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Klagesak – tvist mellom Hurum Energiverk AS og Block Watne angående beregning av 
anleggsbidrag 

Saken gjelder klage fra Hurum Energiverk AS, representert ved advokatfirmaet Thommessen 
Krefting Greve Lund (TKGL), av 08.05.2000 på Norges vassdrags- og energidirektorats 
(NVE) vedtak av 10.04.2000. Olje- og energidepartementet mottok klagen i oversendelse fra 
NVE av 17.07.2000. Block Watne har gitt kommentarer i brev av 02.06.2000. 
 
TKGL sendte ytterligere kommentarer i brev av 15.09.2000, NVE kommenterte dette i brev 
av 16.10.2000.  
 
Hurum Energiverks anførsler 
Hurum Energiverk representert ved TKGL gjør gjeldende at anleggsbidraget er riktig fastsatt, 
etter de gjeldende bestemmelser. NVE har derfor ikke hjemmel til å gripe inn med et pålegg 
om endret beregning. NVEs pålegg bygger på en uriktig anvendelse av de gjeldende 
bestemmelser om beregning av anleggsbidrag. Vedtaket er derfor ugyldig, og Hurum 
Energiverks fastsettelse blir å opprettholde. 
 
Hurum Energiverk la til grunn et antatt forbruk av elektrisitet for boligene med gassovn på 10 
000 kWh per år, per boligenhet. De tok utgangspunkt i statistikk for Hurum fra de siste årene 
som viste at gjennomsnittlig energiforbruk for husholdningskunder var      18 000 kWh per år, 
og at oppvarming står for omtrent 55 % av det totale forbruket. Med den forutsetning at fyring 
med gassovn ville bli den vesentlige oppvarmingskilde i de 52 boligene, la Hurum Energiverk 
med bakgrunn i det ovennevnte forsiktig til grunn at disse boligenhetene ville forbruke 
omtrent 45 %, eller 8 000 kWh, mindre elektrisitet per år enn den gjennomsnittlige 
husholdningskunden. 
 
I denne saken synes verken Block Watne eller NVE å bestride at Hurum Energiverk har basert 
sin beregning på riktige tall hva gjelder kostnadssiden. Uenigheten gjelder bare Hurum 
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Energiverks anslag over boligenhetenes forventede bidrag til økning i inntektsramme, 
nærmere bestemt tallet 10 000 kWh per boligenhet som Hurum Energiverk har lagt til grunn 
som forventet uttak av elektrisitet. Etter hva som forstås bestrider ikke NVE at 10 000 kWh 
per boligenhet med gassovn er et tilfredsstillende og forsvarlig anslag over det faktiske 
forbruket av elektrisitet for disse boligenhetene, og således det faktiske bidraget til økning av 
Hurum Energiverks inntektsramme. NVE mener imidlertid at Hurum Energiverk til tross for 
dette skal være forpliktet til å legge det betydelige høyere gjennomsnittlige 
elektrisitetsforbruket for alle husholdningskundene til grunn ved beregningen av det 
forventede bidraget til økt inntektsramme fra boligenhetene. Hurum Energiverk deler ikke 
dette syn, og mener at NVE på dette punkt bygger på uriktig rettsanvendelse. 
 
Det fremgår direkte av ordlyden i de aktuelle bestemmelsene i tarifforskriften at beregningen 
av anleggsbidraget som utgangspunkt skal være en konkret vurdering av de eksisterende og 
antatte fremtidige kostnader og inntekter ved den enkelte tilknytning eller forsterkning. Det 
vises for eksempel til definisjonsbestemmelsen i tarifforskriften. 
 
Ordlyden gir etter Hurum Energiverks syn ikke noen holdepunkter for at netteier skal være 
verken forpliktet til eller berettiget til uten videre å legge et gjennomsnitt av en kundegruppes 
forbruk til grunn som den enkelte kundens forventede energiuttak. Forskriftens utgangspunkt 
er således ikke at netteier skal foreta noen form for fordeling og utjevning mellom anlegg med 
ulike kostnader og inntekter sett fra netteiers side. Konsekvensen av ordlyden i den gjeldende 
forskrift er tvert i mot at kundene må betale ulike anleggsbidrag, avhengig av de faktiske 
forhold knyttet til den enkelte kunde.  
 
