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NVEs vurdering i klage på prisoverslag for omlegging av nettanlegg - 

vedtak 

Monica Waade klager på prisoverslag fra Troms Kraft Nett AS for omlegging av nettanlegg. NVE 

har vurdert Troms Kraft Nett AS sin tariffpraksis etter gjeldende regler i energiloven og 

tilhørende forskrifter. NVE finner at Troms Kraft Nett AS har en tarifferingspraksis som er i 

strid med regelverket. 

Saksopplysninger 

NVE viser til brev av 1. november 2014 fra Monica Waade. Klager skriver at Troms Kraft Nett (TKN) 

har en luftlinje fra 1960 over hennes innmark og at denne begrenser utnyttelsen av eiendommen. Klager 

skriver at hun i flere år har forsøkt å få TKN til å endre eller fjerne sitt luftstrekk, men at hun enten har 

fått beskjed om at foreslåtte endringer ikke har vært gjennomførbart eller så har prisoverslagene vært 

urimelige. Ifølge klager er det siste pristilbudet på kr 298 778, og klager oppfatter det slik at det ikke er 

gitt fratrekk for reinvesteringskostnader.  

NVE ber i brev av 11. november 2014 med varsel om vedtak om TKNs kommentarer til klagen. Spesielt 

blir det bedt om en nærmere beskrivelse av hvordan tilbudet til klager er beregnet. 

TKN kommenterer klagen i brev av 27. november 2014. TKN skriver at de praktiserer fastsettelse av 

vederlag for flytting/omlegging av nettanlegg slik at kunden må dekke selskapets merkostnad ved at 

TKN må gjøre eventuelle reinvesteringer i forbindelse med flyttingen på nåværende tidspunkt i stedet 

for en gang i fremtiden. TKN beregner da en fremskyndingskostnad som kunden må dekke.  

I de tilfeller hvor omleggingen likevel ikke gir en reinvesteringsgevinst eller besparelse i form av 

unngåelse av en fremtidig reinvestering, krever imidlertid TKN hele flyttekostnaden dekket. TKN 

skriver at bakgrunnen for denne praksisen er at fradrag for fremtidig reinvestering forutsetter at 

reinvesteringen kommer alle nettkundene til gode. TKN mener dette er i henhold til beskrivelse av 

retningslinjer for beregning av regningsarbeid på NVEs internettsider.  
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TKN skriver at det er riktig at reinvesteringer normalt skal dekkes av alle nettkundene gjennom 

nettleien, men dette forutsetter at reinvesteringen faktisk kommer alle kundene til gode. På denne 

bakgrunn foretar TKN en helhetlig vurdering av de omleggingene som bestilles for å kartlegge om 

reinvesteringen faktisk kommer alle nettkundene til gode.  

TKN skriver at i denne konkrete saken har de vurdert at ombyggingen ikke kommer alle nettkundene til 

gode. Det vises blant annet til at ombyggingen vil fordyre senere reinvesteringer og at anlegget vil være 

dyrere å drifte fordi det introduseres flere feilkilder i nettet med nye barduner/strevere og kabel fremfor 

luftlinje.  

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 handler om fratrekk for reinvesteringer i prisoverslag for omlegging av 

nettanlegg.  

Betaling for omlegging av nettanlegg er regulert i kontrollforskriften § 1-4 annet ledd, hvor det står at 

kunden kan faktureres for merkostnader forbundet med endring av eksisterende anlegg. Hva som skal 

regnes som «merkostnader» ved omlegging av nettanlegg er etablert i NVEs forvaltningspraksis.  

Dersom omleggingen av nettanlegget medfører at eldre komponenter i nettanlegget skiftes ut med nye, 

innebærer dette at det blir gjort reinvesteringer i nettanlegget. Reinvesteringer skal ikke belastes 

enkeltkunder, ettersom dette er endringer som forlenger nettanleggets levetid og som dermed kommer 

alle nettkundene til gode. Med dette menes at reinvesteringen som hadde vært nødvendig når 

nettanleggets levetid utgår, og som da hadde blitt dekket av nettselskapet i sin helhet, og dermed av alle 

nettkundene gjennom nettleien, unngås.   

Kostnader ved reinvesteringer blir, som drift og vedlikehold generelt, dekket gjennom nettleien. De skal 

derfor ikke belastes enkeltkunder. TKN har ikke anledning til unnlate å gi fratrekk for reinvesteringer i 

prisoverslag for omlegging av nettanlegg.  
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Vedtak 

NVE finner at tariffpraksisen til Troms Kraft Nett AS er i strid med § 1-4 i kontrollforskriften. 

NVE ber Troms Kraft Nett AS beregne nytt pristilbud til Waade innen 8. januar 2015 med fratrekk for 

reinvesteringskostnader. Kopi av nytt pristilbud sendes til NVE. NVE ber også om at TKN innen 8. 

januar 2015 oversender oppdaterte skriftlige interne rutiner for praksis og beregning av kostnader ved 

regningsarbeid, hvor det fremkommer at det skal gis fratrekk i pristilbud til kunde for reinvesteringer.  

 

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Tonje Merete Andresen 

førstekonsulent 

 

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

Mottakerliste: 

Monica Waade 

Troms Kraft Nett AS 
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