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NVEs vurdering i klage på tilknytningsgebyr - vedtak 

Emil Bjørnås klager på tilknytningsgebyr fra TrønderEnergi Nett AS. NVE har vurdert 

TrønderEnergi Nett AS sin tariffpraksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende 

forskrifter. NVE kan ikke finne at TrønderEnergi Nett AS har en tarifferingspraksis som er i strid 

med regelverket. 

Saksopplysninger 

NVE viser til brev fra Emil Bjørnås av 29. oktober 2014 og 4. november 2014, 7. november og 14. 

november 2014 med klage på tilknytningsgebyr fra TrønderEnergi Nett AS (TEN). 

Klager skriver at han har fått installert to nye sikringsskap i boligen, og at han fikk pris på denne jobben 

fra installatør. I ettertid ila TEN klager et tilknytningsgebyr på kr 16 500. Klager mener at 

tilknytningsgebyret ikke kan ilegges han, ettersom det ikke er han, men installatøren, som har lagt inn en 

bestilling hos nettselskapet.  

NVE ba i brev av 21. november 2014 med varsel om vedtak om at TEN uttalte seg om klageforholdet. 

TEN fikk på forespørsel utsatt frist til 20. januar 2015 med å kommentere klagen.  

TEN skriver i brev av 16. januar 2015 at de 19. september 2014 mottok el-smartmelding om ny 

installasjon fra installatør på vegne av klager. Den innmeldte installasjonen er ifølge el-smartmeldingen 

et nytt 3-faset anlegg med eget overbelastningsvern på 3x32A. Størrelse på tilknytningsgebyr fra TEN 

blir bestemt av effektbehovet og størrelsen på overbelastningsvernet og utløste i dette tilfellet et 

tilknytningsgebyr på kr 13 000,- ekskl. mva. TEN viser til at informasjon om tilknytningsgebyr og 

informasjon til installatører er tilgjengelig på en TENs nettsider. 

TEN viser til at det er deres ordinære praksis at installatøren er kundens kontaktpunkt mot TEN ved 

etablering av nye anlegg. TEN anfører at installatøren som profesjonell aktør har undersøkelsesplikt og 

opplysningsplikt ovenfor kunden, og at de anser at denne praksisen er i samsvar med 

informasjonsplikten i kontrollforskriften § 13-5. TEN er av den oppfatning at de i dette tilfellet ikke kan 



 
Side 2 

 

 

 

belastes for installatørens manglende informasjon ut mot kunde, og at det utfakturert tilknytningsgebyret 

som rettmessig. 

TEN informerte i brev av 26. februar 2015 at TEN har lagt om sin praksis og ikke lenger fastsetter 

tilknytningsgebyr. Dette med virkning fra 15.02.15. 

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 det klages på at kunde er blitt ilagt et tilknytningsgebyr av TEN når det ikke er 

kunde som har lagt inn en bestilling hos TEN.  

Nettselskapene kan i henhold til kontrollforskriften § 17-4 benytte tilknytningsgebyr ved nye 

tilknytninger eller ved oppdimensjonering av en eksisterende tilknytning. Tilknytningsgebyret kan 

differensieres etter overbelastningsvern (sikringsstørrelse), men skal ellers være generelt og pålegges 

alle nye tilknytninger i nettet.  

Det fremkommer i el-smartmeldingen fra installatør, vedlagt TENs redegjørelse, at saken omhandler en 

ny installasjon. TEN har dermed i henhold til regelverket anledning til å fastsette et tilknytningsgebyr 

for den nye installasjonen. 

Jf. forskriftsbestemmelsen skal tilknytningsgebyret pålegges «alle nye nettilknytninger». NVE legger til 

grunn at dette er eier av den nye eller oppdimensjonerte installasjonen. Tilknytningsgebyret skal dermed 

ilegges installasjonseier, og ikke installatør som har lagt inn melding om installasjonsarbeid på eiers 

vegne.  

Etter NVEs syn omhandler saken derfor kommunikasjon mellom klager og nettselskap, herunder 

hvorvidt nettselskapet har en plikt til gi informasjon om krav om tilknytningsgebyr og 

tilknytningsgebyrets størrelse i forkant av tilknytning eller oppdimensjonering. Det kan imidlertid ikke 

utledes i kontrollforskriften § 17-4 om tilknytningsgebyr eller i § 13-5 om nettselskapenes generelle 

informasjonsplikt om tariffer at nettselskapet har en plikt til å informere kunde direkte om 

tilknytningsgebyret i forkant. NVE mener at det er uheldig at denne informasjonen ikke er blitt gitt til 

kunde i forkant av tilknytning. TEN har likevel en forskriftsfestet rett til å kreve tilknytningsgebyr i 

denne saken.   

 

Vedtak 

NVE finner ikke at TrønderEnergi Nett AS har en tariffpraksis som er i strid med kontrollforskriften.   
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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 

Tonje Merete Andresen 

førstekonsulent 

 

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

Mottakerliste: 

Emil Bjørnås 

TrønderEnergi Nett AS 
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