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NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak
O.G. Ottersland Eiendom AS klager på anleggsbidrag for omlegging og forsterkning av
nettanlegg i forbindelse med utvidelse av et kjøpesenter. NVE har vurdert Kragerø Energiverk
AS sin praksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE finner at
Kragerø Energiverk AS har en praksis for innkreving av anleggsbidrag som er i strid med
regelverket.

Saksopplysninger

NVE viser til brev av 9. november 2009 fra O.G. Ottersland Eiendom AS (OE) med klage på
anleggsbidrag. OE mener at Kragerø Energiverk AS (KE) har beregnet et for høyt anleggsbidrag. Det
trekkes frem at OE er belastet et anleggsbidrag som dekker hele anleggskostnaden og ikke bare
forsterkningskostnaden, eller merkostnaden ved tilknyttingen. Vedlagt klagen ligger også
korrespondanse mellom OE og KE vedrørende anieggsbidraget. OE klager ikke på arbeidet som er
utført, men på hvilke kostnader som er inkludert i anleggsbidraget og på hvilken måte beregningene er
utført.

NVE har bedt KE om å kommentere klagen. KE har i brev datert 21. desember 2009 gitt utfyllende
kommentarer til klagen, redegjort for sin praksis med anleggsbidrag og lagt ved korrespondansen i
saken.

Generelt om KEs praksis for innkreving av anleggskostnader

KE skriver at de praktiserer to former for innkreving av anleggskostnader (også kalt kostnadsrefusjon
av KE). Det ene er å anse innkrevingen som et anleggsbidrag og da kreves hele anleggskostnaden inn
bortsett fra reinvesteringskostnader som trekkes i fra. Den andre formen for innkreving av
anleggskostnader er det KE kaller regningsarbeid. Det er basert på faktiske kostnader med
kostnadspåslag.

Anleggsbidrag benyttes i de tilfeller hvor det er snakk om nye tilknyttinger eller ved forsterkninger av
nettet til eksisterende kunder. Mens regningsarbeid praktiseres der tiltaket er utløst av en enkelt
tiltakshavers ønske/behov for endringer/omlegginger kun til eget formål.
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KE opplyser at de i begge tilfeller på forhånd gir kunden en forhåndskalkyle som viser et overslag av
hva anlegget vil koste. Det gis også informasjon om at kalkylen er et beregnet overslag og at endelig
kostnad kan avvike fra kalkylen. I informasjonen gjøres det oppmerksom på at NVE er klageinstans,
og at saken kan klages inn til NVE ved uenighet mellom nettselskap og kunde.

Saksgang og saksopplysninger fra KE

Prosjektet som saken dreier seg om startet da OE ba KE om kostnadsoverslag over hva nettmessige
endringer ville koste i forbindelse med utvidelse av kjøpesenteret Volumsenteret i Sannindal. Det ble
utarbeidet et kostnadsestimat basert på kalkylepriser. OE aksepterte ikke kostnadsestimatet og det ble
avholdt et møte hvor representanter fra Kragerø kommune og Skagerak Energi deltok sammen med
partene OE og KE. KE skriver at utfallet av møtet var at partene ble enige om prosjektets fremdrift og
hvordan kostnadsgrunnlaget skulle fastsettes.

Arbeidene som ble utført var hovedsakelig at en gammel nettstasjon måtte fiernes og ny settes opp et
annet sted på tomten. Økt effektbehov førte til at det måtte settes inn større trafo og flere
høyspentkabler måtte legges om for å gjøre plass til utvidelsen av kjøpesenteret.

KE skriver at de har gjort en vurdering av om kostnadene for arbeidet skal dekkes gjennom
anleggsbidrag, eller om det skal beregnes som regningsarbeid. I samråd med bransjeorganisasjonen
EBL (nå Energi Norge) har KE kommet til at det skal vurderes som regningsarbeid.

Da KE sendte regning etter at arbeidet var utført, godtok ikke OE denne og krevde spesifisert
informasjon om underliggende kostnader. Denne infonnasjonen er oversendt OE.

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 sine tariffer. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer
som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Dersom NVE likevel får informasjon om at et
nettselskap har en tariffpraksis som er i strid med regelverket, kan NVE treffe vedtak med hjemmel i
kontrollforskriftens § 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 vil innledningsvis påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt til å imøtegå alt det en part
har anført NVE vil ta for seg partenes anførsler ut fra det som har relevans for saken og det som ellers
er av betydning for å begrunne vår avgjørelse.

