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NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for hyttekunder i
Solheimsdalen - vedtak

ProJureAdvokatfirmaklagerpåvegneav Solheimsdalenvelforeningpå anleggsbidragsom er
krevdinn i Solheimsdaleni periodenfra2001ogfremtil 2012.NVEharvurdertAgderEnergi
NettAS sin praksisfor beregningog innkrevingav anleggsbidragetterregleri energilovenog
tilhørendeforskriftersomgjaldtved innkrevingav anleggsbidraget.NVEfinnerat AgderEnergi
Nett harhatten praksisfor beregningog innkrevingav anleggsbidragsom harværti stridmed
gjeldendekontrollforskrift.NVEser at AgderEnergiNett harrettetoppsin praksisog gjort
nødvendigetiltakfor å retteoppforholdettil kundenei Solheimsdalen.NVE påleggeringen
ytterliggererettingfraAgderEnergiNett.

Saksopplysninger

NVE viser til klage på anleggsbidrag fra ProJure Advokatfirma av 2. februar 2012. ProJure representerer
Solheimsdalen velforening som er en interesseorganisasjon som ivaretar hytteeiernes interesser i
Solheimsdalen. Slik NVE forstår det dreier klagen seg om anleggsbidrag som er beregnet og krevd inn
hyttefeltene i Raudavatnet og Dunsen. Nettanlegget i nevnte hyttefelt ble bygget i 2001. Det er senere
bygget ut to andre hyttefelt som omtales i noe av korrespondansen, Vardetjødn øst og Vardetjødn vest
som er bygget i henholdsvis 2005 og 2010. NVE oppfatter imidlertid at punktene som tas opp i klagen
er relatert til anleggsbidragene som er krevd inn fra hytteeiere i Raudevatn og Dunsen.

NVE forstår at det er tilknyttet 105 hytter til de to hyttefeltene hvorav 90 hytter har betalt anleggsbidrag
på henholdsvis kr 55 000 i Raudevatn og kr 46 500 i Dunsen. For fem av hyttetilknyttingene skriver
Agder Energi Nett at det ikke er betalt for fellesanleggene, men kun for kundespesifikke forsterkninger.
Ti hytter er tilknyttet uten at det er krevd anleggsbidrag da kostnadene ved nettanlegget var dekket inn
når 90 hytter var tilknyttet.

klagen trekkes det frem flere punkter som ønskes avklart. Vedlagt klagen er korrespondanse mellom
Agder Energi Nett og Solheimsdalen Vel/ProJure samt tilbudet som ble sent hytteeierne i 2001. ProJure
har i brev av 25. mai 2012 kommentert Agder Energi Nett sine kommentarer til klagen. Punktene som
tas opp i klagen er kort gjengitt under.
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Nettselskapets plikt til å informere om anleggsbidrag

ProJure viser til at NVE i tidligere anleggsbidragssaker har lagt til grunn at anleggskostnaden skal kunne

dokumenteres på komponentnivå. ProJure mener at den dokumentasjonen Agder Energi Nett bygger

sine etterberegninger på er mangelfulle. ProJure krever å få forelagt mer detaljert informasjon om
medgått materiell.

Informasjon om kjøp av entreprenørtjenester

Klager krever at det gis nærmere opplysninger om bruk av entreprenører på anlegget. ProJure viser til
bestemmelsen som forbyr kryssubsidiering av selskaper i samme konsern og ber NVE vurdere hvorvidt
Agder Energi Nett har gitt egne entreprenører en fordel eller drevet med kryssubsidiering.

Kostnadsfordeling mellom abonnenter

ProJure viser til at det i løpet av de første 10 år er tilknyttet 105 hytter, men kun belastet anleggsbidrag
for de 90 første hyttene. ProJure ber NVE vurdere hvorvidt en slik praksis er innenfor regelverket som
tilsier likebehandling av kunder. Det stilles også spørsmål ved hvilken realitetsvurdering som ble gjort
for å finne sannsynelig antall tilknyttinger.

