 185 kr strider 
mot bestemmelsene om anleggsbidrag i NVEs "Retningslinjer for beregning av 
overføringstariffer" av november 1997. 
 
Et annet sentralt poeng i denne saken er Nodlands påstand om at Dalane Energi driver 
forskjellsbehandling av kunder ved å ikke beregne anleggsbidrag for tilsvarende kunder. Etter 
NVEs syn er det ikke dokumentert at Dalane Energi forskjellsbehandler sine kunder. NVE 
viser til at de aktuelle arbeidene som gjelder gårdene Hegdal og Koldal ble gjort for 15-20 år 
siden. NVE finner det ikke relevant å vurdere den aktuelle tilknytningen til Nodland mot de 
forutsetninger som ble lagt til grunn ved tilknytningen/forsterkningen av overføringsnettet til 
gårdene Hegdal og Koldal. 
 
NVE registrere samtidig at Dalane Energi har endret kundens forventede energiuttak fra 20 
000 kWh til 16 000 kWh, noe som isolert sett gir en økning i anleggsbidraget. Det er NVEs 
oppfatning at en justering basert på energiuttaket i et enkelt år ikke nødvendigvis gir et riktig 
bilde av energiuttaket i framtida. Dersom Dalane Energi skal avvike praksisen om å anta et 
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forbruk på 20 000 kWh for bolighus, bør slike justeringer også gjøres i andre tilfeller hvor det 
beregnes anleggsbidrag. I motsatt fall strider dette mot bestemmelsen i energilovforskriften § 
4-4 b, annet ledd, om ikke-diskriminering av kunder. 
 
Departementets vurdering 
Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter 
forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta for seg 
klagers anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å begrunne 
avgjørelse i saken. 
 
Departementet oppfatter det slik at det ikke er strid mellom partene om hvorvidt klagen skal 
behandles i henhold til NVEs retningslinjer av 1997, jf. den nevnte avtalen mellom partene. 
Departementet vil derfor behandle klagen i henhold til NVEs retningslinjer for 
overføringstariffer av 1997.  
 
I NVEs retningslinjer er anleggsbidrag definert som en individuell beregnet engangsbetaling 
ved tilknytning av et nytt anlegg eller ved en større forsterkning av en eksisterende 
tilknytning. Anleggsbidraget er å anse som et bidrag til de faktiske investeringskostnader 
tilknytningen krever. Videre heter det at anleggsbidrag kan benyttes når anleggskostnaden ved 
å knytte en kunde til nettet er relativt høy i forhold til nåverdien av de tariffinntekter som kan 
påregnes. 
 
På bakgrunn av dette finner departementet at Dalane Energi kan kreve anleggsbidrag for 
tilknytningen på Nodland. Klager gis derfor ikke medhold i sin klage på dette grunnlag. 
 
Når det gjelder størrelsen på anleggsbidraget angir retningslinjene at 
anleggsbidraget bestemmes av anleggskostnad minus tilknytningsavgift og minimum 0,5 
ganger den neddiskonterte framtidige tariffinntekten. 
Departementet finner på bakgrunn av dette at Dalane Energis fastsettelse av anleggsbidrag 
ikke er i strid med NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av 1997. 
Departementet slutter seg til NVEs øvrige vurderinger.  
 
Når det gjelder spørsmålet om forskjellsbehandling i forhold til tilknytningene til gårdene 
Hegdal og Koldal er det ikke dokumentert at energiverket driver forskjellsbehandling av 
kunder ved å ikke beregne anleggsbidrag for tilsvarende kunder. I følge energiverket ble disse 
arbeidene gjort for 15-20 år siden. Departementet finner det derfor ikke relevant å vurdere den 
aktuelle tilknytningen til Nodland i forhold til det regelverk og de forutsetninger som lå til 
grunn ved tilknytningen/forsterkningen av overføringsnettet til gårdene Hegdal og Koldal. 
Heller ikke denne anførsel fra klager har derfor ført fram. 
 
Vedtak 
Departementet stadfester NVEs vedtak av 23.02.1999. 
 
Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke er gjenstand for 
klage, jf. forvaltningslovens § 28 første ledd annet punktum. 
 
Med hilsen 
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Per Håkon Høisveen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Stein Øvstebø 
underdirektør 

 
Kopi: 
Dalane Energi AS, Postboks 400, 4379 Egersund 
NVE 


