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NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt
til Jøa Gjestegård — NTE Nett

Frode Bjerkan klager på NTE Netts stenging av strøm til Jøa Gjestegård, brudd på
leveringsplikten, mangelfull informasjon, og depositum for gjenåpning av anlegget. NVE har
vurdert NTE Netts praksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan
ikke finne at NTE Nett har en tariffpraksis som er i strid med regelverket.

Saksopplysninger

NVE viser til e-post av 4. oktober 2010 fra Frode Bjerkan med klage på NTE Nett. Klagen gjelder:

• stenging av strøm til Jøa Gjestegård

• manglende varsel om stenging

• mangelfull informasjon om stengingsgrunn

• faktura på nettleie og strøm mens Jøa Gjestegård er frakoblet

• krav om depositum på 10 000 kr for gjenåpning av abonnement

• manglende informasjon ved spørsmål om begrunnelse for depositum

• brudd på leveringsplikten

• ikke anledning til å redusere inntakssikring

NVE har i brev av 22. oktober 2010 bedt NTE Nett om informasjon i saken. NTE Nett har gitt sine
kommentarer til klagen i brev av 12. november 2010, og ettersendt manglende vedlegg 26. november
2010.

Frode Bjerkan har sendt inn ytterligere opplysninger 22. oktober 2010.
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Disse ble først oversendt NTE Nett 30. november 2010. NTE Nett sine kommentarer fulgte samme dag
på e-post.

NTE Nett mener de har behandlet denne saken i tråd med gjeldende lover og forskrif ter som berører
stenging av anlegg på grunn av manglende betaling. NTE Nett sin oversikt over fakturautsendelse og
oppfølging viser at anlegget ble stengt første gang 14. januar 2008 og gjenåpnet 25. januar 2008. I følge
NTE Nett ble anlegget igjen stengt 4. juni 2008 etter at det ikke var reagert på stengevarsel fra kreditor.

Anlegget er ikke gjenåpnet etter dette, men NTE Nett har fakturert fastledd i nettleien frem til kunden sa
opp abonnementet 26. mai 2009.

NTE Nett oppgir at de har rett til å kreve depositum dersom det er usikkerhet om kundens betalingsevne,
og at nytt abonnement i dette tilfellet gjelder den samme gjestegården med Idagers samboer som kunde.

NTE Nett oppgir at den reduksjonen i hovedsikringen det var snakk om, fra 240 A til 160 A ikke ville
gitt noen rett til annen tariff. Grensen for å avregnes uten effektledd er 125 A. En endring til 125 A ville
betinge ombygging av anlegget.

NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. 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. Dersom NVE får informasjon om at et
nettselskap har en tariffpraksis som er i strid med regelverket, kan NVE treffe vedtak med hjemmeI i
kontrollforskriften § 18-1, som sier at:  "Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er
nødvendige for gjennomføring av denne forskriften og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags-
og energidirektorat i medhold av energiloven."

NVE legger til grunn at klagen gjelder forholdet til NTE Nett sin leveringsplikt, forhold knyttet til
nettleievilkårene mellom nettselskap og kunde, samt nedsikring av kundens anlegg.

Leveringsplikt

NVE regulerer nettselskapene med hjemmel i energiloven med tilhørende forskrifter. NTE Nett er gitt
områdekonsesjon etter energiloven § 3-2. Etter lovens § 3-3 plikter NTE Nett å levere elektrisk energi til
abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for.

Leveringsplikten innebærer en plikt til å gi kunden fysisk tilknytning til nettet, en plikt til å avregne og
fakturere, og en plikt til å sørge for tilfredsstillende leveringssikkerhet.

Som vilkår for tilknytningen har nettselskapet både en rett og en plikt til å avregne og fakturere nettleie
på strømuttaket til kunder.

Nettavtale

Kontrollforskriften § 13-6 stiller krav om at nettselskapene skal inngå avtaler med vilkår for tilknytning
og bruk av nettet direkte med hver enkelt kunde.

Det er reglene i denne avtalen som gjelder mellom kunde og nettselskap. For å sikre en enhetlig praksis
benytter nettselskapene såkalte standardvilkår. Ved strømleveranse som omfattes av lov om
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forbrukerkjøp er standardvilkårene forhandlet frem mellom bransjeorganisasjonen Energi Norge og
Forbrukerombudet. Ved levering av strøm til næringskunder har Energi Norge utarbeidet egne
avtalevilkår som nettselskapene benytter. Nettleievilkårene for næringskunder hos NTE Nett kan finnes
på NTE Nett sine hjemmesider tt ://www.ntenett.no/index. h /standardvilkar. .

NVE som forvaltningsorgan har ikke myndighet til å tolke privatrettslige avtaler mellom kunder og
nettselskap, med mindre dette uttrykkelig er pålagt i lov. Ved uenighet som springer ut av
avtaleforholdet mellom nettkunde og nettselskap vil Elklagenemda behandle saker som gjelder
forbrukerkunder. Næringskunder må selv forsøke å komme til enighet med nettselskapet, eller bringe
saken inn for forliksrådet.

Dersom selve nettleievilkårene er i strid med energiloven og tilhørende forskrifier vil NVE fatte vedtak
som innebærer at disse må endres, jf. energiloven § 10-1.