Bunnfradrag

Agder Energi Nett har frem til 2009 praktisert differensiert bunnfradrag hvor hytte og fritidsboliger har

hatt et lavere bunnfradrag enn husholdningskunder. ProJure mener også at det er lagt til grunn feil antall

tilknyttinger i beregningen av anleggsbidrag. Det vises til at det er trukket fra 90 bunnfradrag fra
anleggskostnaden, mens det er tilknyttet 105 hytter. Det bes om at NVE vurderer bunnfradragets
størrelse og på hvilket grunnlag antall bunnfradrag skal fastesettes.

Kostnader vedfremføring av høyspentanlegg

Høyspentanlegget frem til hyttene i Solheimsdalen er senere benyttet av flere hyttefelt i området.
ProJure mener at det var åpenbart, på grunnlag av prosjekteringer og reguleringer, at det ville komme

flere utbygginger som ville få nytte av høyspentanlegget og at det derfor ikke var grunnlag for at
hytteeierne i Raudevatn og Dunsen skulle dekke hele kostnaden.

Sammenslåing av anleggskostnader

Klager viser til at Agder Energi Nett i manglende gad har differensiert anleggsbidrag på bakgrunn av
hvor de enkelte hyttene er tilknyttet. NVE forstår klagen som at anleggskostnadene er slått sammen for

utbygging av et større område slik at alle tilknyttingene belastes likt anleggsbidrag uavhengig av om de
benytter seg av hele nettanlegget eller ikke.

Dimensjonering av anlegget

ProJure stiller spørsmål ved grunnlaget for Agder Energi Nett sin dimensjonering av anlegget. I klagen
opplyses det om at Agder Energi Nett legger til grunn et uttak på 7,3 kW pr hytte, mens klager mener at
utgangspunktet bør være 5 kW. Det argumenteres med at kunde ikke gis noe valg om hvor stort

effektbehov som ønskes, og at Agder Energi Nett i realiteten legger opp til en overdimensjonering av
anlegget.

Renter

ProJure opplyser at Agder Energi Nett har benyttet foliorenten ved etterberegning og utbetaling av for
mye innbetalt anleggsbidrag. ProJure mener at det er urimelig å benytte foliorenten i slike tilfeller da det
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er hyttekundene som har stått for flnansieringen og dermed hatt en høyere finansieringskostnad enn

foliorenten.

Agder Energi Nett sine kommentarer

Agder Energi Nett har kommentert klagen i brev av 18. april 2012. Det vises innledningsvis til Agder
Energi Nett sitt brev av 5. januar 2012 hvor de fleste punktene i klagen er kommentert. Agder Energi

Nett legger vekt på at tilknytning av Dunsen og Raudevatn skjedde i 2001 og at klagen derfor må

behandles med utgangspunkt i regelverk som gjaldt i 2001. Likevel har Agder Energi Nett så langt det
har latt seg gjøre lagt til grunn dagens premisser for beregning av anleggsbidrag som grunnlag for
tilbakebetaling av for mye innbetalt anleggsbidrag. Agder Energi Nett har ikke valgt å endre satsen for

bunnfradraget. De begrunner dette med at Agder Energi Nett sin praksis var gjeldende oppfatning av

regelverket i bransjen frem til 2008/2009.

Det er under gjengitt Agder Energi Nett sine kommentarer på bakgrunn av brevene av 5. januar 2012 og

18. april 2012.

Nettselskapets plikt til å informere om anleggsbidrag

Agder Energi Nett kan ikke se at det er gitt utilfredstillende informasjon om beregningen av

anleggsbidragets størrelse og bakgrunn for etterbetalingene. Agder Energi Nett har gitt ut etterspurt
informasjon hvor det blant annet er gitt detaljert regnskapsoppstilling.

Kostnadsfordeling og dimensjonering av nettanlegget

Agder Energi Nett skriver at det i 2001 da anlegget ble bygget var 97 aktuelle hytter som kunne bli
forsynt fra nettstasjonene Raudavatnet og Dunsen og at vurderingen var at kun 68 av disse ville bli

tilknyttet innen 10 år. Anlegget ble dimensjonert for 90 hytter med hovedsikring på 2*32 A hvilket
tilsier et maksimalt uttak på 7,3 kW. De viser i den forbindelse til NVEs vedtak av 8. mai 2009 hvor det
presiseres at kunden har rett til å benytte seg av tildelt nettkapasitet

(sikringstørrelse/overbelastningsvem).

