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NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis —vedtak
Steinar Nymo klager på Troms Kraft Nett AS sin praksis ved gravearbeider i forbindelse med
nettilknytning, samt manglende informasjon ved etterberegning av anleggsbidrag. NVE har
vurdert Troms Kraft Nett AS sin tariffpraksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende
forskrifter. NVE kan ikke finne at Troms Kraft Nett AS har en praksis som er i strid med
regelverket.

Saksopplysninger

Steinar Nymo klager i brev av 4. november 2012 på Troms Kraft Nett AS (TKN) sin praksis i
forbindelse med flytting av anlegg fra luft til jord, tilknytning og forsterkning på Nymoen i Gibostad.

Nymo mener at kostnadene overgår hva han mener er nødvendige kostnader for prosjektet. Nymo mener
at dette dels skyldes at TKN bestemte hvem som skulle stå for gravearbeidet, slik at han ikke fikk
mulighet til å benytte seg av en annen entreprenør. Ifølge Nymo fikk han et tilbud fra Sollid Entreprenør
på gravearbeidet som var 61 000 kr lavere enn kostnadene han nå har blitt fakturert fra Troms Kraft
Entreprenør AS (TKE) sin underleverandør av gravetjenester. Nymo mener videre at de unødvendige
kostnadene dels skyldes mangelfull planlegging, organisering og ledelse fra Troms Kraft Entreprenør,
som har gitt merkostnader på 10 000 kr. Dette ifølge Nymo på grunn av at TKN avvek fra opprinnelig
plan for plassering av kabelskap, som så måtte flyttes på nytt.

Videre mener Nymo at TKN ikke har gitt tilstrekkelig informasjon om beregningsgrunnlaget for
anleggsbidraget ved etterberegning. Ved overslaget av anleggsbidraget ble det inkludert et tillegg på 30
pst til uforutsette kostnader, som Nymo, med referanse til opprinnelig tilbud og endelig faktura, mener at
har påløpt. Nymo mener at det ikke gis tilstrekkelig informasjon om hva disse uforutsette kostnadene
inkluderer.

NVE ba i brev av 14. november 2012 om at TKN redegjorde for klagepunktene, og særskilt for
beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget.

TKN sendte sin redegjørelse til NVE den 4. desember 2012. Når det gjelder valg av graveentreprenør
skriver TKN at det er Troms Kraft Entreprenør (TKE) er ansvarlig for leveranse av entreprenørtjenester
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til TKN. TKE har inngått rammeavtaler med åtte entreprenørfirmaer om underleveranse av
gravetjenester som ifølge TKN er forhåndskvalifiserte i TKEs kvalitetssystem, og oppfyller normer og
forskriftskrav i bransjen. TKN skriver videre at krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) gjør
byggherre ansvarlig for å påse at entreprenører overholder lovpålagte krav. Av disse grunnene mener
TKN at forespørsler fra kunder om bruk av egne graveentreprenører ikke kan imøtekommes. TKN
mener at kostnadene som har påløpt i forbindelse med gravearbeidet er nødvendige kostnader, og at
disse reflekterer det alminnelige prisnivået på denne typen arbeider.

Når det gjelder ekstrakostnadene som oppstod ved flytting av kabelskap skriver TKN at kabelskapet ble
flyttet etter ønske fra Nymo, og at partene ble enige om å dele kostnadene likt. TKN mener at det ikke
kan hevdes at mangelfull planlegging fra TKNs side har gitt unødvendige merkostnader.

Når det gjelder informasjon om beregningsgrunnlaget for anleggsbidragene mener TKN at Nymo er gitt
tilstrekkelig informasjon gjennom et tilbud og et detaljert etterberegnet anIeggsbidrag. TKN
understreker at kostnadene ved prosjektet ble synliggjort i overslaget av anleggsbidragene til Nymo før
oppstart av arbeidet, og mener at sluttsummen ikke kan være en overraskelse for Nymo. TKN
understreker også at tilbudet er et overslag og ikke et bindende tilbud. Da TKN opplever at anslag av
anleggsbidrag basert på REN-priser ofte blir for lave ift. faktiske kostnader, opererer TKN med et påslag
på 30 pst til "uforutsette kostnader." TKN presiserer at anleggsbidragene etterberegnes basert på faktisk
påløpte kostnader.

