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NVEs vurdering i klage vedrørende nettilknytning - vedtak

Stein Roger Lerum (Lerum) klager på vilkår ved forsterkning av eksisterende nettilknytning.
NVE har vurdert Hafslund Nett AS sin tariffpraksis etter gjeldende regler i energiloven og
tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at Hafslund Nett AS (Hafslund) har en
tarifferingspraksis som er i strid med regelverket.

Saksopplysninger

Lemm klager i brev av 12. august 2009 på Hafslunds vilkår ved forsterkning av Lerums eksisterende
tilknytning. Lerum skriver at han meldte økt effektbehov fra 125 A til 250 A via elektriker i 2002, og
at ha fikk en tilbakemelding fra Hafslund som inneholdt et anleggsbidrag på kr 500 000,-. Til grunn
for anleggsbidraget var blant annet et behov for forsterkning av eksisterende transformator. Lerum
meldte tilbake at han vi1le avvente til at transformatoren måtte byttes av andre årsaker. Lerum tok
igjen kontakt noen år senere, men meldte igjen tilbake at han ville avvente annen utskiftning.

I august 2008 ble det strømavbrudd på gården uten at Lerum ble varslet. Det viste seg at bakgrunnen
for utkoblingen var at Hafslund skiftet transformatoren som forsyner Lerum med en ny transformator
med tilsvarende kapasitet. Lerum tar fiere ganger kontakt med Hafslund for å få svar på blant annet
hvorfor transfonnatoren ikke ble skiftet til en transformator med større ytelse. Lerum er ikke fornøyd
med Hafslund sin tilbakemelding, og mangel på tilbakemelding, på flere av hans forespørsler. Etter
Lerums oppfatning er Hafslund pliktig til å bytte eksisterende transformator med en ny transformator
som dekker hans effektbehov.

Hafslund kommer i brev av 9. september 2009 med sine kommentarer til klagen. Hafslund skriver at
Lerum etter å ha blitt gjort kjent med kostnadene ved det meldte tiltaket i 2002 ikke var villig til å
dekke disse kostnadene. Lerum bestilte derfor ikke oppdraget utført, og installasjonsmeldingen ble
følgelig annullert.

Hafslund skriver videre at kostnadene ved ny transfonnator i aktuell nettstasjon bare var en del av det
beregnede anleggsbidraget. I tillegg kom kostnader ved oppgradering av luftlinjen mellom Lerum og
nettstasjonen. I 2006/2007 ble denne lufflinjen mellom Lerum og nettstasjonen etter Lerums ønske lagt
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i bakken. Lerum var i følge Hafslund ikke interessert i å dekke merkostnadene for en større kabel med
tilstrekkelig kapasitet til også å kunne dekke eventuelt økt effektbehov hos Lerum.

Når Hafslund senere måtte bygge om den aktuelle nettstasjonen på grunn av forskriftskrav, forelå ikke
en gyldig installasjonsmelding som dokumenterte et behov og gyldig bestilling som dokumenterte
betalingsvilje og aksept av vilkårene for økt effektkapasitet. Ombyggingen ble følgelig dimensjonert i
henhold til de foreliggende lastmålinger og lastprognoser.

Hafslund skriver videre at når kunder har behov for tilknytning av nye installasjoner eller økt kapasitet
til eksisterende installasjoner, må det sendes inn en installasjonsmelding. Dersom behandlingen av
installasjonsmeldingen viser at det er nødvendig med utbyggingstiltak i nett, blir kunden informert om
dette og får et estimat av størrelsen på det anleggsbidraget kunden må betale. Kunden må skriftlig
akseptere Hafslunds betingelser for tilknytning til nettet. I denne aktuelle saken aksepterte ikke Lerum
å betale anleggsbidraget og saken ble derfor avsluttet i 2002.

Det er ikke mulig for Hafslund å dokumenter om samtlige berørte kunder ble varslet i 2008 i
forbindelse med utskiftningen av transformatoren som blant annet forsyner Lerum. Dersom det i dette
tilfellet skulle ha forekommet svikt i varslingsrutinene, beklager Hafslund dette.

