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NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak 

Bærum Kommune klager på vegne av aktuelle grunneiere i Borgenveien på hvordan Hafslund 

Nett vil beregne kostnadene ved flytting av nettanlegg. NVE har vurdert Hafslund Nett sin 

tariffpraksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at 

Hafslund Nett har en tarifferingspraksis som er i strid med kontrollforskriften § 1-4. 

Saksopplysninger 

NVE viser til brev av 2. november 2015 fra Bærum Kommune. Hafslund Nett er gjennom rettskraftig 

dom av 30. april 2012 i Borgarting lagmannsrett pålagt å flytte luftledninger langs Borgveien på Høvik 

og reetablere strømforsyningen som jordkabel. For at mastene skal kunne fjernes, må også 

stikkledningene kables. Alternativt må mastene flyttes til en plassering utenfor veglovens virkeområde, 

dvs. 3 meter utenfor vegkant. 

Bærum Kommune vil på vegne av grunneiere i Borgveien utrede gjeldende regler for utskifting av 

stikkledninger fra luftstrekk til jordkabel. 

Bærum Kommune stiller spørsmål ved Hafslund Netts vurdering av restlevetid, og mener denne bør 

samsvare med avskrivningsreglene nettselskapet bruker i forbindelse med beregning av årlig 

inntektsramme, og at Hafslund Nett bør benytte formel for fremskyndingskostnader som er angitt på 

NVEs nettsider. Bærum Kommune ber NVE vurdere hvilke regler som gjelder for beregning av 

kostnader ved flytting av luftledningsanlegg i bakken og hvordan disse kostnadene skal fordeles mellom 

abonnent og netteier. 

NVE har i brev av 19. november 2015 bedt Hafslund Nett redegjøre for saken, og varslet vedtak.  

Hafslund Nett har i brev av 16. desember 2015 gitt sine kommentarer til saken. For å oppfylle dommen i 

lagmannsretten peker Hafslund Nett på to alternative løsninger:  

1) Etablere nye master til stikkledningene utenfor vegloves virkeområde. 

2) Legge stikkledningene i kabel. 
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Hafslund Nett vurderer kostnadene ved kabling av stikkledningene som vesentlig høyere enn å etablere 

nødvendige master utenfor veglovens virkeområde og beholde dagens luftstikkledninger. Hafslund Nett 

viser til at nettselskapet i tråd med føringer i energiloven og underliggende forskrifter skal velge den 

mest rasjonelle og kostnadseffektive løsningen for å oppfylle lagmannsrettsdommen. 

Dette første alternativet innebærer ingen «merkostnader» for kundene, da det er nødvendig for å 

oppfylle lagmannsrettsdommen. Dersom kundene ønsker at det andre alternativet velges skriver 

Hafslund Nett: «Hafslund Nett har derfor foreslått en alternativ løsning overfor Bærum kommune, hvor 

alle master fjernes og stikkledningene kables. Denne løsningen forutsetter da at grunneiere aksepterer 

omlegging av egen stikkledning samtidig som hovedstrekningen langs Borgveien kables, og at 

grunneiere selv bekoster graving av grøfter og istandsetting. Hafslund Nett vil da ta kostnadene med det 

utvendige el-tekniske materiellet, samt kostnader med riving og levering av dette til spesialmottak. Dette 

er for øvrig den samme praksis og det samme tilbudet som gis alle andre grunneiere/installsjonseiere 

som ønsker overgang fra luft til kabelstikkledning.» 

Hafslund Nett skriver at de ved denne praksisen dekker reinvestering i selve jordkabelen, som 

kostnadsmessig tilsvarer reinvestering i selve luftledningen, mens kundene i praksis ikke belastes med 

fremskyndingskostnader knyttet til selve luftstikkledningen. 

Bærum kommune har i brev av 4. januar 2016 kommentert tilsvaret fra Hafslund Nett. Kommunen peker 

på at det i dag bare er aktuelt med jordkabel for framføring av lendingsanlegg i boligområder, og at 

anlegget må vurderes som nyanlegg der dagens teknologi må kunne kreves brukt. 

Videre pekes det på at gravekostnader vil dekkes av kunden etter kontrollforskriften § 1-4, og slik sett 

ikke byr på urimelig høye kostnader sammenlignet med luftstrekk. Og at jordkabelanlegg kan være 

billigere enn luftstikkledninger i Borgveien, da overgang fra jordkabel i veien til luftstrekk til 

eiendommene medfører ekstra kostnader. 

Bærum kommune legger til grunn at anlegget er avskrevet, og at det dermed ikke er noen 

fremskyndingskostnader på anlegget. Videre skriver kommunen: «Dersom det skal opprettholdes et 

luftstrekk til eiendommene med trestolper i eiendomsgrensene, vil det når nye stålmaster for veilys 

settes opp, bli to parallelle rekker med stolper langs Borgveien stikk i strid med intensjonen i dommen.»  

