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NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - 

vedtak 

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen klager på kostnader ved sanering av nettstasjon og flytting av 

eksisterende forbruk over på andre nettstasjoner. NVE har vurdert Lyse Elnett AS sin 

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

Lyse Elnett AS har en tarifferingspraksis som er i strid med regelverket. 

Saksopplysninger  

NVE viser til klage registrert på NVEs internettsider av 16. februar 2015 og e-post av 26. februar 2015 

fra Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen (klager). Klager skriver at Lyse Elnett AS har en nettstasjon plassert 

inntil hans husvegg, og at han ønsker denne sanert. Klager anfører at det finnes to nettstasjoner i 

nærheten som har kapasitet til å overta lasten fra nettstasjonen. 

Klager skriver at Lyse Elnett AS i sitt avtaleutkast krever at klager betaler flyttekostnadene, mens 

nettselskapet betaler saneringskostnadene. Klager hevder at flyttekostnadene i denne saken i sin helhet 

er fremskyndingskostnader, og at det relevante anlegget er 50 år gammelt, 20 år over levetiden. Klager 

anfører at anlegget i tillegg har en rekke mangler: 

 Anlegget er ikke i reguleringsplanen og det er ikke byggegodkjent. 

Dette punktet blir trukket tilbake i e-posten fra klager til NVE av 26. februar 2014. 

 Anlegget fører til helseskadelig stråling inn i klagers bolig. Klager anfører at grensen for nye 

nettstasjoner er 0,4 mikrotesla, og at Lyse Elnett AS har målt stråling på 7,5 mikrotesla 

innvendig klagers bolig.  

 Nettstasjonen er mineraloljefylt og regelverket for slike stasjoner blir ikke ivaretatt i dag 

ettersom kommunen og byggesakskontoret ikke kjenner til den.  

 Nettstasjonen bruker klagers grunnmur som "offervegg" og det finnes ikke noen barriere 

mellom nettstasjon og klagers hus ved brann- og eksplosjon.  
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 Det finnes ikke noen avtale med klagers husstand angående ulempene ved en slik stasjon. Dette 

knyttet til stråling, brann- og eksplosjonsfare, begrensinger på utnyttelse av tomt og påbygg av 

hus. Det finnes en avtale med nabo, men den dekker ikke de nevnte forholdene.  

Ifølge klager har DSB opprettet sak mot Lyse Elnett AS når det gjelder høye stråleverdier fra 

nettstasjonen og brann- og eksplosjonssikkerhet. Klager mener at Lyse Elnett AS må ta en rimelig del av 

kostnadene ved sanering av nettstasjonen gitt manglene over.  

NVE ber i brev av 2. mars 2015 til Lyse Elnett AS med varsel om vedtak om at nettselskapet 

kommenterer klagen. Særskilt blir det bedt om en nærmere beskrivelse av beregning av klagers 

estimerte andel av kostnadene ved endring av nettanlegget, herunder behandling av reinvesterings- og 

fremskyndingskostnader. 

Lyse Elnett AS gir sine merknader til klagen i brev av 24. mars 2015. Lyse Elnett AS viser til 

tilbudsbrev med avtaleforslag til Eidesen av 28. januar 2015. Det fremkommer at det er bestilt sanering 

av nettstasjonen og flytting av forbruk tilknyttet denne til andre nettstasjoner. I grovkalkylen Lyse Elnett 

AS har gjort er klagers andel av kostnadene kr 975 000 av totalt kr 1 243 125. Av klagers andel utgjør kr 

455 000 gravekostnader i forbindelse med flytting av eksisterende forbruk til andre nettstasjoner. 

Lyse Elnett AS viser til vedlagt e-postutveksling mellom NVE og klager, og mellom NVE og Lyse 

Elnett AS. Lyse Elnett AS skriver at det her kan fremstå som at Lyse Elnett AS ikke beregner kostnader 

ved flytting av nettanlegg i henhold til NVEs forvaltningspraksis. Lyse Elnett AS ber NVE om en 

avklaring på hvordan disse kostnadene skal beregnes.  

