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NVEs vurdering i klage fra Jorda kraft AS om Gudbrandsdal Energis 

beregning av anleggsbidrag - vedtak 

Jorda Kraft klager på Gudbrandsdal Energis bruk av påslag ved beregning av anleggsbidrag. 

NVE har vurdert Gudbrandsdal Energi sin tariffpraksis etter gjeldende regler i energiloven og 

tilhørende forskrifter. NVE finner at Gudbrandsdal Energi har en tarifferingspraksis som er i 

strid med regelverket. 

Saksopplysninger 

Det vises til brev av 06.05.2014 fra Jorda Kraft der det klages på Gudbrandsdal Energis bruk av påslag 

ved beregning av anleggsbidrag. 

Jorda kraftverk er bygget i Veikledalen i Nord-Fron kommune og eies av Jorda Kraft AS. I forbindelse 

med tilknytning av kraftverket ble det beregnet et anleggsbidrag. I beregningen av anleggsbidraget har 

Gudbrandsdal Energi lagt til 23% materialforvaltningstillegg på nettstasjon, samband, kabelmateriell og 

avmåling. Jorda kraft mener at Gudbrandsdal Energi ikke har anledning til å legge denne typen generelle 

tillegg på anleggsbidraget. Anleggsbidraget skal kun dekke faktiske og direkte relaterte kostnader. 

NVE ba i brev av 06.06.2014 Gudbrandsdal Energi redegjøre for saken. 

I Gudbrandsdal Energis redegjørelse 26.06.2014 mente de at påslaget ikke er et generelt 

materialforvaltningspåslag, men dekning av faktiske kostnader og at det ikke er noe fortjeneste på det. I 

henhold til Gudbrandsdal Energis redegjørelse er materialforvaltningspåslaget basert på en beregnet 

kalkyle, der kostnader med personell, maskiner og utstyr dekkes. Kostnader som dekkes av påslaget er: 

Lager bemannet med 3 ansatt 

Andel av maskiner og utstyr 

Andel av administrasjon (HR, sentralbord mv) 

Andel av økonomiavdeling 

Andel driftsstøtteavdeling, inkl data og samband 



 
Side 2 

 

 

 

Gudbrandsdal Energi skriver videre at for komponenter som er brukt i enkeltanlegg, så må det meste 

bestilles i forkant, mellomlagres i Gudbrandsdal Energis lager, for deretter å transporteres ut på 

anleggsstedet i rett tid. Kostnadene som dekkes av materialforvaltningspåslaget er i hovedsak uavhengig 

av om en komponent er innom lager i kort eller lengre tid. 

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 Gudbrandsdal Energis anledning til å kreve 

materialforvaltningspåslag i beregning av anleggsbidrag. 

Krav om anleggsbidrag 

I tråd med gjeldende regler kan Gudbrandsdal Energi 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. 

Anleggsbidrag skal beregnes individuelt og gis informasjon om på forhånd, slik at kunden som utløser 

investeringen kan vurdere om han er villig til å betale for tilknytningen. 

I klagen går det frem at Gudbrandsdal Energi har et materialforvaltningspåslag på 23 % på nettstasjon, 

sambandsutstyr, kabelmateriell og avmålingsutstyr. Denne er i henhold til Gudbrandsdal Energi basert 

på en beregnet kalkyle der kostnader med personell, maskiner og utstyr dekkes.  
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I henhold til kontrollforskriften § 17-5 om beregning av anleggsbidrag er det de faktiske 

anleggskostnadene som skal legges til grunn, og det er ikke anledning å ta påslag. I forbindelse med 

tilsyn, har NVE pålagt nettselskap som har hatt påslag om å endre sin praksis. 

Kostnader knyttet til fellesfunksjoner i nettselskapet behøver ikke beregnes inn i anleggsbidraget. 

Dersom nettselskapet likevel ønsker en praksis der anleggsbidragsfinansierte investeringer betaler for 

sin andel av bruk av disse funksjonene, må de dokumentere den reelle andelen som er brukt, for 

eksempel inkludert i timeprisen til de ansatte. Denne prisen skal være lik for internfinansierte prosjekter. 

Det er ikke anledning til å basere kostnadene på en kalkyle, da anleggsbidraget skal etterberegnes og 

faktureres kunde etter faktiske kostnader. 

Vedtak 

NVE vurderer at Gudbrandsdal Energis praksis der de har et materialforvaltningspåslag på 23% er i strid 

med § 17-5 i kontrollforskriften. 

NVE ber Gudbrandsdal Energi beregne nytt anleggsbidrag basert på faktiske kostnader innen 15. 

november 2014. 

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. 

 

Vedlegg:   

Mottakerliste: 

Gudbrandsdal Energi AS 

Jorda Kraft AS 
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