NVEs vurdering 

Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE 

vedtak i saken med hjemmel i energilovforskriften § 4-10. 

Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i 

energilovforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i 

eller i medhold av energiloven. 

Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, 

inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere 

rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er 

nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende 

regelverk. 

NVE legger til grunn at uenigheten dreier seg om hvorvidt Haflsund Nett kan kreve betalt for omlegging 

av luftstikkledninger til kabel, og hvilke kostnader Hafslund Nett kan kreve dekket av kunden.  
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NVEs regulering av nettselskapene 

NVE regulerer nettselskapene i medhold av energiloven med tilhørende forskrifter. Ettersom 

nettselskapene har monopol på overføring av strøm er de underlagt økonomisk regulering av NVE. 

Nettselskapenes inntekter fra nettleien er regulert ved at NVE årlig fastsetter en tillatt inntekt for hvert 

enkelt nettselskap. Nivået på den tillatte inntekten fastsettes slik at inntekten over tid skal dekke 

kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital, gitt 

effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Nettselskapene skal fastsette nettleien slik at den så langt 

som mulig ikke overstiger tillatt inntekt. 

NVE kontrollerer hvert år hvorvidt inntektene fra nettvirksomheten har vært høyere enn tillatt inntekt. 

Dersom dette er tilfellet, blir nettselskapet pålagt å betale denne merinntekten tilbake til kundene 

gjennom lavere nettleie de påfølgende årene. Nettselskap som har hentet inn mindre enn tillatt inntekt 

har mulighet til å hente inn tilsvarende mer gjennom nettleien de påfølgende årene. 

Hafslund Nett er gitt områdekonsesjon etter energiloven § 3-2. Innenfor det området konsesjonen gjelder 

for er Hafslund Nett ansvarlig for distribusjonsnettet. I tråd med de plikter og rettigheter som følger av 

konsesjoner gitt i medhold av energiloven og tilhørende forskrifter har Hafslund Nett en rett til å stille 

vilkår om hvordan endringer i selskapets nettanlegg skal gjennomføres. 

Oppfyllelse av dommen 

Lagmannsrettens dom fra 30.04.12 er en prøving av om Bærum kommunes vedtak av 04.02.09 er 

gyldig, dvs. om kommunen hadde hjemmel til å pålegge Hafslund Nett å flytte luftledninger langs 

Borgveien, og om pålegget var urimelig eller uforholdsmessig. Dommen medfører at Hafslund Nett er 

forpliktet etter det pålegg som er gitt av Bærum kommune i vedtak av 04.02.09, og medfører ikke plikter 

utover det som følger direkte av aktuelle vedtak, eksempelvis å legge andre ledninger i kabel enn det 

saken konkret gjelder. 

Som områdekonsesjonær er Hafslund Nett gjennom leveringsplikten ansvarlig for å finne den 

nettløsningen som er nødvendig for å opprettholde kundenes tilknytning til nettet, også etter oppfyllelse 

av dommen. Haflund Nett har vurdert at den mest rasjonelle og kostnadseffektive løsningen vil være å 

opprettholde luftstikkledningene til boligene i dette området og å etablere nye master i den grad det er 

behov for dette som plasseres utenfor veglovens virkeområde.  

Etter gjeldende praksis skal kabling vurderes for nye ledninger i tettbygd strøk, men det er ikke slik at 

det alltid skal kables i slike tilfeller. Kablingspolicy innebærer dermed ikke at luftledninger i dette 

tilfellet ikke kan tillates. Etter vilkår i områdekonsesjonen skal imidlertid netteier orientere kommunen 

om planene og få godkjenning før bygging. Dersom kommunen ikke vil godkjenne luftledning kan 

netteier bringe saken inn for NVE til behandling. Siden det i denne saken dreier seg om flytting av 

eksisterende luftledning er aksept av fortsatt luftledning én mulig løsning, og denne er valgt i noen 

tilfeller. 

Krav om betaling for omlegging av nettanlegg 

Gitt Hafslund Netts foretrukne løsning hvor luftstikkledningene opprettholdes, må kabling av 

stikkledningene anses som omlegging initiert av kundene. I tråd med gjeldende regelverk kan Hafslund 

Nett kreve at en kunde som ber om omlegging av selskapets nettanlegg dekker merkostnaden ved 

endring av eksisterende anlegg gitt de vilkårene Hafslund Nett setter for omleggingen. Reglene for 

nettselskapenes rett til å ta betalt for ulike tjenester er nærmere regulert i kontrollforskriften. I 

kontrollforskriften § 1-4 annet ledd heter det: 
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«Kunden kan faktureres for merkostnaden forbundet med endring av eksisterende anlegg, eller når han 

etterspør kvalitet eller tjenester som normalt ikke kan forventes levert.» 