Lerum kommer i brev av 14. september 2009 med sine kommentarer til Hafslunds brev av 9.
september 2009. Lerum skriver blant annet at han aldri har mottatt informasjon om at bestillingen fra
2002 var blitt annullert. Lerum skriver også at Hafslunds påstander om at det for Lerum ikke var
aktuelt å dekke merkostnadene for en større kabel mellom Lerum og nettstasjonen ikke medfører
riktighet.

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 dreier seg om Hafslunds betingelser ved ønsket om økt effektuttak hos
Lerum, og at Hafslund i 2008 reinvesterte i transformatoren som blant annet forsyner Lerum, uten et
Hafslund tok høyde for Lerums økte effektbehov.

Etter NVEs vurdering er det i denne saken snakk om et økt effektbehov hos en allerede eksisterende
tilknytning. Etter kontrollforskriftens § 17-5 om anleggsbidrag kan nettselskapene 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. Ved forsterkning i radielle
fellesanlegg kan en forhåndsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. Etter NVEs
vurdering har Hafslund hjemmel i kontrollforskriften til å fastsette et anleggsbidrag til Lerum for å
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dekke en forhåndmessig andel av anleggskostnadene som følger av Lerums økte effektbehov. Da
Lerum i 2002 ikke var villig til å dekke anleggskostnadene som fulgte av innsendt
installasjonsmelding, kan heller ikke NVEs se at Lerum hadde en aktiv installasjonsmelding som
Hafslund var pliktig til å ta høyde for ved sin reinvestering av transformatoren i 2008. Etter NVEs
vurdering ble saken som en følge av innsendt installasjonsmelding avsluttet i 2002, da Lerum ikke
bekreftet Hafslund sine vilkår ved forsterkningen. Etter NVEs vurdering må nettselskapenes
tilbakemelding på innmeldt installasjonsmelding innen rimelig tid aksepteres av innsender for at
installasjonsmeldingen fremdeles skal ses på som aktiv fra netteselskapets side. Nettselskapet er
imidlertid ikke hindret i å ta høyde for tidligere innmeldte installasjonsmeldinger ved deres
lastprognoser ved fremtidig forsterkning nettet.

Om Hafslund og Lerum i 2008 hadde kommet til enighet om at Hafslund skulle dimensjonere ny
transformator for å kunne dekke Lerums økte effektbehov, vil NVE bemerke at gjeldende regelverk
ikke er til hinder for at Hafslund kunne ha fastsatt et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved
oppdimensjoneringen.

Lerum skriver i brev av 12. august 2009 at han ikke ble varslet da Hafslund i 2008 koblet ut strømmen
i forbindelse med reinvestering i aktuell transformator. Nettselskap skal ved planlagte arbeider som
medfører avbrudd eller redusert leveringskapasitet til sluttbrukere, varsle de berørte nettkundene om
tidspunkt og varighet i rimelig tid før arbeidene igangsettes, samt at varsling skal skje på en
hensiktsmessig måte, jf forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2-3 annet ledd. Hafslund kan i
denne saken ikke bekrefte om de varslet Lerum vedrørende avbrudd i forbindelse med utskiftning av
den aktuelle transformatoren. Sakens underlag kan tyde på at Hafslund har brutt nevnte bestemmelse i
dette tilfellet. Nettselskapet bes derfor vurdere sine rutiner når det gjelder varsling ved planlagte
utkoblinger. Dette får forøvrig ingen konsekvenser hva gjelder håndtering av anleggsbidrag.

NVE finner ikke at Hafslund sine vilkår ved forsterkning av Stein Roger Lerum sin tilknytning er i
strid med 17-5 i kontrollforskriften. Hafslund kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke
anleggskostnadene ved forsterkning av nettet til eksisterende når kunden krever økt kapasitet eller
kvalitet som utløser et behov for forsterkning. Etter NVEs vurdering hadde ikke Stein Roger Lerum
meldt behovet for økt effektuttak til Hafslund da Hafslund i 2008 reinvesterte i nettstasjonen som blant
annet forsyner Stein Roger Lerum. Installasjonsmeldingen fra 2002 ble annullert da Lerum ikke var
villig til å dekke en forhåndsmessig andel av de anleggskostnadene som fulgte av hans økte
effektbehov.
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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
begrutmes skrifilig, sti1es til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker
elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

ck
Marit Lundteigen Fossdal T fi i, Jonassen
avdelingsdirektør seksjonssjef
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