Agder Energi Nett har likevel valgt å tilknytte flere kunder til nettanlegget selv om det i utgangspunktet
er fullt, gitt at alle kundene benytter tildelt kapasitet samtidig. Agder Energi Nett skriver at de benytter
skjønn når de velger å tilknytte flere kunder når anlegget er nedbetalt og i utgangspunktet fullt. Agder
Energi Nett har på bakgrunn av vurdering av sammenlagringseffekten valg å tilknytte ytterliggere 15
hytter hvor fem av hyttene har betalt for forsterkninger av fellesanlegget, men ikke for felleskostnadene
fra 2001. Det er Agder Energi Nett som da står som ansvarlig for å gjøre tiltak dersom kapasiteten skulle

vise seg å være for liten til å tilby tilfredsstillende leveringskvalitet.

Bunnfradrag

Agder Energi Nett opplyser at det var allmenn praksis med differensiering av anleggsbidraget frem til
2008/2009 og at det er naturlig å trekke fra bunnfradrag basert på hvor mange nettanlegget er
dimensjonert for.

Kostnaderfor fremføring av høyspentanlegget

Det opplyses at Agder Energi Nett har en praksis der det er utbygger som initierer kostnadene som skal
stå for hele kostnaden da Agder Energi Nett ikke har forutsetning for å forutse hvilken utbygging som

vil skje.

Agder Energi Nett skriver at det i 2001 var vanskelig å forutse den utvikling området i dag har hatt. Det

ble derfor valgt å benytte minste standardløsning for å forsyne Raudavatn og Dunsen. Selv om minste



Side 4

N V E

standardløsning ble valgt var det ledig kapasitet som kan benyttes ved eventuell senere utbygging.
Agder Energi Nett viser til NVEs tidligere vedtak som legger til grunn at i de tilfeller hvor fellesanlegget

er tilpasset kundens behov og det ikke er sannsynlig at andre kunder tilknyttes anlegget, kan

nettselskapet kreve at kunden i fellesanlegget dekker hele anleggskostnaden.

På spørsmål fra klager om hvorfor ikke anleggsbidraget er differensiert mellom de ulike tilknyttingene,
viser Agder Energi Nett til brev av 8. september 2011 hvor det fremgår at det er beregnet et

anleggsbidrag for hyttefeltet ved Dunsen og et annet for hyttene ved Raudavatnet og at anleggsbidraget
dermed er differensiert på bakgrunn av hvor hyttene er plassert.

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
energilovsforskriflen § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.

NVE forstår at klager ber om at NVE tar en full gjennomgang av Agder Energi Nett sin praksis for
tariffering av anleggsbidrag med hensyn spesielt fokus på de punkter som er nevnt i klagen. Det
fremkommer av klagen at NVE skal vurdere hvorvidt Agder Energi Nett har informert tilstrekkelig om

kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag i henhold til kontrollforskriften, at det kreves innsyn i prosess for
kjøp av entreprenørtjenester, at kostnadsfordeling i høyspent felleanlegg er feil, at det er lagt til grunn
feil antall tilknyttinger ved beregning av anleggsbidrag og at effektgrunnlaget som ligger til grunn for
dimensjoneringen er feil. Det klages også på at bunnfradraget var differensiert mellom kundegrupper og

at NVE skal ta stilling til hvilket bunnfradrag som skal benyttes og hvordan antall bunnfradrag skal
beregnes. I tillegg klages det på renteberegningen som er lagt til grunn for tilbakebetaling av for mye
betalt anleggsbidrag.

Krav om anleggsbidrag

I tråd med gjeldende regler kan Agder Energi Nett kreve at kunden(e) dekker hele eller deler av
anleggskostnaden gjennom et anleggsbidrag. Reglene for når og hvordan et slikt anleggsbidrag beregnes
er nedfelt i kontrollforskriflen § 17-5.

I kontrollforskriften § 17-5 anleggsbidrag første og andre ledd heter det:

"Nettselskapene kanfastsette et anleggsbidragfor å dekke anleggskostnadene ved nye
nettilknytninger eller vedforsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Anleggsbidrag vedforsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet
eller kvalitet som utløser behovfor forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes utfra
kostnadene somfølger av kundens tilknytning til nettet."
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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.

