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NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak 

Lars Egidius Helle klager på anleggsbidrag for tilknytning av hytte i Hafslund Nett Øst sitt 

konsesjonsområde. NVE har vurdert Hafslund Nett Øst sin tariffpraksis etter gjeldende regler i 

energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at Hafslund Nett Øst har en 

tarifferingspraksis som er i strid med regelverket. 

Saksopplysninger 

NVE viser til brev av 12. september 2014 med klage på beregning av anleggsbidrag for tilknytning av 

klagers hytte. I forbindelse med innlegging av vann og kloakk på hytta, ba klager om strømtilknytning.  

Daværende Fortum Distribusjon ga et kostnadsoverslag for anleggsbidraget på 90 000 kroner for 

strømfremføring. Dette tilbudet ble akseptert av klager. Traséen som tilbudet var basert på forutsatte to 

stolper lavspent på en naboeiendom. Etter protester fra denne naboen, valgte Fortum Distribusjon 

istedenfor å legge kabel i en annen trasé, sammen med VA-anlegget. Kostnadsoverslaget for 

anleggsbidraget med denne løsningen var 230 000 kroner. Klager skriver at han under tidspress og 

forespeiling om merkostnader ved eventuell ny grøft, så seg nødt til å skrive under denne bestillingen. 

Videre oppsto en merkostnad på 10 000 kroner fordi nettselskapets entreprenør bare hadde fått bestilling 

på fremføring til «landtak», og ikke helt fram til inntaksskap ved grunnmur. 

Klager mener han hadde en bindende avtale med nettselskapet om fremføring til grunnmur med et 

kostnadsoverslag på 90 000 kroner, og mener anleggsbidraget må settes lik denne prognosen. Klager 

mener videre det følger av nettselskapets monopolstilling at nettselskapet har en plikt til å fremføre 

strøm på den måten som er mest fordelaktig for kunden. 

NVE har i brev av 17. september 2014 varslet Hafslund Nett Øst om vedtak i saken, og bedt 

nettselskapet gi en nærmere redegjørelse for alle de forhold nettselskapet finner relevante for NVEs 

behandling av saken. 

Hafslund Nett Øst har i brev av 8. desember 2014 gitt sitt tilsvar. Hafslund Nett Øst skriver at det ble 

skissert to mulige løsninger for tilknytning. Videre skriver Hafslund Nett Øst at den rimeligste løsningen 
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for kunden med en blanding av luftlinje og sjøkabel hadde forbehold om at nødvendige 

grunneiertillatelser for traseen ble gitt. Etter befaring viste det seg at nettselskapet ikke fikk inngått 

minnelige avtaler for den planlagte luftlinjen, og det ble foreslått en ny løsning ved at strømkabler ble 

lagt i traseen til VA-anlegget hvor nødvendige tillatelser i stor grad var avklart. Denne løsningen ble 

dyrere på grunn av lengre trasé og annen teknisk løsning. Begge tilbud ble etter tur akseptert av kunden. 

Når det gjelder hvilke kostnader som inngår i anleggsbidraget, skriver Hafslund Nett Øst at det kun er 

kundespesifikke kostnader og relative andeler av fellesanlegg som inngår i anleggsbidraget og viser til 

detaljert oppstilling av kostnader i anleggsbidraget. Selskapet følger prinsippet om at kunden må betale 

faktisk kostnad fratrukket bunnfradrag. Anleggsbidraget er etterberegnet til 236 000 kroner. 

Etter Hafslund Nett Øst sin praksis skal tilknytningspunktet etableres der kunden ønsker det på 

eiendommen, og normalt på grunnmur eller husvegg. I denne saken omfattet anleggsbidraget på grunn 

av en saksbehandlingsfeil kun kostander frem til landtak for kabelen. Hafslund Nett Øst understreker at 

endelig tilknytningspunkt er på hyttevegg, og selskapet mener derfor leveringsplikten er oppfylt.  