Block Watnes merknader 
Block Watne AS klagde i brev av 13.02.2000 på Hurum Energiverks beregning av 
anleggsbidrag for tilknytning av 52 nye boliger i Slingrebekk boligfelt på Sætre i Hurum 
kommune. 
 
Block Watne planlegger bygging av boliger med gasspeis, som alternativ oppvarmingskilde 
til elektrisitet. Block Watne klager på at Hurum Energiverk krever et høyere anleggsbidrag av 
kunder som velger å installere gasspeis enn av kunder som ikke installerer slike peiser. 
 
Block Watne viser til at gasspeisens yteevne er på 4,8 kW. Gasspeisen dekker ikke alene 
boenhetens oppvarmingsbehov, den er forutsatt å dekke beredskapsfyring. Elforsyning er 
forutsatt som hovedenergibærer. Samtlige boenheter installeres for full elektrisk oppvarming. 
Hurum Energiverk har i sine beregninger forutsatt at gasspeisen antas å dekke 
oppvarmingsbehovet og at boligoppvarming utgjør omtrent 55 % av normalt årsforbruk.  
 
Block Watne viser til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk § 10-62 
Skorstein i boliger. Beredskapskravet gjelder for småhus samt boligblokker inntil 2 etasjer i 
høyden. Skorsteinskravet kan fravikes dersom bygningen er oppvarmet ved to tilstrekkelige 
og uavhengige energikilder eller er tilknyttet et fjernvarmeanlegg. Basert på ovennevnte har 
Statens byggtekniske etat, i brev av 29.mars 1999 bekreftet at gasspeis tilfredsstiller 
forskriftens krav til beredskap. 
 
Block Watne finner ileggelsen urimelig, og er uenige i Hurum Energiverks begrunnelse. Slik 
forskriften § 15-4 er formulert, ser det i og for seg ut til at energiverket har hjemmel til å ta 
framtidig inntekt med i beregningsgrunnlaget for fastsettelse av anleggsbidraget, men det er 
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heller ingen plikt til å gjøre dette. Energiverkets praktisering av forskriften bidrar ikke til bruk 
av alternative energikilder, og gir urimelige utslag. Denne praktiseringen vil gi store utslag på 
landsbasis dersom den blir innarbeidet, og har stor prinsipiell rekkevidde. 
 
NVEs merknader 
Reglene for når og hvordan anleggsbidrag skal beregnes er omtalt i § 15-4 i forskrift av 
11.mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og overføringstariffer (kontrollforskriften). "Nettselskapene kan fastsette og 
innkreve anleggsbidrag når anleggskostnadene ved å knytte nye kunder til nettet eller ved å 
forsterke nettet er høye i forhold til nåverdien av de økte inntekter som følger av disse 
investeringene." Med bakgrunn i at Block Watne sine utbyggingsplaner i Slingrebekk 
byggefelt krever forsterkninger av eksisterende nettanlegg og bygging av nye 
overføringsanlegg er det liten tvil om at kriteriene for å kunne beregne et anleggsbidrag i det 
aktuelle tilfellet er oppfylt. Block Watne har også sagt seg villig til å betale deler av de 
kostnadene som utbyggingen fører med seg. Hovedspørsmålet i denne saken er imidlertid om 
Hurum Energiverk kan kreve et høyere anleggsbidrag av kunder som velger å installere 
gassovn enn av kunder som ikke installerer gassovn. 
 
I NVEs kontrollforskrift, § 15-4 er beregningsmetoden for anleggsbidrag slått fast: 
"…anleggsbidraget maksimalt kan settes til anleggskostnad minus tilknytningsgebyr og 
verdien av kundens bidrag til økt inntektsramme…". Om selve inntektsberegningen heter det 
videre at "…kundens forventede energiuttak…" skal legges til grunn. Bestemmelsen om 
anleggsbidrag er gitt med hjemmel i § 7-1 i forskrift til energiloven, hvor NVE gis hjemmel til 
å utferdige forskrifter til gjennomføring og utfylling av energilovforskriften for så vidt gjelder 
overføringskapasitet og tariffering av nettjenester. NVE viser til at formålet med 
omsetningskonsesjonen er: "Konsesjonsordningen for omsetning av elektrisk energi har som 
formål å være et virkemiddel til å ivareta kundenes interesser gjennom: 
 
- å sikre en økonomisk rasjonell omsetning av elektrisk energi i et effektivt kraftmarked 
- å legge til rette for at nettvirksomheten utøves på en samfunnsmessig rasjonell måte, 

herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt." 
 