NVE vil under gi vår vurdering av forholdene som trekkes frem i klagen. Vurderingen vil bli gjort basert
på det regelverk og forvaltningspraksis som var gjeldende da tilbud om anleggsbidrag ble gitt.

Nettselskapets plikt til å informere om anleggsbidrag

ProJure mener at Agder Energi Nett ikke har lagt frem tilstrekkelig informasjon om anleggsbidraget.
Pro.lure mener at de har krav på det konkrete kostnadsunderlaget for anleggsbidraget spesifisert på
komponentnivå, og at de beregninger Agder Energi Nett har gjort i etterkant ikke er tilstrekkelig. Agder
Energi Nett på sin side viser til at regelverket i 2001 ikke la til grunn en detaljeringsgrad på dette nivået,
og at det ikke er grunnlag for å kreve slike detaljer i etterkant. Likevel har Agder Energi Nett gjort nye
beregninger for å beregne anleggskostnaden, og kommet frem til at det kan ha blitt krevd inn
anleggsbidrag som overstiger anleggskostnaden.

I kontrollforskriften av 1999 var anleggsbidrag regulert i daværende § 15-4 og informasjon til kunde var
ikke særskilt regulert i bestemmelsen. Det var imidlertid en generell bestemmelse i § 11-5 som sier at
nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om
beregningsgrunnlaget for egne tariffer. I tilbudet som er gitt i 2001 er det begrenset med
bakgrunnsinformasjon om hvordan anleggsbidraget er beregnet. Det er beskrevet i korte trekk hva som
inngår i anleggsbidraget, hvilket effektforbruk som er lagt til grunn og hvor mange hytter det er
anledning til å koble til. Det er angitt en sum som angir anleggsbidraget størrelse.

Forvaltningspraksis i denne perioden var basert på hvorvidt nettselskapet fulgte prinsippene for
beregning av anleggsbidrag som var angitt i kontrollforskriften. Vedtak som ble fattet i perioden
omhandlet nettselskapenes fordeling av anleggsbidrag og informasjon til kunde. NVE gikk i liten grad
inn og etterprøvde nettselskapenes oppgitte anleggskostnader. NVE krevde heller ingen detaljert
spesifisering av anleggskostnaden slik det kreves i dag.

På forespørsel fra hytteforeningen/ProJure har Agder Energi Nett gått gjennom kostnadene på prosjektet
og kommet frem til at det er betalt inn for mye i anleggsbidrag. Det er gitt ut detaljert
regnskapsoppstilling som underlag for de nye beregningene. NVE er enig med klager i at det er
vanskelig ut i fra regnskapsoppstillingen å vurdere om det kun er tatt med nødvendige kostnader i
anleggskostnaden. Klager har bedt om å få se en mer detaljert og forstålig oppstilling av komponentbruk
knyttet til kartet og tilhørende kostnader.

NVE mener at det ikke er grunnlag for å kreve mer detaljert anleggs- eller kostnadsinformasjon fra en
periode hvor det ikke var praksis for å dokumentere alle medgåtte kostnader.

Kostnadsfordeling mellom abonnenter

Agder Energi Nett har ved beregning av anleggsbidraget lagt til grunn at 68 av 97 hytter ville bli
tilknyttet innen 10 år. Det ble valgt å bygge ut slik at det var kapasitet til å tilknytte 90 hytter med
overbelastningsvern på 2*32 A, hvilket tilsier et maksimalt effektuttak på 7,3 kW. Agder Energi Nett
har valgt å dimensjonere anlegget slik at alle hyttene har anledning til å benytte hele sin tildelte kapasitet
samtidig og har ikke lagt til grunn noen sammenlagringseffekt. ProJure mener at
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dimensjoneringskriteriet burde vært 5 kW pr hytte og at det er kunden selv som burde raavgjøre hvor
mye effekt som det skal være mulig å ta ut.

