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NVEs vurdering i klage på manglende deling av anleggsbidrag - vedtak 

Brødrene Strand Ingeniørfirma AS klager på manglende deling av anleggsbidrag til 

Gudbrandsdal Energi AS i forbindelse med tilknytning av to hyttefelt. NVE har vurdert 

Gudbrandsdal Energi AS sin praksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. 

NVE kan ikke finne at Gudbrandsdal Energi AS har en praksis som er i strid med regelverket. 

Saksopplysninger 

NVE viser til brev av 8. april 2014 fra Brødrene Strand Ingeniørfirma (BSI). Det klages på manglende 

deling av anleggsbidrag mellom hytteområdene Låvåshaugen Nord og Låvåshaugen Sør, der BSI er 

utbygger på førstnevnte hyttefelt. BSI skriver at begge hytteområdene ble lagt in i Nord-Frons 

kommuneplan i 1995 og at behovet for strøm til det tilgrensende hytteområdet på Låvåshaugen Sør var 

kjent for alle parter. 

Det vises til at BSI bekostet fremføring av ca. 800 meter høyspentnett og oppføring av ny trafostasjon til 

BSIs del av Låvåshaugen Nord. Anlegget stod ferdig i 2004/2005. BSI viser til at Gudbrandsdal Energi 

AS (GE) høsten 2012 forlenget høyspentnettet fra Låvåshaugen Nord til hyttefeltet på Låvåshaugen Sør 

uten at det ble foretatt en etterberegning for fordeling av anleggsbidraget mellom to hyttefeltene. BSI 

mener at dette er brudd på kontrollforskriften § 17-5 syvende ledd. Ettersom anlegget stod ferdig i 

2004/2005, mener BSI at tiårsregelen for fordeling av anleggsbidrag over tid kan benyttes.  

BSI mener videre at likebehandlingshensyn innebærer at et nettselskap ikke kan kreve anleggsbidrag fra 

kun enkelte kunder og la andre tilknyttes kostnadsfritt.  

NVE ber i brev av 30. april 2014 med varsel om vedtak til GE om at GE gir sin uttalelse til 

klagepunktene.  

GE gir sin uttalelse i brev av 23. mai 2014. GE skriver at deres praksis med fordeling av anleggsbidrag 

mellom kunder som tilknyttes på ulike tidspunkt er at de må ha bekreftelse om konkret planer om 

utbygging fra nabo for at GE skal ta hensyn til dette i beregning av anleggsbidrag. Det vises til at 
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informasjon om regulert tomt eller område erfaringsmessig ikke er ensbetydende med at utbygging vil 

skje hos nabo.  

GE viser til at det ikke var noen utbygger på det tilgrensende hyttefeltet da BSI forespurte om 

tilknytning i 1999, og at GE ble forespurt om tilknytning av det andre hyttefeltet først i 2008. GE viser 

til at de har lik saksbehandlingsrutine på alle utbygginger der de viderefører fra eksisterende anlegg 

videre til ny kunde uten tilbakebetaling av anleggsbidrag. GE skriver at det ikke foreligger noen form 

for avtale om tilbakebetaling mellom BSI og GE. 

BSI kommenterer GE sitt svar i brev av 17. juni 2014. BSI skriver at hyttefeltet og utbyggingsplanene 

var vel kjent for GE. De opplever at GE sin uttalelse om at deres praksis er å dele anleggsbidrag når 

utbyggere har felles fremdrift som en bortforklaring som ikke er i henhold til intensjonen med 

tiårsregelen. BSI presiserer at de selv har utført og bekostet store deler av anlegget. BSI mener at GE 

skal kompensere dem for kostnader ved advokathjelp og bruk av egne ressurser.  

 

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 klagen omhandler deling av anleggsbidrag ved tilknytning av kunder på ulike 

tidspunkt.  

I regelverket er fordeling av anleggsbidrag over tid omtalt i kontrollforskriften § 17-5 syvende ledd: 

Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for 

ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen 

ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av 

anleggsbidraget, når nye kunder bli tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer 

investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter 

hvert blir tilknyttet nettet. 

Bestemmelsen er en «kan»-bestemmelse og ikke en «skal»-bestemmelse. Nettselskapene har derfor en 

viss grad av valgfrihet når det gjelder fordelingen av anleggskostnader mellom kunder som tilknyttes på 

ulike tidspunkt, og avgjør selv om det er sannsynlig at nye nettkunder vil tilknyttes i fremtiden. 

Betingelsene er at nettselskapene har en fast praksis slik at kundene blir likebehandlet og at fastsettelsen 

av anleggsbidraget er innenfor rammene av kontrollforskriften § 17-5. 

Dersom nettselskapene finner det sannsynlig at nye kunder vil tilknyttes i fremtiden kan de velge å 

fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget 
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og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av 

anlegget. En slik fordeling gjøres som hovedregel ved at nettselskapet forskutterer 

investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir 

tilknyttet nettet. Anleggsbidraget skal da fordeles mellom kundene som tilknyttes på ulike tidspunkt 

basert på deres forholdsmessige andel, det vil si, installerte effekt.  

Nettselskapene kan finne det usannsynlig at nye nettkunder vil tilknyttes på et senere tidspunkt, eller de 

kan ha en praksis der det ikke gjennomføres investeringer i nettet uten at konkrete planer om tilknytning 

foreligger. NVE har ikke funnet grunnlag for å pålegge nettselskapet å ta høyde for at et område er 

regulert for hytter eller annen utbygging så lenge nettselskapet ikke har mottatt noen forespørsel fra 

utbygger eller tomteeier i de relevante områdene. Nettselskapet kan i disse tilfellene kreve at 

anleggsbidraget blir dekket av den enkelte kunden eller av kundegruppen som utløser investeringen. 

Anleggsbidraget skal da beregnes ut i fra de nødvendige kostnadene som følger av kundens tilknytning 

til nettet.  

Selv om et nettanlegg er betalt av kunde gjennom anleggsbidrag er nettanlegget nettselskapets eiendom. 

Nettselskapet plikter å fordele ledig kapasitet til andre kunder som ønsker tilknytning slik at eksisterende 

nettanlegg utnyttes på en samfunnsmessig rasjonell måte, jf. kontrollforskriften § 1-1. Dette følger også 

av plikten nettselskapet som omsetningskonsesjonær har til å sørge for markedsadgang for alle som 

etterspør nettjenester, jf. energilovforskriften § 4-4 bokstav d.  

Det fremgår av GEs redegjørelse i saken at det ikke tas høyde for fremtidige tilknytninger ved 

dimensjonering av nye anleggsbidragsfinansierte nettanlegg såfremt det ikke foreligger konkrete planer 

om tilknytning, og at dette er deres faste praksis.  

På dette grunnlag kan ikke NVE se at GE har brutt kontrollforskriften § 17-5 syvende ledd, eller at GE 

har utvist en praksis der kunder ikke blir likebehandlet i denne saken.  

 

Vedtak 

NVE finner ikke at Gudbrandsdal Energi AS sin praksis er i strid med § 17-5 syvende ledd 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 

 

 

Ove Flataker  

avdelingsdirektør 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 
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