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Ansvar og eierskap av nettanlegg frem til kundens installasjon -vedtak 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert Agder Energi Nett (AEN) sin 

praktisering av leveringsplikten. På bakgrunn av selskapets redegjørelse for egen praksis har 

NVE kommet til at AEN har en praksis som innebærer at de krever at kunde påtar seg ansvar 

som nettselskapet er ansvarlig for gjennom leveringsplikten gitt i energiloven § 3-3. AEN pålegges 

å oversende endrede rutiner innen 15. august 2014 der det kommer tydelig frem at AEN 

informerer kunden om at nettselskapet er ansvarlig for levering frem til klemme på vegg eller 

inntak gjennom grunnmur.   

 

Sakens bakgrunn 

På bakgrunn av en henvendelse som var basert på en enkelt tilknytning, ble det stilt spørsmål ved AENs 

praktisering av leveringsplikten. Spørsmålet gikk på om AEN har anledning til å definerer grenseskillet 

mellom kunde og nettselskap slik at kunde blir ansvarlig for inntaksskap på utsiden av grunnmur. NVE 

fant at problemstillingen var av en slik karakter at det ikke var hensiktsmessig å behandle saken som en 

uenighetssak mellom kunde og nettselskap, men som en oppfølging av AEN sine rutiner og hvorvidt 

selskapet har en praksis som er i overensstemmelse med energiloven § 3-3. NVE ba på det grunnlag 

AEN gjøre rede for hvordan selskapet definerer grenseskille mellom nettselskap og kunde. NVE mottok 

17. januar 2014 en redegjørelse fra AEN hvor det ble gjort rede for ulike tilknytningsløsninger og hvor 

grenseskille mellom kundens og AEN sitt nett går.  

AEN opplyser at hovedregelen for eiergrensesnitt mellom AEN sitt anlegg og kundens anlegg er ved 

veggjennomføring (grunnmur) eller klemme på vegg, men at det kan være ulike årsaker til at det er 

avtalt, eller må avtales andre eiergrensesnitt hos enkelte kunder. AEN gjør så rede for den konkrete 

tilknytningen som var grunnlag for NVEs forespørsel. NVE velger å ikke behandle denne konkrete 

saken, men velger å vurdere hvorvidt AEN har en praksis som sørger for å oppfylle leveringsplikten i 

alle tilfeller.   
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AEN tar i sin redegjørelse opp at NVE i varsel om vedtak henviser til energilovforskriften § 3-3 når 

leveringsplikten omtales. Energilovforskriften § 3-3 definerer områdekonsesjonen og gir ingen direkte 

føringer for håndtering av leveringsplikten utover at leveringsplikten er tillagt den som er gitt 

områdekonsesjon. I den sammenheng viser AEN til at kundespesifikke lavspenningsnett 

(tilknytningslinje/stikkledning) ikke er konsesjonspliktig og dermed heller ikke nødvendigvis faller inn 

under områdekonsesjonærs konsesjon, hvilket AEN mener kan være et argument for at 

tilknytningspunktet er der stikkledningen er tilknyttet overføringsnettet.  

AEN viser videre til forarbeider til forbrukerkjøpsloven, Energi Norges standard tilknytningsavtale og 

forarbeidene til endinger i energiloven som trådte i kraft 1. januar 2010, Ot.prp nr 62 (2008-2009) som 

alle omtaler tilknytningspunktet mellom kunde og nettselskap. Både forarbeidende til 

forbrukerkjøpsloven og i standard tilknytningsavtale omtales tilknytningspunktet som det punktet i 

distribusjonsnettet der stikkledningen er tilknyttet, eller tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur 

for kabel eller luftnett. I Ot.prop nr 62 (2008-2009) omtales grensesnittet mellom kunde og nettselskap 

og det er beskrevet at i fordelingsnettet er grensesnittet i dag vanligvis i klemme på husvegg, eller ved 

innføring gjennom grunnmur.  

AEN legger vekt på at beskrivelsen av grensesnittet som er benyttet i forarbeidende til endringene i 

energiloven kun er en beskrivelse av hva som vanligvis praktiseres blant nettselskapene og ikke en 

beskrivelse av hva som er gjeldende rett.  

 

Formålet med leveringsplikten 

Formålet med leveringsplikten er todelt, for det første skal leveringsplikten sørge for at alle som ønsker 

å tilknytte seg distribusjonsnettet har en rett på å få tilknytning. For det andre skal leveringsplikten sørge 

for et velfungerende kraftmarked der områdekonsesjonær overtar ansvaret for leveranse og salg av kraft 

til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør om kjøp av kraft.  

Selv om områdekonsesjonær er pålagt en tilknytningsplikt har områdekonsesjonær også en rett til å 

kreve anleggsbidrag ved nytilknytninger eller der eksisterende kunde ber om forsterkning. Det 

innebærer at dersom kunde ikke er villig til å dekke beregnet anleggsbidrag så frafaller også 

leveringsplikten.  

 

NVEs vurdering 

NVE kan med hjemmel i energiloven § 10-1, jf. energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er 

nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven. 

NVE har i varsel om vedtak vist til energilovforskriften § 3-3 og skrevet at vi vil vurdere om AEN har 

brutt vilkårene i leveringsplikten. Leveringsplikten er omtalt i energiloven § 3-3 og er tillagt 

områdekonsesjonær som er omtalt i energilovforskriften 3-3.   