Det er nettselskapet som er ansvarlig for at nettet driftes forsvarlig og som også avgjør hva som er
forsvarlig dimensjonering av sitt nett. NVE har lagt til grunn at den enkelte kunde har anledning til å
benytte seg av tildelt kapasitet, det vil si i henhold til hovedsikring eller overbelastningsvern med mindre
det foreligger skriftlig avtale om at kunden ikke kan benytte seg av hele kapasiteten. NVE har ikke gitt
føringer for hvilken sammenlagringseffekt som skal legges til grunn og kan derfor ikke se at Agder
Energi Nett sin dimensjonering som tar utgangspunkt i kundens mulige uttak er i strid med regelverket. I
tilbudet som er gitt i 2001 er det presisert at tilbudet baserer seg på at kunde kan ta ut 7,3 kW og at
kunde må ta kontakt dersom det ønsker større overbelastningsvern.

Bunnfradrag

Gjeldende regelverk innebærer at det ikke er anledning til å differensiere bunnfradraget. I 2001 ble det
lagt opp til at man ved beregning av anleggsbidrag hadde anledning til å trekke fra nåverdien av
fremtidig nettleie. Det vil si at kunder med høyere forventet forbruk fikk et større fradrag enn kunder
med lavt forventet forbruk. NVE forstår at Agder Energi Nett har hatt en praksis hvor dette er gjort
gjeldene ved at husholdningskunder som i gjennomsnitt bidrar mer til innbetaling av nettleie også får et
større fradrag enn hyttekunder.

I 2002 ble regelverket endret slik at det ikke lenger skulle være anledning til å ta hensyn til kundens
forventede forbruk ved beregning av anleggsbidrag. Eventuell differensiering av bunnfradraget måtte da
baseres på relevante nettforhold. NVE har til nå ikke sett at det finnes relevante nettforhold som tilsier
differensiering av bunnfradraget. Praksisen til Agder Energi Nett i likhet med en rekke andre
nettselskap, var i en periode etter forskriftsendringen ikke i henhold til regelverket. Agder Energi Nett
fortsatte med differensiert bunnfradrag frem til 2009.

NVE fant gjennom tilsyn med nettselskapene 2007-2008 ut at det var en rekke nettselskap som hadde en
praksis med differensierte bunnfradrag. NVE informerte da bredt ut til bransjen at differensiering av
bunnfradraget ikke er tillatt. NVEs tolkning ble påklaget til Olje- og energidepartementet som stadfestet
NVEs tolkning av regelverket i brev av 11. februar 2009.

I de tilfeller hvor det ble avdekket praksis med differensierte bunnfradrag ble nettselskapet pålagt å
endre praksis fremover i tid. NVE kan ikke se at det verken var grunnlag for eller hensiktsmessig å
pålegge å endre praksisen bakover i tid for anleggsbidrag som allerede var beregnet og krevd inn.

Agder Energi Nett har hatt differensierte bunnfradrag i strid med regelverket i en periode etter 2002, på
bakgrunn av NVEs praksis i tilsvarende saker kan ikke NVE se at Agder Energi Nett har noen plikt til å
korrigere bunnfradragene ovenfor kundene i Solheimsdalen.

ProJure har bedt NVE vurdere om Agder Energi Nett har lagt til grunn rett antall bunnfradrag når det
viser seg at det er tilknyttet 105 hytter og ikke 90. NVE viser til at Agder Energi Nett har dimensjonert
nettanlegget med hensyn på hyttenes overbelastningsvern og at det tilsa at det kunne tilknyttes 90 hytter.
NVE mener at praksisen med å legge til grunn samme antall bunnfradrag som nettanlegget er
dimensjonert for er i henhold til regelverket. Det forholdet at det senere er valgt å tilknytte ytterliggere
15 hytter innebærer ikke noe krav om etterberegning av anleggsbidraget for de øvrige hyttene.

Informasjon om køp av entreprenortjenester

ProJure ber i sin klage om at det gis opplysninger om valg av entreprenør og at NVE skal kontrollere at
det ikke er vært noen form for kryssubsidiering. NVE kan ikke se at det er en relevant problemstilling i
denne saken, fordi det er et forhold mellom NVE som regulator og nettselskap. Til opplysning kan det
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informeres om at kjøp av entreprenørtjenester og andre konserninterne transaksjoner var et av flere
forhold som ble kontrollert ved tilsyn hos Agder Energi Nett i 2012. NVE fant at Agder Energi Nett sine
rutiner for innkjøp av entreprenørtjenester er i henhold til gjeldende regelverk.