Stenging av nettkundens anlegg

Vilkår for stenging av nettkundens anlegg er omfattet av nettleievilkårene. Her heter det i § 7-1:
"Nettselskapet har rett til å stenge nettkundens anlegg for uttak av kraft dersom nettkunden ikke betaler
skyldig nettleie i henhold til betalingsfristen, eller nettkunden unnlater å stille sikkerhet for
betalingsforpliktelsen når nettselskapet har rett til å kreve slik sikkerhetsstillelse, jf §2-3."

"Stenging av et anlegg fritar ikke nettkunden for betaling av nettariffens faste kostnader, leie av måler
mv i den tid anlegget er stengt på grunn av mislighold fra nettkundens side."

I prosedyrene for stenging heter det i nettleievilkårene § 7-2: "Før stenging kan skje skal nettselskapet
sende et skriftlig stengevarsel til kundens faktureringsadresse."

Stenging som følge av brudd på nettleievilkårene, herunder betalingsmislighold anses normalt ikke som
brudd på leveringsplikten. NVE kan ikke se at NTE Nett har brutt leveringsplikten i denne saken.

Depositum

Nettleievilkårene § 2-3 regulerer sikkerhetsstillelse. Her heter det: "Nettselskapet kan kreve sikkerhet for
betalingsforpliktelsen."..."Krav om sikkerhetsstillelse skal være saklig begrunnet. Tidligere
betalingsmislighold eller sannsynlig fremtidig betalingsmislighold er alltid å anse som saklig grunn."

Energiloven med tilhørende forskrifter omtaler ikke sikkerhetsstillelse spesielt. NVE mener likevel at
nettselskapene skal ha mulighet til å sikre sine fordringer forutsatt at vilkårene ikke settes slik at dette i
praksis innebærer et brudd på leveringsplikten.

NVE kan ikke se at NTE Nett i denne saken har stilt urimelig krav om sikkerhet. NVEs vurdering er
derfor at NTE Netts krav om sikkerhetsstillelse i denne saken ikke innebærer brudd på leveringsplikten.

Informasjon

Frode Bjerkan klager over mangelfull informasjon om stengingsgrunn og manglende informasjon om
begrunnelse for depositum.

NTE Netts leveringsplikt forutsetter at kunden betaler nettleie. Dersom NTE Nett mener at skyldig
nettleie ikke er betalt, må nettselskapet kunne dokumentere dette overfor kunden.



Det er noe uklart hvilken informasjon Bjerkan tidligere har fått fra NTE Nett i denne saken. Eventuell
manglende eller mangelfull informasjon om stengingsgrunnlag er kritikkverdig, men innebærer i dette
tilfellet ikke at NTE Netts krav om nettleie er urettmessig. Mangelfull informasjon om
stengingsgrunnlag innebærer ikke at NTE Nett har brutt leveringsplikten.

NVE legger til grunn at Bjerkan nå har fått detaljert informasjon om stengingsgrunn, slik at forholdet er
brakt i orden.

Informasjon om begrunnelse for depositum er regulert i nettleievilkårene. Her heter det i § 2-3 tredje
ledd: "Dersom nettkunden krever det, skal nettselskapets krav om sikkerhetsstillelse begrunnes
skriftlig."

NVE mener NTE Nett må se til at de oppfyller nettleievilkårene.
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Inndeling i kundegruppe

Bjerkan skriver at "NTE nektet å redusere inntakssikring fra 240 Amp til 160 Amp."

I kontrollforskrifien § 13-1 bokstav c heter det: "nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør
nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår". Om ulike tariffer heter det i §
13-1 bokstav e: "tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på
relevante nettforhold".

Det er vanlig praksis og NVE tillater at nettselskapene deler kundene inn i grupper som avregnes ulikt.
Kriteriene som skal legges til grunn for inndeling i kundegrupper skal være objektive og kontrollerbare,
og være basert på relevante nettforhold. Det er vanlig at større kunder avregnes et effektledd i tillegg til
fastledd og energiledd.

NTE Nett har en praksis hvor kunder med hovedsikring større enn 125 Ampere (A) også avregnes
effektledd. NVE mener en slik inndeling tilfredsstiller gjeldende krav i kontrollforskriften og at
inndelingen er hensiktsmessig. Dersom Jøa Gjestegård skal avregnes som energimålt næring innebærer
dette at hovedsikringen må være under 125A.

NTE Nett opplyser at en reduksjon til 125A forutsetter en ombygging av anlegget ettersom
effektbryteren ikke kan reguleres lavere enn 160A. En slik ombygging etter kundens ønske vil normalt
måtte dekkes av kunden. Så langt NVE kjenner til har ikke Bjerkan bedt om en slik ombygging. Om
Bjerkan skulle ønske en slik ombygging, har ikke NTE Nett anledning til å nekte dette forutsatt at
Bjerkan også betaler for arbeidet.

En reduksjon fra 240A til 16 A ville i følge NTE Netts tariffhefte og opplysninger fra NTE Nett ikke gitt
grunnlag for avregning i en annen tariffgruppe. NVE kan derfor ikke se at nedsikring til 160A ville hatt
noen betydning for nettkostnaden til Jøa Gjestegård.

Vedtak

NVE finner ikke at NTE Nett har brutt le *Veringsplikten i energiloven. NVE kan heller ikke finne at NTE
Nett praktiserer nettleievilkår som er i strid med energiloven og tilhørende forskrifter.



N V E

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker
elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

1-e)
Marit Lundteigen Fossdal i nassen
avdelingsdirektør seksjonssjef

Kopi: NTE Nett AS, Sjøfartsgaten 3, 7736 STEINKJER
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