Formålet er å synliggjøre kostnaden for den som etterspør endring av et anlegg. Dersom kostnadene ikke 

dekkes av kunden(e) som utløser kostnaden, dekkes kostnadene av nettselskapet, og fører til at 

selskapets tillatte inntekt øker. Dette vil igjen innebære at det er alle selskapets kunder som må dekke 

kostnaden gjennom høyere nettleie. 

Merkostnader 

NVE har gjennom forvaltningspraksis utdypet hvilke kostnader som er å anse som merkostnader. I 

utgangspunktet er dette alle kostnader som er nødvendig for omleggingen, fratrukket reinvestering og 

tillagt fremskyndingskostnader.   

Når eldre komponenter skiftes ut med nye innebærer dette en reinvestering. Reinvesteringer skal ikke 

belastes enkeltkunder, ettersom dette forlenger anleggets levetid, og ivaretas ved fastsettelse av 

nettselskapets inntektsramme som dekkes gjennom nettleien. Nettselskapet kan likevel belaste kunden 

for at reinvesteringen blir gjort på et tidligere tidspunkt enn det som ellers hadde vært nødvendig. Dette 

utgjør fremskyndingskostnaden. Ved beregning av fremskyndingskostnad skal det tas utgangspunkt i en 

kalkulasjonsrente på 4 pst. Restlevetiden kan vurderes etter teknisk levetid eller økonomisk levetid. Med 

teknisk levetid forstås antall år fra ferdigstillelse av anlegget til en reinvestering er nødvendig av 

tekniske årsaker. Med økonomisk levetid forstås antall år fra ferdigstillelse av anlegget til anlegget er 

nedskrevet. Økonomisk levetid kan være vesentlig kortere enn teknisk levetid. Det er vanlig at 

nettselskapene benytter teknisk levetid. NVE stiller da krav til at nettselskapet må kunne dokumentere 

den tekniske levetiden de legger til grunn i beregningene på komponentnivå. 

Hafslund Netts praksis ved omlegging av kundens egen stikkledning fra luftnett til jordkabel, er at 

nettselskapet dekker kostnadene med det utvendige el-tekniske materiellet, samt kostnader med riving 

og levering av dette til spesialmottak, mens kunden bekoster graving av grøfter og istandsetting. 

NVE kan ikke se at denne praksisen innebærer at kundene må betale for reinvesteringer. Videre 

beregner heller ikke Hafslund Nett fremskyndingskostnader for at reinvesteringen gjøres på et tidligere 

tidspunkt enn ellers nødvendig. Hafslund Netts praksis innebærer at kunden kun faktureres for graving 

av grøfter samt istandsetting. NVEs vurdering er at graving og istandsetting er å anse som merkostnader 

som kunden kan faktureres for. Ettersom bestemmelsen i kontrollforskriften § 1-4 ikke pålegger 

nettselskapene å ta betalt for alle merkostnader, men angir et øvre tak for hvor mye kunden kan 

faktureres for, anser NVE at Hafslund Netts praksis hvor kun kostnadene ved graving og istandsetting 

faktureres kundene, er innenfor gjeldende regelverk. 

Ansvar for nettjenester 

Hafslund Nett skriver at løsningen hvor alle master fjernes og alle stikkledninger kables forutsetter at 

grunneiere selv bekoster graving av grøfter og istandsetting. 

NVE vil presisere at omlegging av nettanlegg faller innenfor ansvarsområdet til nettselskapet. Det er 

nettselskapet som skal ha ansvar for kundekontakt ved omlegging av nettanlegg, jf. § 1-4 i 

kontrollforskriften om at nettselskapet skal fremstå utad som ansvarlig for oppgavene eller tjenestene, 

selv om nettselskapet kan la andre utføre nettjenester. Nettselskapet kan i henhold til gjeldende 

regelverk ikke pålegge kunden å være ansvarlig for graving av grøft og istandsetting når dette er 

nødvendig for omleggingen. Regelverket er imidlertid ikke til hinder for at nettselskapet kan ha en 

praksis hvor kunden tillates å besørge graving og istandsetting selv. Kunden kan da velge om 
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gravearbeider og istandsetting skal utføres av nettselskapet med det dette innebærer av usikkerhet ved 

etterberegning av merkostnadene, eller kunden kan velge å selv besørge graving og istandsetting.  

Vedtak 

NVE finner ikke at Hafslund Netts beregning av merkostnader ved omlegging av stikkledninger i 

Borgenveien i Høvik kommune er i strid med § 1-4 i kontrollforskriften. 

 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En 

eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Velaug Amalie Mook 

rådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

Mottakerliste: 

Bærum kommune 

Hafslund Nett AS 
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