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NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag -vedtak

Fred Lind klager på Vesterålskraft Nett (VKN) sin beregning av anleggsbidrag for forsterkning
av nettet. NVE har vurdert VKN sin praksis for beregning av anleggsbidrag etter gjeldende regler
i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at VKN har en praksis for beregning
av anleggsbidrag som er i strid med regelverket.

Saksopplysninger

NVE viser til klage på anleggsbidrag av 3. juni 2010 fra Fred Lind. Klagen gjelder beregnet
anleggsbidrag for økt effektuttak til hus/gartneri i Øksnes kommune. Videre gir Lind sine synspunkt på
VKNs vilkår for forretningsdrift, og VKNs samfunnsansvar for å legge til rette for næringsutvikling.

NVE ba 22. juni 2010 VKN om informasjon og kommentarer til klagen. Dette ble mottatt i brev av 13.
juli 2010. Ytterligere opplysninger om de faktiske forhold i saken ble gitt i e-post av 31. august 2010.

VKN oppgir at Linds bolig i dag er forsynt via 125 A hovedsikring i gartneriet. Lind etterspør eget 63 A
overbelastningsvern til boligen, og beholder 125 A som da kun vil forsyne gartneriet.

VKN oppgir at eksisterende mastetrafo og lavspenningsradial ikke vil tåle belåstningen dersom Lind i
tillegg til de 125 A til gartneriet får 63 A overbelastningsvern for bolighuset direkte fra VKNs nett. En
slik økning i Linds kapasitet utløser behov for forsterkning av VKNs nett.

VKN forklarer at de ønsker å koble Lind til det nærmeste høyspent H-mastepunktet. Det er planlagt å
grave kabel fra dette punktet 100-150 meter parallelt med eksisterende høyspentlinje, da dette er vurdert
å være den kostnadsmessig gunstigste løsningen. Det må også etableres en ny nettstasjon på grunn av
standarder om kortslutningsytelse i forbrukspunktet.

VKN oppgir at det ved en feil står 200 kVA trafo i materiellisten, men at det vil bli satt inn en 100 kVA
trafo. En 100 kVA trafo ligger ca 8000 kroner under en 200 kVA trafo i pris. Kostnadsoverslaget kan
derfor reduseres med 8000 kr. Lind vil bli avkrevd anleggsbidrag for faktiske medgåtte kostnader.
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Side 2

Anlegget dimensjoneres etter Linds behov og bruk av minste standard. Lind vil  være  eneste kunde på
hele det nye radielle nettet. Dersom det mot formodning skulle bli tilknyttet fiere, vil det bli
etterberegnet anleggsbidrag etter gjeldende regler.

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 overensstennnelse 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 saken dreier seg om VKN har anledning til å kreve anleggsbiclrag, og i så fall
hvordan dette kan beregnes Innledningsvis gjøres det rede for hvordan NVE regulerer nettselskapene,
og for deres rettigheter og plikter ved tilknytninger.

NVEs regulering av nettselskapene

NVE regulerer nettselskapene i medhold av energiloven med tilhørende forskrifter. Ettersom
nettselskapene har monopol på overføring av strøm er de underlagt økonomisk regulering av NVE. Den
økonomiske reguleringen går ut på at NVE hvert år setter en øvre grense for hvor høye inntekter
nettselskapene kan hente inn gjennom nettleien.

Nivået på inntektsrammen blir fastsatt slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved effektiv drift,
utnytting og avskriving av nettet, og gi en rimelig avkastning på investert kapital. NVE kontrollerer
hvert år hvorvidt inntektene fra nettvirksomheten har vært høyere enn det inntektsrammen tillater.
Dersom dette er tilfellet, blir det aktuelle nettselskapet pålagt å betale dette tilbake til kundene gjennom
lavere nettleie de påfølgende årene. Selskap som har tatt inn mindre enn det inntektsrammen tillater, har
mulighet til å ta inn tilsvarende mer de påfølgende årene.

Basert på den tildelte inntektsrammen er nettselskapene selv ansvarlige for å utforme nettleien innenfor
de rammer som er gitt i forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). NVE godkjenner ikke de enkelte
nettselskapenes nettleie på forhånd, men dersom NVE får kjennskap til at et nettselskap har en nettleie
som er i strid med bestemmelsene i regelverket, vil NVE pålegge nettselskapet å endre nettleien.