NVE legger til grunn at klagen gjelder selve beregningen av kostnadene og ikke faktiske forhold ved
tilknyttingen. NVE vil heller ikke vurdere selve saksgangen i saken og tar ikke stilling til om
beregningene er godtatt av OE eller ikke, da det ikke har relevans for sakens utfall.

Beregning og innkreving av anleggsbidrag er regulert av kontrollforskriftens § 17-5. NVE har i tillegg
sendt ut rundskriv til alle landets nettselskap og lagt ut informasjon på våre internettsider som utdyper
forskriftens krav. Forskriften gir nettselskap rett til å kreve anleggsbidrag ved forsterkninger av
eksisterende kunders inntak, eller ved tilknytting til nettet. Dersom det kun er snakk om en
omlegging/flytting er ikke innkrevingen av kostnadene regulert på sarnme måte som anleggsbidrag.
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I denne saken er det uenighet om hvorvidt arbeidet er omfattet av regelverket for anleggsbidrag § 17-5
i kontrollforskriften, eller om som kun omfatter flytting av nettanlegg eler tjenester som normalt ikke
kan forventes levert og dermed er regulert av kontrollforskriftens § 1-4. KE mener at det i dette
tilfellet ikke er snakk om et anleggsbidrag, men hva KE kaller regningsarbeid. Slik NVE ser det er KE
sin begrunnelse at arbeidet ikke anses å være en forsterkning av nettet eller en nytilknytting, men et
arbeid initiert av OE kun til egen nytte.

Som nevnt over skiller regelverket mellom anleggskostnader som følger av nytilknytning eller
forsterkning og andre endringer i nettanlegg som ikke er forårsaket av nytilknytting eller at
eksisterende kunde ønsker økt kapasitet. Det er kun i tilfeller hvor kunden etterspør økt kapasitet eller
ny tilknytting at reglene for anleggsbidrag gjelder. Hvorvidt den økte kapasiteten eller tilknyttingen
kun er til egen nytte, er ikke relevant for vurderingen av om det skal beregnes etter reglene for
anleggsbidrag eller ikke.

I saken som er klaget inn, er det snakk om et kjøpesenter som skal utvides. I den forbindelse var det
behov for økt kapasitet som medførte at transfonnator måtte skiftes ut og forsterkes. I tillegg måtte
deler av nettanlegget legges om og nettstasjon flyttes for å gjøre plass til utvidelsen av kjøpesenteret.
NVE mener at det i denne saken er snakk om en forsterkning når nettselskapet må bytte ut
eksisterende trafo på 500 kVA med en 800 kVA som kun forsyner kjøpesenteret. NVE er videre av
den oppfatning at alle arbeider som er nødvendige for forsterkningen eller nytilknyttingen skal være
med i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget. I denne saken vil det derfor ikke være anledning til å
si at deler av arbeidet er å betrakte som anleggsbidragsrelatert og andre deler betraktes som
regningsarbeid så lenge alle endringene er nødvendige for den etterspurte forsterkningen. NVE mener
på bakgrunn av overnevnte opplysninger at denne saken er å anse som en anleggsbidragssak og skal
derfor bli vurdert etter gjeldende regler for anleggsbidrag.

I og med at anleggsarbeidet ikke er blitt ansett som en ordinær anleggsbidragssak, må det foretas en
beregning av anleggsbidrag etter gjeldene regelverk og i henhold til KE sin praksis for beregning av
anleggsarbeid. Det faktum at anleggsbidraget må beregnes på nytt av KE, gjør at NVE ikke ser det
hensiktsmessig å gå nærmere inn i detaljene i det opprinnelige kostnadsoverslaget.

NVE finner at Kragerø Energiverk AS i denne saken har beregnet anleggsbidraget i forbindelse med
O.G. Ottersland Eiendom AS sin forsterkning i strid med § 17-5 i kontrollforskriften. Anleggsbidrag
skal ikke overgå faktiske kostnader ved anlegget og reinvesteringskostnader skal trekkes i fra.

Kragerø Energiverk AS skal innen 19. februar 2010 beregne nytt anleggsbidrag i henhold til den
vurdering som er gjort i dette vedtaket og § 17-5 i kontrollforskriften. Beregningen skal sendes O.G.
Ottersland Eiendom AS med kopi til NVE. Eventuell differanse mellom innbetalt anleggsbidrag og
nytt beregnet anleggsbidrag skal gjøres opp mellom Kragerø Energiverk AS og O.G. Ottersland
Eiendom AS.



Med hilsen

Marit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør
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Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Likelydende brev sendt til: Kragerø Energiverk AS, Bråteveien 6, 3770 Kragerø
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Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens 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.