AEN har i sin redegjørelse vist til flere kilder som de mener underbygger at det ikke tidligere er stilt 

absolutt krav til hvor kundens tilknytningspunkt skal være eller hvor langt leveringsplikten går. Det 

vises blant annet til forarbeidende til forbrukerkjøpsloven, NOU 2004:4 hvor det står at 

”Tilknytningspunktet vil vanligvis være det punktet i distribusjonsnettet der stikkledningen er tilknyttet, 

eller tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller nett.” NVE anser formuleringen som 

en beskrivelse av etablert praksis, men at det ikke har vært meningen at det er opp til det enkelte 

nettselskap å avgjøre om leveringsplikten skal gå til det punkt i distribusjonsnettet der stikkledning er 

tilknyttet eller om plikten går helt frem til klemme på husvegg eller innføring gjennom grunnmur.   
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Når det i Ot. prp. nr. 62 (2008-2009) vises til leveringsplikten og at grenseskillet mellom kunde og 

nettselskap vanligvis er klemme på husvegg eller innføring gjennom grunnmur.” mener NVE at begrepet 

vanligvis, er benyttet fordi det er klemme på husvegg/innføring gjennom grunnmur som er 

hovedregelen, men at det er tillatt å avtale annet tilknytningspunkt.  

I merknadene til energilovforskriften er tilknytningspunktet for bolighus spesifisert i merknaden til § 3-1 

som omhandler konsesjonsplikt for elektriske anlegg. Her heter det ”Annet ledd har som hensikt å 

fastsette at det bare skal være ett tilknytningspunkt for hver kunde på hver lokasjon. For bolighus vil 

tilknytningspunktet være i klemme på husvegg eller innføring gjennom grunnmur. For gårdsbruk vil det 

være ett tilknytningspunkt for hver gård, slik at interne nett på gården ikke gir noe nytt 

tilknytningspunkt. Tilsvarende vil gjelde for bedriftsinterne nett.” 

NVE finner at forvaltningspraksis sammen med merknadene i energilovforskriften, innebærer at 

leveringsplikten er ment å gjelde frem til klemme på husvegg eller inntak gjennom grunnmur. Det 

innebærer at nettselskapet er ansvarlig for nettanlegg frem til klemme på husvegg eller inntak gjennom 

grunnmur. Slik NVE leser AEN sin uttalelse er deres standardløsning i områder med luftnett at det tilbys 

tilknytning gjennom inntaksledning i luft frem til klemme på husvegg. Dersom kunde i stedet ønsker 

inntakskabel i bakken, kreves det at inntaket i huset er kortslutningssikret. I slike tilfeller skriver AEN at 

de har en praksis med å plasseres et inntaksskap på kundens husvegg med nødvendig kortslutningsvern.  

I sin redegjørelse har AEN lagt vekt på at det er kundens valg av anleggsløsning som påfører behov for 

vern av kundens anlegg, og at AEN definerer skap med kortslutningsvern som en del av kundens 

installasjon. Slik NVE forstår uttalelsen innebærer det at AEN mener at de oppfyller leveringsplikten 

ved at de tilbyr kunder i område med luftnett tilknytning ved klemme på husvegg, men dersom kunden 

ønsker kabelinntak, går grenseskille ved skap på grunnmur.  

NVE anser både inntaksledning i luft og gjennom kabel for å være normale tilknytningsløsninger som 

kunde kan forvente å få levert fra områdekonsesjonær. NVE ser ikke at det er kostnadsmessige forhold 

som tilsier at kunde ikke selv skal kunne velge om inntaket skal legges som kabel til innføring gjennom 

grunnmur eller om kunden ønsker tilknytningsledning i luft frem til klemme på husvegg. Nettselskapet 

har gjennom kontrollforskriften § 17-5 anledning til å kreve anleggsbidrag for alle nødvendige kostnader 

i forbindelse med nytilknytning av en kunde eller forsterkning av inntak til en eksisterende kunde. Det 

innebærer at nettselskapet skal ta med kostnader for inntaksskap i anleggskostnaden dersom det er 

nødvendig for å tilknytte kunden. For kunde og nettselskap har definisjonen av grenseskillet mellom 

nettanleggets nett og kundens installasjon liten økonomisk betydning. Dersom nettselskapet krever fullt 

anleggsbidrag uten bunnfradrag, bekostes skapet av kunde. Ved en reinvestering har imidlertid ikke 

nettselskapet anledning til å kreve at kunde skal dekke kostnadene. 

NVE mener at det for bransjen og myndighetene er hensiktsmessig med tydelig avklaring av hvor langt 

områdekonsesjonærenes leveringsplikt går. I den sammenheng har NEC gjort en jobb med å foreslå 

normer for tilknytningsløsninger. AEN viser til anbefalinger i NEC 399 hvor det legges opp til at det er 

kunde som skal være eier av og ansvarlig for tilknytningsskap på grunnmur. NVE finner at AEN kan 

benytte anbefalingene i den foreslåtte NEC normen fullt ut med unntak av å overlate eierskap og ansvar 

for tilknytningsskap til kunde.  

 

Vedtak 

NVE finner at Agder Energi Nett sin praksis med å pålegge kunde eierskap og ansvar for 

tilknytningsskap på grunnmur er i strid med energiloven § 3-3. NVE mener at kunde kan forvente å få 
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levert fremføring av luftledning til klemme på husvegg eller inntakskabel til innføring gjennom 

grunnmur.  

Agder Energi Nett må innen 15. august 2014 bekrefte ovenfor NVE at praksis er endret slik at Agder 

Energi Nett informerer kunde om at nettselskapet er ansvarlig for levering helt frem til klemme på 

husvegg eller inntak gjennom grunnmur. Dersom kunde ønsker annet tilknytningspunkt kan dette avtales 

med nettselskapet.  

 

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 

 

 

Ove Flataker  

avdelingsdirektør 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

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