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NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Kuhaugen hyttefelt -
vedtak

Terje Høysteter klager på at BKK Nett ikke korrigerer og utbetaler deler av anleggsbidraget
som er innbetalt for Kuhaugen hyttefelt. NVE har vurdert BKX Netts tariffpraksis etter
gjeldende regler i energioven og tilhørende forskrifter og etter de regler i energioven og
tilhørende forskrifter som var gjeldende da det ble inngått avtale om anleggsbidrag for
hyttefeltet. NVE kan ikke finne at BKK Nett har krevd et anleggsbidrag som er i strid med
regelverket.

Saksopplysninger

NVE viser til brev av 19. november 2008 fra Terje Høysæter med klage på BKK Netts avgjørelse om
å avvise kravet om tilbakebetaling av deler av innbetalt anleggsbidrag for Kuhaugen Hyttefelt i 1994.

Høysæter mener det var gitt lovnader om tilbakebetaling av deler av anleggsbidraget når utbyggingen
av hyttefeltet var ferdig og energiforbruket var lcjent.

NVE har i brev av 27. november 2008 bedt  BKK Nett redegjøre for alle de forholde de finner
relevante for NVEs behandling av klagen.

BKK Nett har i brev av 23. desember 2008 gitt sine kommentarer til klagen. BKK Nett viser til avtale
av 7. juli 1994 om nettutbygging av Kuhaugen hyttefelt. I avtalen fremgår det at Bergen Lysverker
leverte materiell og bygde en 1 kV linje frem til hyttefeltet, og at byggherren bekostet hele anlegget,
satt til kr. 250 000. BKK Nett hevder videre i brevet at:  "1 1994  var praksis i BKK/Bergen Lysverker
at nye hyttekunder dekket hele kostnaden ved stremfremforingen. Således var Kuhaugen hyttefelt
håndtert etter gjeldende praksis på dette tidspunktet, likt med andre hyttekunder."

NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifier. Det vises spesielt til forskrift av
11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer (kontrofiforskriften). Kontrollforskriften gir  nærmere rammer for hvordan nettselskapene skal
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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 dreier seg om hvorvidt BKK Nett AS har en plikt til å tilbakebetale
deler av anleggsbidraget innkrevd i 1994 til Kuhaugen hyttefelt.

Nettselskapene kan etter § 17-5 i forskrift av 11.mars 1999 nr. 302 om teknisk og økonomisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) fastsette et
anleggsbidrag for å dekke anleggskostnader ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til
eksisterende kunder. Anleggsbidraget skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og
kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. Anleggskostnad settes
lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inldusive timeverk for personell,
maskiner og utstyr. Anleggsbidrag gir ingen eiendomsrett til anleggene.

Av § 17-5 sjuende ledd fremgår det at anleggsbidrag kan fordeles mellom kunder som blir tilknyttet på
tidspunkt for ferdigstillelse og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest ti år etter
ferdigstillelse.

Bestemmelsene om anleggsbidrag har gjennomgått en del endringer siden tilnytningen av Kuhaugen
hyttefelt for snart 15 år siden. Før kontrollforkriften ble innlemmet i 1999 ble forhold vedrørende
regulering av nettselskapets tariffutforming regulert gjennom retningslinjer for beregning av
overføringstariffer. Første versjon av NVEs retningslinjer ble utgitt i juli 1991. Bestemmelsene om
anleggsbidrag ble først innlemmet i revidert utgave gjeldene fra november 1997. Det var likevel også
før 1997 anledning for nettselskapet å fastsette et anleggsbidrag for å dekke investeringskostnader.

Regelen om maksimum ti års fordelingsperiode trådde i kraft 1.januar 2002 og ga nettselskapene et
klart hjemmelsgrunnlag til å fordele anleggskostnader på tilknytninger etter ferdigstillelse av anlegg,
men med en tidsbegrensning på ti år. I henhold til forarbeid til forskriftsendringen var dette i tråd med
gjeldende praksis, og gir en begrensing til fordeling av anleggsbidrag på ti år også for anlegg
ferdigstilt før 2002. Gjeldene § 17-5 medfører ingen plikt fra nettselskapets side til å fordele
anleggskostnadene mellom kunder som blir tilknyttet over tid. Nettselskapet plikter derimot å ha en
ilcke-diskriminerende og objektiv praksis på området som innebrerer en likebehandling mellom
kunder. NVE ser ingen gnmn til å betvile  BKKs redegjørelse angående tilbakebetalingspraksisen på
det gjeldene tidspunkt. NVE kan ikke se at BKK Nett AS på bakgrunn av bestemmelsene i
energiloven med tilhørende forskrifter innehar plikt til å tilbakebetale deler  av anleggsbidraget i denne
saken.

NVE vil likevel ikke utelukke at Bergen Lysverker i sin tid inngikk en avtale om tilbakebetaling med
Kuhaugen hyttefelt slik Terje Høysether hevder. Forhold vedrørende hvorvidt en slik avtale eksisterer,
og om Bergen Lysverker (senere BKK Nett) har overholdt en slik avtale vil  være et privatrettslig
forhold mellom nettkunde og nettselskap. Elldagenemnda behandler klager som springer ut fra
kontraktsforhold mellom nettselskap og forbrukere.
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Konklusjon

NVE kan ikke finner at BKK Nett AS har innkrevd et anleggsbidrag som er i strid med forskriften.

***

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.

Med hilsen

Marit Lundteigen Fossdal Torfinn Jonassen
avdelingsdirektør seksjonssjef

Kopi: BKK Nett AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN
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