Kostnader vedfremføring av heyspentanlegg

1klagen trekkes det frem som et eget punkt at fremføring av høyspentanlegg til Raudavatn og Dunsen i
sin helhet er belastet hyttekundene tilknyttet de to nettstasjonene selv om høyspentanlegget også
forsyner andre hyttefelt. ProJure mener det var åpenbart da nettanlegget ble bygget at det var mulighet
for at flere hytteområder ville be om tilknytting. Agder Energi Nett skriver i sin redegjørelse at de ikke
visste om konkrete planer for utbygging og at de valgte å bygge minste standard for å tilknytte
hyttekundene ved Raudevatn og Dunsen.

1kontrollforskriften heter det at i radielle fellesanlegg kan en forholdmessig andel av anleggskostnaden
inngå i anleggsbidraget. Radielle fellesanlegg er nettanlegg som ikke er bygget til en spesifikk kunde.
NVE anser høyspentanlegget for å være radielt fellesanlegg da det er et nettanlegg som forsyner en
rekke hytter i området. Utgangspunktet er da at hver enkelt hytte skal belastes en forholdsmessig andel
på bakgrunn av forholdstallet mellom kundens mulige uttak og nettanleggets kapasitet.

1henhold til gjeldende regelverk kan likevel nettselskapet fordele alle kostnadene ved fremføring av
høyspentanlegget mellom kundene i hyttefeltet som ber om tilknytting så lenge nettselskapet velger å
bygge ut i henhold til deres minste standard nettløsning for å forsyne hyttefeltet. Selv om nettselskapet
har valgt minste standardløsning kan det være ledig kapasitet på høyspentanlegget som kan benyttes
dersom det skulle komme forespørsel om tilknytting i nærheten hvilket NVE forstår har vært tilfelle i
denne saken. Selv om kundene tilknyttet Raudevatn og Dunsen har bekostet hele kostnaden ved
høyspentfremføringen har de ikke krav på tilbakebetaling selv om det skulle komme nye kunder som
benytter den ledige kapasiteten i høyspentanlegget.

Dersom nettselskapet velger å dimensjonere kraftigere enn hva som er minste standardløsning for å
forsyne det første hyttefeltet, skal ikke denne kostnaden med dimensjonering over hyttefeltets behov
veltes over på det første hyttefeltet.

Agder Energi Nett har i sin redegjørelse skrevet at høyspentanlegget er bygget som minste
standardløsning for å forsyne Dunsen og Raudevatn. Standardløsningen for høyspent forsyning av
hyttefeltene innebærer at det etter at Dunsen og Raudevatn var tilkoblet fortsatt var ledig
overføringskapasitet som er benyttet for å tilknytte andre hyttefelt. Agder Energi Nett skriver videre at
det i 2001 var vanskelig å forutse den utviklingen i tilknyttinger som er kommet i etterkant av
utbyggingen av Dunsen og Raudevatn.

NVE legger til grunn at Agder Energi Nett har valgt minste standardløsning for å forsyne Dunsen og
Raudevatn, og at de på den bakgrunn hadde anledning til å kreve at hyttefeltet som utløste investeringen
dekket hele kostnaden ved høyspentanlegget.

Hvorvidt innbetalte anleggsbidrag overstiger anleggskostnaden

Klager er av den oppfatning av at Agder Energi Nett har krevd inn for mye i anleggsbidrag, og krever at
nettselskapet i større gjad enn hva de har gjort til nå gjør rede for de faktisk medgåtte kostnadene. Agder
Energi Nett har gått gjennom prosjektet og kommet frem til at innbetalingene oversteg faktiske
anleggskostnader. På den bakgrunn har Agder Energi Nett tilbakebetalt det overskytende til kundene
som har betalt inn for mye. NVE mener at det i vurderingen av denne saken er viktig å presisere at det
på tidspunktet hvor tilbudet ble gitt og de første kundene ble tilknyttet var anledning til å legge på et
påslag på 20 prosent på anleggskostnaden mot at man gjorde et fratrekk på bakgrunn av kundens bidrag



Side 8

NVE

til økt inntektsramme. Det betyr at for kunder med forventet lavt forbruk, så kunne anleggsbidraget
overstige anleggskostnaden etter regelverket som gjaldt i 2001. NVE mener at Agder Energi Nett burde
beregnet nytt anleggsbidrag for kunder som ble tilknyttet etter forskriftsendringen i 2002. NVE mener
Agder Energi Nett ved sin gjennomgang av anleggskostnadene og tilbakebetalingen har rettet opp
forholdet.