Klager har i e-post av 5. januar 2015 kommentert at han var opptatt av å bli tilknyttet strømnettet på 

rimeligste måte, og mener det forelå et bindende tilbud av 24.4.2013 om fremføring basert på en 

kombinasjon av luftstrekk og sjøkabel som han aksepterte. Når nettselskapet velger en dyrere løsning av 

bekvemmelighetsgrunner anføres at nettselskapet selv må bære merkostnadene. Videre anfører klager at 

han er påført «ganske store kostnader i forbindelse med oppmøter, forsinkelser og generell plunder og 

heft» som følge av at nettselskapet ved en saksbehandlingsfeil planla tilknytningspunktet ved landtak 

om lag 70 meter fra hytta. 

NVE har i brev av 11. februar 2015 funnet det nødvendig å be Hafslund Nett Øst om ytterligere 

begrunnelse for valg av trasé. 

Hafslund Nett Øst har i brev av 24. februar 2015 kommentert at § 3-4 i standard tilknytningsvilkår om 

fremføring av distribusjonsnett til andre ikke kommer til anvendelse, fordi bestemmelsen etter gjeldende 

praksis ikke gir nettselskapet adgang til å plassere kundespesifikke anlegg løsrevet fra anlegget som er 

nødvendig for å forsyne grunneieren med strøm. Videre skriver Hafslund Nett Øst: «Det må være en 

sammenheng mellom distribusjonsnettet/stikkledningen som er nødvendig for å knytte den aktuelle 

kunden til nettet og det øvrige anlegget som det er aktuelt å etablere i medhold av denne bestemmelsen.» 

«For slike helt fristilte anlegg må det i utgangspunktet erverves egne rettigheter gjennom en egen 

grunneieravtale.» Hafslund Nett Øst viser videre til miljøkonsekvenser og at en eventuell 

ekspropriasjonssak «normalt tar 6-12 måneder og medfører en kostnad på i størrelsesorden noen hundre 

tusen». 

Klager har i e-post av 27. februar 2015 kommentert at Hafslund Nett Øst ikke har fremlagt noe 

dokumentasjon på hva selskapet har foretatt seg overfor grunneier før det rimeligste alternativet ble 

forkastet, samt at det er vanskelig som klager å forholde seg til hva som er gjeldende praksis. 

NVEs kompetanse 

NVE regulerer alle norske nettselskap med hjemmel i energiloven med tilhørende forskrifter. Forskrift 

av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 

tariffer (kontrollforskriften) stiller krav om at nettselskapene skal inngå avtaler med vilkår for 

tilknytning og bruk av nettet direkte med hver enkelt kunde. Nettselskapet kan bare inngå avtaler som er 

i tråd med de krav som følger av monopolreguleringen. 

Bransjeorganisasjonen Energi Norge og Forbrukerombudet har forhandlet frem standardavtaler som 

benyttes ved strømleveranse som er omfattet av lov om forbrukerkjøp. NVE som forvaltningsorgan kan 
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ikke avgjøre privatrettslige forhold mellom nettselskap og kunde. NVE kan imidlertid vurdere hvorvidt 

nettselskapet opptrer i tråd med den monopolreguleringen de er underlagt. Uenighet om forhold som 

reguleres av standard tilknytningsavtale mellom nettselskap og forbrukerkunde, herunder hvilke 

rettigheter standardavtalens § 3-4 gir nettselskapet ved fremføring av distribusjonsnett til andre og 

spørsmål til avtalene om tilknytning som er inngått direkte mellom kunde og nettselskap, kan fremmes 

for Elklagenemnda Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo, e-post elklage@elklage.no. 

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 energilovforskriften 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 kontrollforskriften som 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 i den videre vurderingen til grunn at klagen gjelder hvilke kostnader som kan inngå i 

anleggsbidraget, herunder valg av trasé for fremføring og valg av tilknytningspunkt. 