Når det gjelder «stråling» fra nettstasjonen skriver Lyse Elnett AS at de forholder seg til gjeldende 

regelverk, og de regler, anbefalinger mv., som Statens Strålevern har utarbeidet. Lyse Elnett AS viser til 

at grenseverdien for et magnetfelt er 200 mikrotesla, og at 0,4 mikrotesla kun angir et utredningsnivå 

ved etablering av nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg.  

Angående avtale med grunneier om plassering av nettstasjon viser Lyse Elnett AS til at nettstasjonen er 

oppført på naboeiendommen og til vedlagt avtale med eieren av eiendommen da nettstasjonen ble 

oppført.  

Klager gir sine kommentarer i brev av 13. mars 2015 til Lyse Elnett AS sin redegjørelse. Klager anfører 

at Lyse Elnett AS sitt reinvesteringsalternativ er det samme som klager ønsker, nemlig flytting av last til 

nærliggende nettstasjon, og ikke oppgradering av eksisterende nettstasjon. Klager mener derfor at Lyse 

Elnett AS er pliktig til å ta kostnaden ved flytting av nettstasjonen.  

Lyse Elnett AS kommenterer i brev av 14. april 2015 klagers anførsler. Lyse Elnett AS skriver at det 

hittil ikke er foretatt en detaljprosjektering for arbeidet ettersom endringen av nettanlegget ikke er 

bestilt, og at en risikovurdering vil være en del av detaljprosjekteringen etter at arbeidet er bestilt. Det 

vises til at Lyse Elnett AS benytter økonomisk levetid og at den økonomiske restlevetiden på anlegget er 

null år.  

DSB bekrefter i e-post av 6. mai 2015 at det er gjennomført tilsyn med befaring av den aktuelle 

nettstasjonen, samt nettstasjonen som eksisterende last vil overflyttes til. Det registreres ingen avvik på 

nettstasjonen og DSB skriver at saken er avsluttet da de ikke finner ikke grunnlag for å fatte noe vedtak 

mot netteier i sakens anledning. 

NVEs vurdering 
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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 

energilovforskriften § 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 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. 

NVE legger til grunn at klagen omhandler kostnader ved sanering av nettstasjon og flytting av 

eksisterende forbruk fra nettstasjonen til andre nettstasjoner.  

Om driftssikkerhet og avtalemessige forhold   

Klager har anførsler om overskridelse av grenseverdier på magnetfelt rundt nettstasjon som strekker seg 

inn i klagers bolig, og brann- og eksplosjonsfare ved den aktuelle nettstasjonen. Dette er et forhold som 

er utenfor NVEs myndighetsområde å vurdere, men som likevel kan være av betydning for 

kostnadsfordeling mellom klager og nettselskap for endring av nettanlegget. For dette forholdet viser 

NVE til e-post fra DSB av 6. mai 2015, og legger DSBs vurdering til grunn.  

Lyse Elnett AS har i sitt brev av 24. mars 2015 redegjort for at nettstasjonen er lovlig oppført og lagt 

ved avtale med eier av eiendommen som nettstasjonen står oppført på tidspunkt for oppføring. NVE 

legger Lyse Elnett AS sin redegjørelse til grunn.  

Om beregning av kostnader ved endring av nettanlegg   

Når nettselskapet får forespørsel om å flytte deler av sitt nett, for eksempel en nettstasjon, ønske om å 

legge luftledning i bakken eller lignende, kan nettselskapet kreve kostnadene dekket av den som ber om 

endring av nettanlegget i henhold til kontrollforskriften § 1-4 annet ledd: 

Kunden kan faktureres for merkostnader forbundet med endring av eksisterende anlegg, eller 

når han etterspør kvalitet eller tjenester som normalt ikke kan forventes levert. 