Etter NVEs vurdering vil det være samfunnsmessig uheldig dersom kunder som installerer 
alternative oppvarmingsmuligheter, eller på andre måter gjør investeringer som fremmer en 
mer fleksibel etterspørsel etter elektrisk kraft, straffes for dette gjennom økte 
engangsbetalinger ved tilknytning til nettet. Økt fleksibilitet på etterspørselssiden er et viktig 
bidrag til et mer velfungerende og effektivt kraftmarked. Også for nettvirksomheten kan dette 
gi samfunnsmessige gevinster. Fleksible kunder har større muligheter til å gjøre tilpasninger i 
forbruket under topplast og kan dermed bidra til redusert behov for ny nettkapasitet. 
 
Klager bygger sin argumentasjon på en ren bokstavforståelse av bestemmelser om 
anleggsbidrag forskrift om kontroll av nettvirksomhet. NVEs vurdering av spørsmålet må ta 
utgangspunkt i en bredere tolkning av § 15-4 i forskriften, hvor formålsbetraktninger, 
praktikabilitet og en bedømmelse av resultatets rimelighet og hensiktsmessighet står sentralt. 
 
NVE peker på at de fleste nettselskap har en praksis ved fastsettelse av anleggsbidrag for 
husholdnings- og hyttekunder som bygger på gjennomsnittsbetraktninger om forventet 
energibruk. Tilsvarende er det vanlig å benytte gjennomsnittsbetraktninger ved tarifferingen 
av kunder, jf. inndelingen i kundegrupper. NVE har oppfattet dette som en hensiktsmessig 
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praksis, og har bl.a. gitt uttrykk for dette i et vedtak av 29.01.1998: "NVE anser det som 
rimelig at det spesielt i distribusjonsnettet foretas en del gjennomsnittsbetraktninger ved 
fastsettelsen av overføringstariffene. NVE aksepterer også at gjennomsnittsbetraktninger blir 
lagt til grunn i beregningen av anleggsbidrag i konsentrerte områder som for eksempel 
boligfelt, hyttefelt osv." 
 
NVE mener at det er gode grunner for denne praksisen. For det første fordi en 
individualisering ofte vil være uforholdsmessig ressurs- og kostnadskrevende, og for det annet 
fordi det knytter seg stor usikkerhet til inntektsanslag for nettinvesteringer med forventet 
levetid på 30 til 40 år. NVE legger vekt på at en streng individualisering ved fastsettelsen av 
anleggsbidrag for husholdningskunder lett vil kunne være urimelig. NVE minner om at en 
rekke forhold påvirker forbruket av elektrisitet, for eksempel boligtype og størrelse, antall 
familiemedlemmer, alternative oppvarmingskilder, klima osv. En gjennomført individuell 
vurdering av forbruket til husholdningskunder ville i prinsippet innebære at nettselskapet 
likeledes måtte identifisere og verdsette alle de faktorene som påvirker det forventede 
energiforbruket. 
 
Formåls- og rimelighetsbetraktninger tilsier at kundens forventede energiuttak ved 
fastsettelsen av anleggsbidrag, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 15-4 siste ledd 
annet strekpunkt, bør beregnes ut fra antatt forbruk for den aktuelle kundegruppe. Det kan 
ikke antas at NVE som forskriftsgiver ved bruk av formuleringer som " kundens forventede 
energiuttak…" og " individuelt beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av et nytt 
anlegg…" har ment å åpne for en fastsettelse av anleggsbidrag med konsekvenser som i 
foreliggende sak. 
 
Når forskrift om kontroll av nettvirksomhet i ulike sammenhenger bruker entallsformen 
"kunde", vil dette ofte måtte sees på som en språklig uttrykksmåte og ikke nødvendigvis 
innebære at bestemmelsen skal knyttes til en bestemt kunde. Det forhold at "kundegruppe" er 
legaldefinert i forskrift om kontroll av nettvirksomhet i      § 1-3 tilsier ikke uvegerlig en 
antitetisk tolkning av entallsformen "kunde". Eksempelvis i 14-3 første ledd i forskriften heter 
at fastleddet "minimum dekker de kundespesifikke kostnader", så betyr ikke det at netteier skal 
beregne et fastledd for hver enkelt kunde    
 
Departementets merknader 
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. 
 