Nettselskapenes plikter og rettigheter

VKN er gitt områdekonsesjon etter energiloven § 3-2. Områdekonsesjonæren plikter etter § 3-3 å levere
elektrisk energi til abonnenter innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. VKN er derfor
pliktig til å tilknytte Lind med den effektkapasiteten han etterspør for sin boligigartneri, og å sørge for at
strømforsyningen til Lind og andre kunder tilfredsstiller de krav som stilles ti1 leveringskvalitet i
kraftsystemet.
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Denne plikten motsvares av at VKN kan sette visse vilkår for strømtilknytningen. VKN kan, i medhold
av gjeldende regler, kreve at kunder som skal tilknyttes eller eksisterende kunder som krever økt
kapasitet eller kvalitet, dekker hele eller deler av anleggskostnaden gjennom et anleggsbidrag.

Reglene for når og hvordan et slikt investeringstilskudd beregnes er nedfelt kontrollforskriften § 17-5
om anleggsbidrag.

VKNs krav om anleggsbidrag

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

"Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye
nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet
eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra
kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet."

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 isolert sett 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 strømtilknytningen.

Etter NVEs vurdering er det klart at Linds økning i etterspurt kapasitet, med 63 A til boligen, uten tvil
danner grunnlag for at VKN kan beregne et anleggsbidrag etter § 17-5 for de nødvendige investeringer
som følger av denne oppgraderingen.

Beregning av anleggsbidrag

Kontrollforskriftens § 17-5 femte ledd lyder:

"Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt
settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr."

NVE oppfatter at VKN ikke benytter tilknytningsgebyr, slik at anleggsbidraget i denne saken maksimalt
kan settes til anleggskostnad for anlegget. Om anleggskostnaden står det i ovenfor nevnte bestemmelse i
sjette ledd:

"Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen,
inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr".

VKN gjør rede for hvilke kostnader som er nødvendig for ny hovedsikring på 63 A til Linds enebolig.
VKN kommenterer at de har fastsatt standarder som de benytter i sitt forsyningsområde. På bakgrunn av
det ansvaret nettselskapene har for en sikker strømforsyning med tilfredsstillende leveringskvalitet, og
hensynet til drift og vedlikehold, har NVE vurdert det slik at nettselskapene har anledning til å sette
visse standarder for elektriske anlegg i eget nettområde. De standarder VKN benytter i denne saken,
vurderer NVE som rimelige, og aksepterer derfor at kostnader ved disse kan legges til grunn for
beregning av anleggsbidraget.



Lind bemerker at det er planlagt ny kabel parallelt med eksisterende høyspent luftstrekk. VKN opplyser
at parallellføringen på 100-150 meter med eksisterende høyspentlinje er gjort på bakgrunn av at dette er
den kostnadsmessig gunstigste løsningen, fremfor en ellers nødvendig ombygging av en nærmere
liggende mast.

VKN har sendt en detaljert kostnadsoversikt over komponenter og arbeid som inngår i anleggsbidraget. I
denne står det oppført en trafo på 200 kVA transformator. På spørsmål fra NVE oppgir VKN at det vil
bli satt inn en 100 kVA og at kostnadene til sistnevnte også vil legges til grunn i anleggsbidraget. Når
det gjelder de øvrige postene i kostnadsoverslaget, kan ikke NVE se at disse overstiger nødvendig
kostnad.

Siden Lind er eneste bruker av det aktuelle anlegget, dette er dimensjonert etter hans effektbehov, og det
ikke er sannsynlig at flere vil knytte seg til, er dette å anse som et kundespesifikt anlegg. I
kundespesifikke anlegg kan nettselskapet kreve at kunden betaler alle nødvendige anleggskostnader.
Dersom det likevel skulle tilknyttes flere kunder, opplyser VKN at de vil etterberegne anleggsbidraget
etter gjeldende regler. Etter gjeldende regler har VKN anledning til å fordele anleggsbidraget mellom
kunden som blir tilknyttet ved ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet i opp til ti år etter
ferdigstillelse. Dette kan gjøres ved etterberegning av anleggsbidraget.

Om reinvesteringer

NVE oppfatter at den valgte løsningen innebærer at eksisterende linje ikke blir skiftet ut. De planlagte
anleggsarbeidene vil derfor være å anse som en ren forsterkning, uten fornyelse eller reinvestering av
eksisterende linje. NVEs utsagn om at fornyelser ikke kan finansieres gjennom anleggsbidrag er derfor
uten betydning i dette tilfellet.

Vedtak

NVE finner ikke at Vesterålskraft Nett AS sin beregning av anleggsbidrag er i strid med § 17-5 i
kontrollforskriften. Vesterålskraft Nett AS kan med hjemmel i kontrollforskriften § 17-5 kreve at Lind
dekker nødvendige anleggskostnader for direkte tilknytning av hans bolighus.

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

Marit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør

T i Jonassen
seksj onssj ef
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