Inntektsregulering av nettselskapene  

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.     

Leveringsplikt 

Hafslund Nett Øst er gitt områdekonsesjon etter energiloven § 3-2. Etter lovens § 3-3 plikter Hafslund 

Nett Øst å levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder 

for. Leveringsplikten innebærer en plikt til å gi kunden fysisk tilknytning til nettet, en plikt til å avregne 

og fakturere, og en plikt til å sørge for tilfredsstillende leveringskvalitet. 

Leveringsplikten gjelder frem til tilknytningspunktet som for hytter normalt er klemme på hyttevegg, 

eller ved innføring gjennom grunnmur. Dersom kunden ønsker dette, kan kunde og nettselskap avtale et 

annet tilknytningspunkt. 

NVE oppfatter at Hafslund Nett Øst ikke bestrider leveringsplikt frem til hyttevegg. Ved bestilling fra 

nettselskapet til nettselskapets entreprenør ble tilknytning likevel kun bestilt til landtak. NVE oppfatter 

at Hafslund Nett Øst senere har rettet opp dette, slik at tilknytningspunktet nå er på hyttevegg. NVE 

anser dermed at Hafslund Nett Øst har brakt dette forholdet i orden, og at det ikke foreligger brudd på 

leveringsplikten i energiloven § 3-3. 
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Krav om anleggsbidrag 

I tråd med gjeldende regler kan Hafslund Nett Øst 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 anleggsbidrag 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. 

Kunden i denne saken har fått to tilbud basert på to ulike tilknytningsløsninger. Det første og rimeligste 

alternativet innebar om lag 140 meter lavspentledning og om lag 60 meter kabel og hadde et 

kostnadsoverslag på 90 000 kroner. Det andre alternativet innebar å legge kabel i samme grøftetrasé som 

vann og avløp, totalt om lag 610 meter med et kostnadsoverslag på 230 000 kroner. Kunden aksepterte 

og ønsket det første og rimeligste tilbudet. Også det andre alternativet ble senere akseptert av kunden. 

Deretter ble sistnevnte alternativ valgt og tilknytningen gjennomført. 

Anleggsbidraget skal beregnes ut ifra anleggskostnaden som følger av tilknytningen, med fratrekk av et 

eventuelt bunnfradrag og reinvesteringer i eksisterende nettanlegg. Spørsmålet i denne saken er om 

Hafslund Nett Øst burde ha valgt en rimeligere løsning, og i så fall om dette får betydning for beregning 

av anleggsbidraget. 

Valg av trasé    

Som områdekonsesjonær er Hafslund Nett Øst gjennom leveringsplikten i energiloven § 3-3 ansvarlig 

for å finne den nettløsningen som er nødvendig for å tilknytte kundens hytte. Når det finnes flere ulike 

alternative løsninger skal nettselskapet velge den samfunnsmessig mest rasjonelle løsningen.  

NVE oppfatter at den rimeligste løsningen ikke lot seg gjennomføre som forutsatt, da Hafslund Nett Øst 

skriver at de ikke fikk inngått minnelige avtaler for den planlagte luftledningen. På forespørsel har 

nettselskapet oppgitt at § 3-4 i standard tilknytningsvilkår om rett til fremføring av distribusjonsnett til 

andre ikke kommer til anvendelse i denne saken, da anlegget vil være løsrevet fra anlegget som er 

nødvendig for å forsyne grunneieren med strøm. NVE kan ikke se at en slik tolkning følger av ordlydens 

bestemmelse, men som nevnt innledningsvis har ikke NVE hjemmel til å ta stilling privatrettslig innhold 

i standard tilknytningsvilkår. 