I brev av 10. desember 2012 kommenterte Nymo redegjørelsen som TKN sendte til NVE. Nymo mener
at TKNs påstand om at det er åtte forhåndskvalifiserte graveentreprenører som har avtale med TKE er i
strid med den informasjonen han har fatt fra TKE om at det kun var entreprenør Jack H. B. Moland som
var godkjent til å utføre gravearbeidet. Nymo ønsker en avklaring av NVE når det gjelder hvorvidt TKE
er påkrevd å konkurranseutsette oppdrag og hvorvidt bruk av kun forhåndskvalifiserte
underleverandører er tillatt. Nymo spør videre om ikke de kravene som TKE stiller til sine
underleverandører er selvsagte i bransjen, og påpeker at Sollid Entreprenør, som Nymo fikk et
rimeligere gravetilbud fra, har dokumenterte kvalifikasjoner og tidligere har utført oppdrag for TKE.

Nymo presiserer også at kostnadene ved flytting av kabelskap ikke oppstod fordi han forandret mening,
slik TKN hevder, og at TKN som initiativtaker bak flyttingen bort fra avtalt punkt må ta
kostnadsansvaret.

Nymo understreker at han i hovedsak ønsker en avklaring om det rettslige grunnlaget TKN har til å
benytte TKE til alle sine oppdrag. Dersom TKE ikke har monopol på oppgaver som utføres på vegne av
TKN, mener Nymo at han har blitt gitt feil informasjon og signert akseptskjema på feil grunnlag.

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.
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NVE

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 av klagen dreier seg om valg av graveentreprenør og dokumentasjon på uforutsette
kostnader i prosjektet på Nymoen.

Om anleggsbidrag

Ett av hovedformålene med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene for kunde ved en ny tilknytning
eller forsterkning. Nettselskapene kan etter § 17-5 kreve at kunden(e) som utløser nye nettilknytninger
eller forsterkninger i eksisterende nett selv må dekke inntil 100 pst av de nødvendige
anleggskostnadene. Overslaget av anleggskostnadene er viktig for at kunden skal kunne vurdere
nettilknytning opp mot alternative tiltak. I henhold til informasjonsplikten plikter nettselskapet å
spesifisere beregningsgrunnlaget for anleggskostnadene på en slik måte at kunden i samråd med
sakkyndig kan ta stilling til om rimeligheten i kostnadsoverslaget. Dersom kunden godtar vilkårene er
nettselskapet i henhold til leveringsplikten pålagt å knytte kunden til nettet.

Informasjon om forventet anleggsbidrag er et overslag og er ment å gi kunden en idé om hva
sluttsummen vil beløpe seg på. Anleggsbidraget skal etterberegnes og gjøres opp basert på faktisk
medgått kostnad.

NVEs hovedprinsipp når det gjelder anslag av anleggsbidrag er at dette skal være mest mulig korrekt.
TKN begrunner påslaget på 30 pst til uforutsette utgifter med at anslaget på anleggsbidraget er basert på
REN-priser og at disse ofte er lavere enn faktiske kostnader. NVE mener i så tilfellet at dette påslaget
burde legges direkte på enhetsprisene slik at tilbudet blir mest mulig korrekt ovenfor kunden og
tvetydigheter unngås. Kunden vil da være i bedre stand til å ta stilling til rimeligheten i tilbudet og det
etterberegnede anleggsbidraget, enn om det kun blir lagt på en egen post på anleggsbidraget til
uforutsette kostnader.

Når det gjelder selve informasjonen om beregningsgrunnlaget til det etterberegnede anleggsbidraget som
er gitt til kunde, mener NVE at denne er tilfredsstillende.

