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Avslag på søknad om dispensasjon fra 10-års regelen i 

kontrollforskriften § 17-5 syvende ledd 

Notodden Energi søker i e-post av 16. september 2014 om å få utvide tidsrommet for innkreving 

av anleggsbidrag fra 10 til 20 år etter ferdigstillelse av anlegget. NVE har vurdert Notodden 

Energi sin søknad etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke gi 

dispensasjon fra kontrollforskriften 17-5 syvende ledd. 

Saksopplysninger 

NVE viser til e-post av 16. september 2014 og tidligere korrespondanse og telefonsamtale i saken med 

Ivar Langemyhr på vegne Foreningen Blefjell Hyttestrøm. 

Notodden Energi skriver at de i forbindelse med prosjektert utbygging av strøm på Nordstul ved Blefjell 

i Notodden Kommune ber om dispensasjon fra kontrollforskriften § 17-5, slik at perioden nettselskapet 

kan fordele anleggskostnader mellom kunder som tilknyttes på ulike tidspunkt utvides fra 10 år til 20 år 

etter ferdigstillelse av anlegget.  

Den konkrete saken som er årsak til dispensasjonssøknaden gjelder fremføring av strøm til hytteområdet 

Nordstul, ca. 5,6 km fra nærmeste eksisterende høyspentlinje. Det er ca. 100 spredt beliggende hytter 

innenfor det aktuelle området som potensielt kan tilknyttes strømnettet. I overkant av 70 hytter meldte 

sin interesse ved prosjektering, og etter at Notodden Energi presenterte prosjektet med kostnadsoverslag 

valgte rundt 30 hytteeiere å trekke seg. Notodden Energi skriver at flere av disse vil vente 10 år med 

tilknytning, for så å knytte seg til vederlagsfritt. 

Notodden Energi oppgir at en eventuell innvilgelse av dispensasjon vil bli lagt til grunn i andre 

tilsvarende hyttefelt innenfor nettselskapets konsesjonsområde, og at dette kan bli aktuelt også for 

Gavlesjå hytteområde. 

Styret i Foreningen Blefjell Hyttestrøm har sendt NVE en egen dispensasjonssøknad. Hytteforeningen 

fremholder at Notodden Energi ikke ønsker å forskuttere for fremtidige tilknytninger, til tross for at 

utbyggingen skjer i et etablert hyttefelt med potensielt mange flere tilknytninger. Prosjektet har et høyt 

kostnadsnivå med et prosjektert kostnad på 12,5 millioner kroner. Hytteforeningen oppgir at de vil bistå 
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nettselskapet i arbeidet med å holde oversikt over betaling fra ulike hytteeiere. Videre anføres det at 

hytteområdet er ettertraktet, og strømtilknytning vil være viktig for god bruk og utnyttelse av området, 

samt at et moderne strømnett er mer sikkert med tanke på brann, gasseksplosjoner og –forgiftninger, enn 

de ulike løsninger som i dag er valgt blant hytteeierne. 

 

NVEs vurdering 

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. 

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. I medhold av kontrollforskriften § 18-2 kan NVE i særlige tilfeller dispensere fra 

bestemmelser i kontrollforskriften. 

Notodden Energi søker om å kunne kreve anleggsbidrag fra nye kunder eller kunder som ber om økt 

kapasitet i en periode på 20 år etter ferdigstillelse av anlegget. Kontrollforskriften § 17-5 syvende ledd 

åpner for at nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet det samme 

nettanlegget på ulike tidspunkt, men senest innen 10 år etter ferdigstillelse av anlegget.  

Denne 10-års regelen skal ivareta hensynet til rettferdighet og redusere spillsituasjoner som oppstår ved 

at ingen ønsker å være den første kunden som utløser, og av den grunn må ta hele kostnaden ved en 

investering. Dette hensynet gjør seg i mindre grad gjeldende når investeringen ligger lengre tilbake i tid, 

og ikke lenger fremstår som ny. 

Når investeringen er gjennomført, vil det bedre utnyttelsen av nettet dersom flere kunder knytter seg til 

innenfor den ledige overføringskapasiteten i anleggene. Mer effektiv utnyttelse av nettet og flere kunder 

å fordele de faste kostnadene i nettet på, tilsier at når nettet først er bygget, bør perioden nettselskapet 

krever anleggsbidrag fra nye kunder være kort. I praksis viser det seg at refusjonsordninger over lang tid 

er krevende for nettselskapene å håndtere. Kunden skal være sikret likebehandling hos nettselskapet, 

tilbakebetalingen fra nettselskapet skal være korrekt, og den enkelte kunde skal så langt som mulig 

kunne forutsi sine kostnader ved tilknytning.    

Kontrollforskriften angir at et tidsrom på 10 år regnet fra ferdigstillelse av anlegget, og dette anses både 

å ivareta hensynet til rettferdighet, rettsikkerhet for kunden, og målsetningen om en effektiv utnyttelse 

av nettet på en forsvarlig måte. 

Bestemmelsen om dispensasjon i kontrollforskriften § 18-2 er en unntaksbestemmelse som NVE kan 

anvende i særlige tilfeller. For at bestemmelsen skal komme til anvendelse i dette tilfellet, må 

utbyggingen være av ekstraordinær karakter. NVE kan ikke se at den fremlagte saken er ekstraordinær i 

denne sammenheng, heller ikke de økonomiske konsekvensene for de berørte hytteeierne. Et viktig 

formål med anleggsbidrag er nettopp å synliggjøre kostnaden ved en ny tilknytning eller forsterkning, 

slik at kundene kan vurdere om de er villige til å betale for utbyggingen. En dispensasjon fra 

kontrollforskriften i dette tilfellet vil i praksis innebære en uthuling av regelverket, ettersom det på 

landsbasis er mange utbygginger av denne typen hvor både kunde og nettselskap ønsker å avtale 

forlenget tidsrom for innkreving og tilbakebetaling av anleggsbidrag. 
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Vedtak 

NVE mener det ikke kan gis dispensasjon fra kontrollforskriften § 17-5 syvende ledd. Notodden Energi 

kan ikke kreve anleggsbidrag fra kunder som tilknytter seg senere enn 10 år etter ferdigstillelse av det 

aktuelle anlegget. 

 

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 e-postadresse nve@nve.no.  

  

 

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Velaug Amalie Mook 

rådgiver 

 

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

   

   

   
 

  

Kopi: 

Ivar Langemyhr 
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