Merkostnadene som kunden kan faktureres ved endring av nettanlegg vil generelt være: 

Kostnadene ved tiltaket (sum kostnader til maskiner, materiell og arbeidskraft) 

- Reinvesteringskostnader 

+ Eventuelt fremskyndingskostnader     . 

= Merkostnad som kan faktureres kunde  

 

Reinvesteringskostnader er kostnader som uansett vil påløpe når nettanleggets levetid utgår og 

nettselskapet må demontere nettanlegget og montere nytt. Reinvesteringskostnader blir, som drift og 

vedlikehold generelt, dekket gjennom nettleien, og blir tatt høyde for ved fastsettelsen av 

nettselskapenes inntektsramme. Reinvesteringskostnader skal derfor ikke belastes enkeltkunder.  

I utgangspunktet finnes reinvesteringskostnaden ved se på kostnaden som påløper dersom man erstatter 

likt mot likt, det vil si kostnaden ved å bygge opp igjen dagens anlegg med dagens kapasitet. NVE ser 

imidlertid at det kan være tilfeller hvor det å erstatte likt mot likt i praksis ikke er gjennomførbart. Et 

eksempel vil være dersom nettselskapet ikke lenger opererer med den standarden som er i det 
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nettanlegget det skal gjøres endringer i. Det kan da være mer relevant å se på hva nettselskapet ville ha 

bygget når reinvestering i anlegget blir nødvendig. Ettersom dette vil være en antatt fremtidig løsning 

som ikke er mulig å etterprøve på nåværende tidspunkt, stiller NVE strenge krav til dokumentasjon på 

hva som ville ha vært reinvesteringskostnad ved den alternative løsningen.  

Hovedregelen er imidlertid at reinvesteringskostnaden er kostnaden ved å bygge opp igjen dagens 

anlegg med dagens kapasitet. 

I denne konkrete saken er det sanering av nettstasjon og overflytting av eksisterende forbruk fra denne 

nettstasjonen til nærliggende nettstasjoner. Ettersom nettstasjonen ikke skal flyttes til et annet sted, men 

tas ut, vil reinvesteringskostnadene som nettselskapet skal dekke være saneringskostnadene. Ettersom 

kostnader ved nyanlegg ifm. flytting av eksisterende forbruk fra nettstasjonen over til nærliggende 

nettstasjoner ikke vil være en del av en reinvestering for nettselskapet ved å bygge opp igjen dagens 

anlegg med dagens kapasitet, vil dette være en merkostnad som kan faktureres klager.  

Selv om reinvesteringskostnader ikke kan belastes kunde, kan kostnaden ved at nettselskapet må 

gjennomføre reinvesteringen på et tidligere tidspunkt være en merkostnad som kan faktureres kunde. 

Denne fremskyndingskostnaden finnes ved å sammenligne dagens reinvesteringskostnad med nåverdien 

av fremtidig reinvestering som unngås.  

Lyse Elnett AS opplyser i brev av 14. april 2015 at den økonomiske restlevetiden på anlegget er null år. 

I denne saken vil det dermed ikke være anledning til å fakturere klager for fremskyndingskostnader for 

sanering av nettstasjonen.  

I tilbudsbrev til klager fra Lyse Elnett AS med grovkalkyle av kostnadene ved endringen av nettanlegget 

vedlagt Lyse Elnett AS sin redegjørelse av 24. mars 2015 fremkommer det at Lyse Elnett AS skal dekke 

saneringskostnader og klager betale for nyanlegg. Etter hva NVE kan se er det ikke beregnet 

fremskyndingskostnader. NVE kan på dette grunnlaget ikke se at Lyse Elnett AS har opptrådt i strid 

med kontrollforskriften § 1-4.  

 

Vedtak 

NVE finner ikke at Lyse Elnett AS har en tariffpraksis som 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 

Tonje Merete Andresen 

førstekonsulent 

mailto:nve@nve.no
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Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen 
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