Renter

Agder Energi Nett har valgt å gå gjennom kostnadene ved utbyggingen. De er på den måten kommet
frem til at det kan ha blitt krevd inn for mye anleggsbidraget. Som en følge av gjennomgangen har
Agder Energi AS valgt å betale tilbake den delen av anleggsbidraget som er krevd inn for mye. Beløpet
som Agder Energi Nett har beregnet er så rentekorrigert og Agder Energi Nett har i følge ProJure valgt å
benytte seg av foliorenten.

NVE kontrollerer hvorvidt anleggsbidraget er beregnet i henhold til regelverket eller ikke. Agder Energi
Nett har selv oppdaget at de har brutt kontrollforskriften ved at de har krevd inn anleggsbidrag som
overstiger anleggskostnaden ved nettanlegget. Når Agder Energi Nett har gått gjennom prosjektet og
tilbakebetalt det de har krevd inn for mye, så har nettselskapet rettet opp bruddet på kontrollforskriften.
Hvordan oppgjøret gjennomføres og hvilken rente som skal benyttes er ikke en del av regelverket for
anleggsbidrag og er et privatrettslig forhold mellom nettselskap og kunde.

Vedtak

NVE finner at Agder Energi Nett sin praksis for beregning av anleggsbidrag har vært i strid med § 17-5 i
kontrollforskriften ved at det er benyttet bunnfradrag som er differensiert på bakgrunn av kundegruppe.
NVE finner også at det er grunnlag for å si at innbetalte anleggsbidrag i hyttefeltene Dunsen og
Raudevatn oversteg anleggskostnad hvilket innebar at kunder som knyttet seg til nettanleggene etter
2002 betalte inn for mye i anleggsbidrag. Agder Energi Nett har gått gjennom prosjektene og
tilbakebetalt det som er betalt inn for mye og NVE finner at forholdet er rettet opp.

Informasjonsplikt: NVE finner at den informasjon som ble gitt i 2001 er mangelfull i forhold til de krav
som stilles i dag, men innfor hva som var påkrevet da anleggsbidragene ble krevd inn. NVE har skjerpet
inn kravene til informasjon og dokumentasjon av kostnader, men kan ikke finne at det er rimelig å gi
denne innskjerpingen av regelverket virkning bakover i tid. NVE er av den oppfatning at Agder Energi
Nett har gjort rede for kostnadene ved anlegget så langt det lar seg gjøre.

Bunnfradrag: Agder Energi Nett har etter forskriftsendringen i 2001 videreført en praksis med
differensiert bunnfradrag hvilket er i strid med gjeldene forskrift. NVE er kjent med at praksisen nå er
rettet opp slik at det ikke lenger gis differensierte bunnfradrag.

Dimensjoneringskriterie: NVE er av den oppfatning at Agder Energi Nett sin praksis med å
dimensjonere ut i fra installert overbelastningsvern er i henhold til kontrollforskriften slik den var
utformet både i 2001 og i dag.

Fordeling mellom kunder: NVE har fått opplyst at det er beregnet forskjellig anleggsbidrag for hytter
tilknyttet Raudevatn nettstasjon og hytter tilknyttet Dunsen nettstasjon. NVE tillater at tilnærmet like
tilknyttinger innenfor et avgrenset område beregnes samlet. NVE kan ikke se at Agder Energi Nett sin
oppdeling i to områder basert på hvilken nettstasjon hyttene er tilknyttet er i strid med
kontrollforskriften.
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* * *

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. På
grunn av fellesferien forlenges klagefristen til 20. august 2012. 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

...e4"7 i.
,,,f M 't Lundt en Fossdal Torfi Jonassen
eg, delingsdirektør seksjonssjef
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Navn Adr Post
ProJure Advokatfirma DA Postboks 127 4001 STAVANGER

A der Ener ' Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL


