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NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - 

vedtak 

Halden kommune klager på anleggsbidrag ilagt av Fortum Distribution, nå Hafslund Nett AS, i 

forbindelse med tilknytning av Remmen kunnskapspark. NVE har vurdert Hafslund Nett AS sin 

praksis for beregning anleggsbidrag etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. 

NVE finner at Hafslund Nett AS har beregnet et anleggsbidrag som er i strid med 

kontrollforskriften § 17-5. 

Saksopplysninger 

NVE viser til brev av 26. november 2015 fra Halden kommune, med klage på Hafslund Nett AS 

(Hafslund) sin beregning av anleggsbidrag ved tilknytning av Remmen kunnskapspark.  

Klager har kontaktet nettselskapet om forholdet 25. juni 2015. Her fremgår det at Halden kommune i 

2009/2010 forskutterte opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg og infrastruktur i Remmen 

kunnskapspark til en samlet kostnad på 25 millioner kroner.  

Halden kommune skriver i brev til NVE at høyspentlinjen har en totalkostnad på 3,2 millioner kroner i 

deres anleggsregnskap, men at det er ikke funnet regnskapsbilag for samlet kostnad på mer enn 2 544 

528 kroner, og legger ved kopi av fakturaer på betalt anleggsbidrag.  

I forbindelse med refusjon av forskutterte kostnader fra private parter/grunneiere er det påpekt at 

utgiften på 3 222 605 kroner for nytt høyspenningsanlegg i bakken fra Strupe og Brødløs trafoer til 

Remmen synes lite rimelig at Remmen kunnskapspark skal belastes med alene. Videre skriver Halden 

kommune at de mener det er blitt gitt manglende opplysninger om klagemulighet og klagefrist, 

beregningsgrunnlag for kravet om anleggsbidrag, herunder nærmere dokumentasjon om medgåtte 

utgifter og fordelingsgrunnlag.  

I brev av 21. januar 2016 har NVE i varsel om vedtak bedt Hafslund gi en nærmere redegjørelse for de 

forhold det klages på. 

I brev datert 19. februar 2016 har Hafslund redegjort for de forholdene det klages på. Hafslund skriver at 

byggingen av det aktuelle nettanlegget helt og holdent var initiert av Halden kommune i forbindelse med 
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etablering av nødvendig infrastruktur for å utvikle og tilrettelegge for Remmen kunnskapspark. Det 

fantes på det aktuelle tidspunkt verken eksisterende eller planlagt bebyggelse i det aktuelle området 

utover de planbestemmelser og kart som kommunen fremla. Nettanlegget ble følgelig basert på 

bakgrunn av disse. Det ble avklart at det var maksimalt 800 kW ledig kapasitet i høyspentnettet i det 

aktuelle området. Med utgangspunkt i maksimalt utbygd areal i henhold til kommunens reguleringsplan 

var det imidlertid klart at 800 kW ikke ville dekke kommunens behov. Videre skriver Hafslund at for å 

få tilstrekkelig kapasitet måtte det legges ny høyspenningskabel til Brødløs transformatorstasjon. Dette 

ble lagt til grunn i foreslått nettløsning med tilhørende anleggsbidrag som Halden kommune senere 

aksepterte.  

NVEs vurdering 

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og 

nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i 

energilovsforskriften § 4-10. 

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. 

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

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

eller i medhold av energiloven. 

NVE legger til grunn at klagen dreier seg om Hafslund har handlet i strid med kontrollforskriften §§ 17-

5 og 13-5 i forbindelse med etablering av nettanlegg til Remmen kunnskapspark. 

Krav om anleggsbidrag 

Generelt om anleggsbidrag 

I tråd med gjeldende regler kan nettselskapet kreve at kunden dekker hele eller deler av 

anleggskostnaden gjennom et anleggsbidrag. Reglene for når og hvordan et slikt anleggsbidrag beregnes 

er nedfelt i kontrollforskriften § 17-5. 

I kontrollforskriften § 17-5 første og andre ledd heter det:  

”Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye 

nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.  

Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet 

eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra 

kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.” 

Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og å 

fordele disse kostnadene mellom den kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. 

Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som utløser investeringen, men som dekkes av 

nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramme. Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle 

nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie. 

I kontrollforskriften §§ 17-5 femte og sjette ledd heter det at 
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"Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt 

settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. 

Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive 

timeverk for personell, maskiner og utstyr." 

Nettselskapet må gjøre en sannsynlighetsvurdering av hvor mange som ønsker tilknytning til 

nettanlegget i fremtiden. Dersom nettselskapet finner det sannsynlig at flere kunder vil tilknyttes, kan 

nettselskapet forskuttere anleggskostnaden og fastsette anleggsbidraget forholdsmessig overfor de 

kundene som tilknyttes innen 10 år. Anleggsbidrag skal beregnes individuelt og gis informasjon om på 

forhånd, slik at kunden som utløser investeringen kan vurdere om han er villig til å betale for 

tilknytningen. 

I kontrollforskriften §§ 17-5 syvende og åttende ledd heter det  

"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 bli tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer 

investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter 

hvert blir tilknyttet nettet. 

Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, 

anleggsbidraget." 

Hafslunds informasjonsplikt om anleggsbidrag  

Angående informasjon om beregningsgrunnlaget for anleggsbidrag skriver Hafslund at Halden 

kommune ble gjort oppmerksom på at det maksimalt var 800 kW ledig kapasitet i det eksisterende 

nettet. Denne kapasiteten kunne gjøres tilgjengelig ved å etablere ny nettstasjon ved HiØ (Remmen) og 

erstatte eksisterende høyspentkabel mellom HiØ (Remmen) og Strupe med en ny. Kommunen aksepterte 

denne løsningen med tilhørende anleggsbidrag den 5. oktober 2009. 800 kW viste seg å ikke være 

tilstrekkelig kapasitet til å dekke kommunens behov, og for å få tilgang på ytterligere kapasitet måtte 

eksisterende høyspentkabel videre fra Strupe til Brødløs transformatorstasjon også erstattes med ny. Ny 

løsning med tilhørende anleggsbidrag ble akseptert av kommunen den 25. november 2009. 