Mulighetene for å ta anleggsbidrag og hvordan dette skal beregnes er regulert i NVEs forskrift 
om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
overføringstariffer (kontrollforskriften) av 11. mars 1999, § 16-4: "For tilknytninger i 
distribusjonsnettet gjelder spesielt at anleggsbidraget maksimalt kan settes til anleggskostnad 
for anlegget minus tilknytningsgebyr og verdien av kundens bidrag til økt inntektsramme, der: 
 
- anleggskostnad settes lik spesifikke kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen inkl. 

timeverk for personell, maskiner og utstyr. Det kan gjøres et påslag til dekning av 
driftskostnader som følger av tilknytningen på inntil 20 prosent av anleggskostnaden. 
Påslaget skal justeres i forhold til anleggets forventede økonomiske levetid. 
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- kundens bidrag til økt inntektsramme fastsettes som nåverdien av: 0,5*[kundens 
forventede energiuttak*(inntektsramme/levert energi)] I beregningen av nåverdi skal det 
tas utgangspunkt i anleggets forventete økonomiske levetid og 7 % realrente. 
Inntektsrammen for distribusjonsnettet med tilhørende levert energi skal legges til grunn i 
beregningen." 

 
Departementet støtter seg til NVEs vurdering om at Hurum Energiverk har anledning til å 
kreve anleggsbidrag av Block Watne. 
 
Kontrollforskriften § 1-3 definerer anleggsbidrag: "et individuelt beregnet 
investeringstilskudd ved tilknytning av et nytt anlegg eller ved forsterkning av en eksisterende 
tilknytning."  
 
Det kommer fram av ordlyden i de aktuelle bestemmelsene at beregning av et anleggsbidrag i 
utgangspunkt skal være en vurdering av de eksisterende kostnader og forventede framtidige 
inntekter ved en enkelt nytilknytning eller forsterkning. Departementet mener at ordlyden i 
forskriften legger opp til individuelle betraktninger når det gjelder både beregning av 
anleggskostnadene og kundens bidrag til økt inntektsramme. 
 
Ordlyden i forskriften tilsier ikke at netteier kan pålegges å legge et gjennomsnitt av en hel 
kundegruppes forbruk til grunn som den enkelte kundens forventede energiuttak.  
 
I utgangspunktet skal det derfor foretas en individuell vurdering av kundens bidrag til økt 
inntektsramme. Departementet vil imidlertid påpeke at det er det mest sannsynlige estimat av 
kundens bidrag til økt inntektsramme som skal benyttes. I mange tilfeller vil gjennomsnittstall 
for den aktuelle kundegruppen være det beste estimatet som er å oppdrive. I disse tilfellene 
må det benyttes gjennomsnittstall.  
 
Verken Block Watne eller NVE har reist innvendinger mot Hurum Energiverks antagelser om 
forventet elektrisitetsforbruk i Slingrebekk boligfelt. Departementet har derfor ingen 
holdepunkt for å mene at Hurum Energiverks antagelser ikke er gode. Departementet 
imidlertid vil påpeke at slike antagelser om forventet forbruk er usikre. I tilfeller hvor det er 
stor usikkerhet har NVE akseptert at nettselskapet kan foreta en etterberegning av 
anleggsbidraget, for å fange opp usikkerheten med hensyn på forventet forbruk. 
Departementet anser det som hensiktsmessig at Hurum Energi foretar en etterberegning av 
anleggsbidraget innen 3 år, når det foreligger mer pålitelige forbruksdata. 
 
Vedtak 
Departementet er kommet til at NVEs vedtak av 10.04.2000 skal oppheves. 
 
Departementet pålegger Hurum Energi AS å foreta en etterberegning av anleggsbidraget 
innen 3 år, jf. energilovforskriften § 7-3 første ledd.  
 
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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Sigurd Tveitereid (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Kjell M. Grotmol 
avdelingsdirektør 

Kopi: 
Block Watne 
NVE 