Skulle en gått videre med det første alternativet ville dette forutsatt bruk av ekspropriasjon, gitt at 

hjemmelen i standard tilknytningsvilkår ikke kunne benyttes. For å få ekspropriasjonstillatelse må den 

fremlagte løsningen etter oreigningslova § 2 være tvilløst mer til gang enn til skade. For det andre vil en 

eventuell ekspropriasjonssak alltid gi betydelige sakskostnader. Disse kostnadene ville i dette tilfellet 

være en del av kostnadene med å etablere den kundespesifikke nettilknytning, og de skulle i så fall 

inngått i beregningen av anleggsbidraget. Hafslund Nett Øst anslår en kostnad på noen hundre tusen, 
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men skriver at de ikke har historiske saker som er lik denne. Videre anslår Hafslund Nett Øst at en 

eventuell ekspropriasjonssak ville gitt en ytterligere tidsbruk på 6-12 måneder. 

NVE vil fremheve at det er spesielt viktig at kunden holdes løpende informert når forutsetningene for 

prognostisert anleggsbidrag endrer seg, siden risikoen for at kostnadene overstiger kostnadsoverslaget i 

utgangspunktet bæres av kunden. Hafslund Nett Øst skriver at prognose på nytt anleggsbidrag ble 

utarbeidet etter dialog med kunden. 

Nettselskapet skal gi kunden informasjon om anleggsbidrag på forhånd, jf. kontrollforskriften § 17-5 

åttende ledd. Hensikten med denne informasjonsplikten er at kunden skal være informert om at det vil 

påløpe kostnader ved tilknytningen, og beregningsgrunnlaget for disse. Kunden har da mulighet til å 

vurdere om han fremdeles ønsker den forespeilede tilknytningen. Slik saken er forelagt for NVE har 

Hafslund Nett Øst ikke gjennomført investeringer i eget nett, før kunde var tilstrekkelig informert om 

forventede kostnader. 

Beregningsgrunnlag for anleggsbidraget  

Kontrollforskriften § 17-5 femte og sjette ledd angir hvilke kostnader som kan inngå i anleggsbidraget:  

«Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventede 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.» 

NVEs forvaltningspraksis innebærer at anleggsbidrag skal beregnes basert på anleggskostnaden knyttet 

til valgt nettløsning. Regelverket åpner ikke for at Hafslund Nett Øst kan beregne anleggsbidrag på 

bakgrunn av trasévalg som ikke bygges. Siden nettløsningen er valgt og tilknytningen er gjennomført, er 

det kostnaden ved det valgte alternativet som skal ligge til grunn for beregning av anleggsbidraget. 

Når det gjelder kostnadene for fremføring av strøm fra landtak på kundens eiendom frem til kundens 

hytte er dette en del av kostnadene med å etablere den kundespesifikke nettilknytningen, og kan dermed 

inngå i anleggsbidraget. Dersom klager mener han er påført økonomisk tap som følge av feil hos 

Hafslund Nett Øst, må dette eventuelt forfølges privatrettslig. 

NVE kan ikke se at kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget er i strid med regelverket, forutsatt at 

Hafslund Nett Øst ved beregning av kundens andel ikke er belastet kostnader som skyldes at kapasiteten 

i overføringsanleggene overgår kundens behov. En fordeling etter kundens effektbehov (installert effekt) 

i forhold til kapasitetsøkningen vil være relevant ved beregning av kundens andel av nytt kabelskap og 

tilkoblinger. 

 

Vedtak 

NVE finner ikke at det foreligger brudd på leveringsplikten, eller at Hafslund Nett Øst har beregnet et 

anleggsbidrag som er i strid med § 17-5 i kontrollforskriften.  

Anleggsbidrag skal beregnes basert på anleggskostnaden knyttet til valgt nettløsning. Regelverket åpner 

ikke for at Hafslund Nett Øst kan beregne anleggsbidrag på bakgrunn av trasévalg som ikke bygges.  

 

Klageadgang 
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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 

 

Ove Flataker  

avdelingsdirektør 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

 

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

Vedlegg:     

Mottakerliste: 

Hafslund Nett Øst AS 

Lars Egidius Helle 
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