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1 Innledning
1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen
Kontrollere at nettselskapets praktisering av anleggsbidrag og utforming av tariffer er i tråd med
gjeldende regelverk.
1.2 Revisjonsgrunnlag
Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) del І, ІІ og spesielt del V.
Mottatt dokumentasjon fra Fosen Nett AS:
-

Praktisering av anleggsbidrag og vilkår for tilknytning

-

Oversikt over alle anleggsbidrag som er krevd inn for 2016

-

Utvalgte anleggsbidragssaker

-

Redegjørelse for behandling av flytting og endring av nettanlegg

-

Vilkår for tariffering av flere boenheter per felles inntaksledning

-

Tariffering av uttak

-

Tariffering av innmating av kraft

1.3 Formål og tema for revisjonen
Revisjonen hadde som hensikt å få dokumentert hvorvidt virksomheten oppfylte krav om tariffering og
anleggsbidrag nedfelt i forskrift om kontroll av nettvirksomhet samt vedtak gitt i medhold av forskriften.
Tema for revisjonen var hovedsakelig den informasjon NVE på forespørsel hadde mottatt fra Fosen Nett
AS.
1.4 Funn
Det ble gjort fem funn og gitt tre anmerkninger.
Avvik er: brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.
Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes
nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.
1.5 Generelle kommentarer
Fosen Nett AS har ikke klare retningslinjer for hvordan anleggsbidrag skal beregnes. På en del områder er
det derfor ikke klart hvordan Fosen Nett AS praktiserer sine rutiner.

2 Beskrivelse av avvik
Avvik 1
Krav

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 c), § 13-5 og § 17-5

Avvik

Fosen Nett AS har utilstrekkelige skriftlige rutiner for beregning av anleggsbidrag.
Fullstendig informasjon om beregning av anleggsbidrag skal være tilgjengelig for
kunde.

Begrunnelse

Fosen Nett AS har i oversendt dokumentasjon vedlagt dokumentet Rutiner
vedrørende anleggsbidrag og arbeide for kunde på eget nett. Her gis det en kort
oversikt over noen grunnprinsipper for hvordan slike saker behandles. NVE mener
likevel ikke at dokumentet kan regnes som tilstrekkelige skriftlige rutiner for
beregning av anleggsbidrag.
Det mangler eksempelvis en klar beskrivelse av hvordan Fosen Nett AS faktisk
behandler slike saker og hvilke valg som er gjort vedrørende «kan» bestemmelser i
gjeldende regelverk.

Hvordan lukke

Frist for lukking

Avviket anses om lukket når Fosen Nett AS legger frem skriftlige rutiner for
beregning av anleggsbidrag. Forskriftsbestemmelsen for anleggsbidrag åpner opp
for at nettselskapet selv kan ta en rekke valg. Rutinene skal som et minimum
beskrive hvilke valg Fosen Nett har tatt der forskriften gir valgfrihet. Det presiseres
at fullstendig informasjon om beregning av anleggsbidrag også skal være
tilgjengelig for kundene, eksempelvis på nettsidene.
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Avvik 2
Krav

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 tredje ledd

Avvik

Det fremkommer ikke tydelig hvordan Fosen Nett AS fordeler anleggsbidrag
forholdsmessig basert på effekt i de tilfellene hvor Fosen Nett AS dimensjonerer
utover minste standard. Fosen Nett AS dekker kun merkostnaden.

Begrunnelse

Fosen Nett AS opplyste ikke tydelig under revisjonen hvordan anleggsbidrag ble
fordelt i de tilfeller der Fosen Nett AS dimensjonerer utover minste standard. Det
ble gitt inntrykk av at Fosen Nett AS kun dekker merkostnaden.
I radielle fellesanlegg (nettanlegg som forsyner flere kunder, eller der det forventes
å bli tilknyttet flere kunder) skal kunden betale en forholdsmessig andel av
anleggskostnadene. Med en forholdsmessig andel menes at kunden ikke kan
belastes kostnader som skyldes at kapasiteten i overføringsanleggene overgår
kundens behov.

Hvordan lukke

Frist for lukking

Avviket lukkes ved at det tydelig fremgår av rutinene for beregning av
anleggsbidrag at kunden kun skal betale en forholdsmessig andel i de tilfellene hvor
Fosen Nett AS dimensjonerer utover minste standard.
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Avvik 3
Krav

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 c) og e) og § 17-5 sjette ledd

Avvik

Fosen Nett AS praktiserer ikke etterberegning av anleggsbidraget i alle tilfeller.

Begrunnelse

Det ble under revisjonen informert om et prosjekt der det var avtalt med kunde at
fastpris skulle ligge til grunn for anleggsbidraget, uavhengig av etterberegning av de
faktiske kostnadene.
Anleggsbidraget skal etterberegnes uansett for å sikre at det ikke overstiger
anleggskostnad og at det ikke diskrimineres mellom kunder.

Hvordan lukke
Frist for lukking

Avviket lukkes ved at det tydelig fremgår av rutinene for beregning av
anleggsbidrag at anleggsbidraget skal etterberegnes i alle prosjekter.
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Avvik 4
Krav

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet §17-5

Avvik

Fosen Nett AS tar ikke hensyn til reinvesterings- og fremskyndingskostnader ved
beregning av anleggsbidrag.

Begrunnelse

Det ble under revisjonen informert om at det ikke blir tatt hensyn til reinvesteringsog fremskyndingskostnader ved beregning av anleggsbidrag. Anleggsbidraget kan
inkludere nettselskapets merkostnader ved at endringer i nettet blir gjort tidligere
enn nødvendig (fremskyndingskostnader), men kan ikke inkludere kostnader til
materiell og arbeidskraft som forlenger nettanleggets levetid
(reinvesteringskosntader). Reinvesteringer innebærer kostnader som nettselskapet

uansett må ut med når nettanleggets levetid utgår, og skal derfor ikke belastes
enkeltkunder.
Hvordan lukke

Frist for lukking

Avviket lukkes ved at det tydelig fremgår av rutinene for beregning av
anleggsbidrag hvordan det tas hensyn til reinvesterings- og
fremskyndingskosntader.
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Avvik 5
Krav

Energiloven § 3-3

Avvik

Fosen Nett AS legger opp til at kunde er ansvarlig for grøftearbeid, uten at det
fremkommer at Fosen Nett er ansvarlig også for grøftearbeidet.

Begrunnelse

Fosen Nett AS opplyste under revisjonen at det legges opp til at kunde er ansvarlig
for grøftearbeid.
Leveringsplikten i energiloven gjelder frem til husvegg. Nettselskapet plikter å tilby
utførelse av de arbeider som er nødvendig for tilknytningen, uten krav om
egeninnsats fra kunde.
Det er ikke problematisk at kunde er ansvarlig for grøftearbeid, dersom kunde selv
ønsker dette. Poenget her er at det skal fremkomme av informasjonen til kunde at
det er valgfritt å ta ansvar for dette arbeidet.
Vi vil presisere at grøftearbeid er en del av anleggsbidraget, og at det derfor skal
beregnes reinvesterings- og fremskyndingskostnader.

Hvordan lukke

Frist for lukking

Avviket lukkes ved at det tydelig fremgår av rutinene for beregning av
anleggsbidrag og avtale som sendes kunde at det er valgfritt for kunden å ta ansvar
for grøftearbeider.
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