Når det gjelder kostnader i anleggsbidraget som oppstod på grunn av misforståelser ved flytting av
kabelskap, er dette et forhold NVE ikke har grunnlag til å ta stilling til. Plassering av kabelskap er en
privat sak mellom kunde og nettselskap.

Om nettselskapets plikter og rettigheter når det gjelder grøftearbeider

De grunnleggende spørsmålene i denne saken er hvorvidt nettselskapet har rett til å utføre gravearbeider
selv, evt. selv bestemme hvem som skal utføre dette, og i tilfellet hvilke krav regelverket stiller til
nettselskapet ved valg av entreprenør(er) og underleverandører.

Det er NVEs vurdering at det følger av leveringsplikten (energilovens § 3-3) at nettselskapet er ansvarlig
for tilknytning frem til klemme på husvegg eller inntak i grunnmur. Nettselskapet er dermed ansvarlig
for grave- og grunnarbeider, og har en plikt til å tilby kunden å utføre slike tjenester.

Det ligger i nettselskapets ansvar for grave- og grunnarbeider at de også kan sette krav for hvordan
arbeidet skal utføres. Videre, ettersom nettanlegg frem til en kundes bolig er nettselskapets eiendom, har
også nettselskapet rett til å sette betingelser dersom kabler i jord skal graves frem.

Det er NVEs vurdering at nettselskapet selv kan bestemme hvem som skal utøve ansvar for grave- og
grunnarbeider på deres vegne. Med andre ord kan nettselskapet velge å utføre arbeidet selv eller la en
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ekstern aktør utføre jobben. Kunden eller kundens valg av entreprenør kan stå for jobben, men da etter
avtale med nettselskapet.

Dersom nettselskapet ønsker at andre skal gjøre hele eller deler av anleggsjobben, kreves det i henhold
til kontrollforskriftens § 17-5 sjette ledd at anleggskostnadene ikke overstiger nødvendig kostnad.
Nettselskapet skal ha rutiner som sikrer at jobben utføres på en rimelig og tilfredsstillende måte som
sikrer dette kravet. Ved valg av utførende entreprenør er det også andre forhold enn pris som vil være
avgjørende for valg av entreprenør, som kvalitet og leveringspålitelighet og hensiktsmessig ressursbruk.
NVE har tillatt at nettselskap inngår større rammeavtaler med entreprenørselskap for definerte tjenester.
Det følger av dette at TKN kan benytte TKE, og at TKE kan ha rammeavtaler med underleverandører,
så lenge dette skjer til markedsmessige vilkår.

Ettersom TKN og TKE er i samme konsern gjelder også særskilte regler. Alle transaksjoner mellom
nettselskapet og andre selskaper i samme konsern krever at det foreligger konsernavtale som hindrer
kryssubsidiering mellom selskapene og at tjenestene utføres til markedsmessige vilkår. Egne regler
gjelder dersom nettselskapet setter ut tjenester som har en samlet verdi som overstiger terskelverdiene i
lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene. NVE
fører tilsyn med konsernavtalen mellom TKN og TKE nå (våren 2013) for å sikre at de tilfredsstiller de
kravene som stilles i energiloven med tilhørende forskrifter.

Vedtak

NVE finner ikke at Troms Kraft Nett AS sin tariffpraksis er i strid med i kontrollforskriften. TKN har
gitt tilstrekkelig informasjon om beregningsgrunnlag for anleggsbidrag til kunde. Videre er det
nettselskapet som er ansvarlig for hvilke løsninger som blir valgt og måten anleggsarbeidet blir utført på,
og har derfor rett til å utføre nettjenester selv eller til å velge hvem som skal utføre oppgaver på deres
vegne, så lenge dette blir gjort til markedsmessige vilkår.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettsfig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fv1.kapittel VI. En
eventuell klage skal begunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ct3JkL
Ove Flataker Torfinn Jonassen
avdelingsdirektør seksjonssjef

Likelydende brev sendt til: Steinar Nymo, 9372 GIBOSTAD