Konklusjon 

NVE vurderer at Halden kommune ble gitt tilstrekkelig informasjon om kostnadsgrunnlaget for det 

estimerte anleggsbidraget før avtale med nettselskapet ble inngått. Det fremkommer heller ikke av 

innsendt dokumentasjon at Halden kommune ba nettselskapet om mer detaljert informasjon om 

kostnadene som lå til grunn for det etterberegnede anleggsbidraget. Nettselskapet hadde da ingen plikt 

til å informere nærmere om dette. NVE finner derfor at Hafslund ikke har opptrådt i strid med 

kontrollforskriften § 17-5 åttende ledd. 

Hafslunds beregning av anleggsbidrag 

Hafslund skriver i sin redegjørelse til klage at utover de planbestemmelser og kart som Halden 

kommune fremla, fantes det verken eksisterende eller planlagt bebyggelse på det aktuelle området. På 

bakgrunn av dette ble det valgt en dimensjonering basert på minste standard, og Halden kommune ble 

belastet med 100 % av kostnadene for tiltaket i og med at Hafslund vurdere at Halden kommune var 

eneste kjente kunde som skulle tilknyttes til det planlagte nettanlegget. Videre skriver Hafslund at det 

senere er blitt tilknyttet to kunder til nettanlegget, Halden Utvikling AS i 2013 og studentblokker i 2014, 
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men at disse to tilknytningene ikke var kjent på tidspunktet da etableringen av strømforsyningen til 

Remmen kunnskapspark ble gjennomført. 

Konklusjon 

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon og redegjørelser i saken vurderer NVE at høyspentkabelen 

mellom HiØ (Remmen) og Strupe og høyspentkabel mellom Strupe og Brødløs erstattet en eksisterende 

høyspentkabel. Nettselskapet har ikke anledning til å inkludere kostnader for materiell og arbeidskraft 

som forlenger et nettanleggs levetid (reinvesteringskostnader). Reinvesteringskostnader er kostnader 

som nettselskapet uansett må ut med når nettanleggets levetid utgår, og skal derfor ikke belastes kunde. 

NVE finner at det ikke ble trukket reinvesteringskostnader for erstatning av høyspentkabel mellom HiØ 

(Remmen) og Brødløs fra kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag, og at dette er i strid med 

kontrollforskriften § 17-5 sjette ledd.  

Dersom reinvesteringen ble gjennomført før høyspentkablenes levetid var gått ut har nettselskapet 

anledning til å legge til fremskyndingskostnadene i kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget.  

Videre finner NVE at det er blitt gjort en sannsynlighetsvurdering med tanke på fremtidige tilknytninger 

hvor nettselskapet vurderte at Halden kommune var eneste kjente fremtidige bruker av nettanlegget. 

NVE finner at Hafslund ikke har handlet i strid med kontrollforskriften § 17-5 femte ledd når de har 

vurdert at hele kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag skal inngå i anleggsbidraget til Halden kommune.  

Generelt om informasjonsplikt 

Nettselskapet har en informasjonsplikt. I kontrollforskriften § 13-5 heter det at  

"Ved uenighet mellom nettselskap og nettkunde om tariffer og andre overføringsvilkår, plikter 

nettselskapet å informere kunden om at Norges vassdrags- og energidirektorat er 

kontrollmyndighet etter bestemmelsen i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 § 9-2 og om 

bestemmelsen i § 18-1 i denne forskrift." 

Hafslunds informasjonsplikt om klageadgang 

Angående informasjon klageadgang skriver Hafslund at i forbindelse med bestilling av strømforsyning 

til Remmen kunnskapspark i 2009 var det ingen uenighet mellom partene. Dermed påhvilte det 

nettselskapet heller ingen plikt til å informere om NVE som kontrollmyndighet.  

Konklusjon 

Det er ikke dokumentert at det oppsto uenighet vedrørende anleggsbidraget før Halden kommune rettet 

klage til Hafslund 25. juni 2015. Som Hafslund viser til i sin redegjørelse, har ikke nettselskapet plikt til 

å informere kunde om mulighet for å klage eller om NVE som kontrollmyndighet før en uenighet har 

oppstått, jf. kontrollforskriften § 13-5 sjette ledd. NVE finner at Hafslund ikke har handlet i strid med 

kontrollforskriften § 13-5. 

Vedtak 

Hafslund Nett AS har unnlatt å trekke fra reinvesteringskostnader for høyspentkabel mellom HiØ 

(Remmen) og Brødløs. NVE finner derfor at Hafslund Nett AS har beregnet anleggsbidrag i strid med § 

17-5 i kontrollforskriften. 

NVE ber NVE Hafslund Nett AS om å beregne nytt anleggsbidrag i samsvar med dette vedtaket. 

Dersom det viser seg at Halden kommune har betalt for høyt anleggsbidrag, skal Hafslund refundere det 

som har blitt betalt for mye.  
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Kopi av korrekt beregnet anleggsbidrag og eventuell dokumentasjon på refusjon skal sendes til NVE 

innen 29. april 2016. 

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 

Kjell Rune Verlo 

førstekonsulent 

 

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

Vedlegg:     

Mottakerliste: 

Hafslund Nett AS 

Halden kommune 
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