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Hauketoveien Eiendom AS klager på anleggsbidrag for tilkobling og pris på flytting av
høyspentkabel .  NVE har vurdert Hafslund Nett praksis etter gjeldende regler i energiloven og
tilhørende forskrifter.  NVE finner at Halslund Nett sitt krav om å hindre spenning er brudd på
områdekonsesjoner sin plikt til å sørge for elektrisk energi til alle abonnenter.

Saksopplysninger

Vi viser til klage til NVE av 27. august 2007 hvor Hauketoveien Eiendom AS  klager på anleggsbidrag
fra Hafslund Nett AS. Hafslund Nett har gitt  sin begrunnelse  i brev av 25. september 2007.

Saken vedrører uenighet om kostnadsdeling og beregning av anleggsbidrag i forbindelse med flytting
av høyspentkabel, nettstasjon og tilkobling av nytt bygg. Hauketoveien Eiendom klager på de vilkår
Hafslund Nett setter for en slik flytting.  Hauketoveien Eiendom stilte tomt til disposisjon for
nettstasjon og ble enig med Hafslund Nett om at Hauketoveien Eiendoms entreprenør,  KF entreprenør,
skulle bistå i anleggsarbeidene i forbindelse med flyttingen.  Hauketoveien Eiendom klager på at
anleggskostnadene faktureres på grunnlag av timesbasis.  Hauketoveien Eiendom er usikre på om
Hafslund Nett fakturerer dem for kostnader som etter avtale skulle bli dekket av Hafslund Nett.
Avslutningsvis trekker Hauketoveien Eiendom frem at de mener Hafslund Nett har opptrådt rotete når
det gjelder fakturering.  Hauketoveien Eiendom mener at oppgjør til entreprenøren som bisto Hafslund
Nett i anleggsarbeidene skal gjøres direkte med entreprenør og ikke gå via Hauketoveien Eiendom
som en kreditering på deres faktura.

I Hafslund Nett sine kommentarer til klagen av 25. september viser de til at kostnader med
kundeinitierte tiltak i nettet, skal i sin helhet dekkes av den som bestiller tiltaket. Flyttingen av
høyspentkabel og nettstasjon skal i følge Hafslund Nett i sin helhet dekkes av Hauketoveien Eiendom.

Anleggsarbeidende i forbindelse med nettilknyttinger eller forsterkninger dekkes av kunden i form av
anleggsbidrag. De skriver at arbeider over en viss størrelse, blir det sendt forespørsel til prekvalifiserte
entreprenører og bedt om tilbud. Hafslund Nett skriver at Hafslund Entreprenør hadde det laveste
tilbudet og ble valgt for å utføre arbeidet.
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Hafslund Nett skriver at Hauketoveien Eiendom ble fakturert kr 263 059 for flytting av nettstasjon og
tilhørende kabelanlegg og at Hafslund Nett dekket de resterende kostnadene på ca. kr 60 000. Videre
skriver de at flytting av høyspenningskabel ble utført av KF Entreprenør som også sto for utbygging
av Hauketoveien 12. Hafslund Nett betalte kr 298 361 for dette arbeidet.

Hafslund Nett skriver videre at gjennomføringen av prosjektet var preget av vanskelige
samarbeidsforhold og at Hauketoveien Eiendom ikke uten videre ville betale anleggsbidraget. De stilte
derfor krav om at anleggsbidraget skulle innbetales før prosjektet ble ferdigstilt.

Hafslund Nett avviser at forsinkelsene utelukkende skyldtes dem, men at det var flere årsaker til
forsinkelsen. De hevder at det ikke er inngått noen skriftlig fremdriftsplan.

Hafslund Nett skriver at det ikke er krevd større anleggsbidrag eller kostnadsdekning enn det er
grunnlag for. De skriver også at prosjektet har kostet Hafslund Nett ca 350 000 kroner mer enn det
som er fakturert i anleggsbidrag.

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
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 vil innledningsvis påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt  etter forvaltningsloven § 25
til å imøtegå  alt det  en part har anført. NVE vil  ta for seg partenes anførsler ut Ø det som  har relevans
for saken  og det som ellers er av  betydning  for å begrunne vår avgjørelse.

Som Hafslund Nett skriver i sitt brev er det et skille mellom kundeinitierte tiltak i nettet, som flytting,
og nettilkoblinger og forsterkninger i nettet. Flytting av nettstasjon og høyspentkabel er i dette tilfellet
ikke relatert til forholdet mellom Hauketoveien Eiendom som nettkunde og Hafslund Nett og faller
ikke under kontrollforskriften § 17-5 om anleggsbidrag. Avtalen om flytting er privatrettslig forhold
mellom rekvirent og nettselskap. Den delen av tvisten som omhandler kostnader forbundet med
flytting og eventuelle forsinkelser i arbeidet faller derfor utenfor NVEs myndighetsområde.

NVE ser imidlertid at det har foregått en uheldig sammenblanding av kostnadene knyttet til flytting av
nettanlegg med kostnadene knyttet til tilkobling. NVE reagerer på at Hafslund Nett har satt krav som
er i strid med områdekonsesjoners tilknyttingsplikt for å kreve inn et privatrettslig krav. Hafslund Nett
har som områdekonsesjonær etter energilovens § 3-3  plikt til å levere elektrisk energi til alle
abonnenter innefor det geografisk avgrensede område konsesjonen gjelder for.  Områdekonsesjonæren
har likevel, med noen forbehold, rett til å ikke sette  spenning eller  stenge  forsyning på et anlegg
dersom kostnadene ved tilknytting eller krav om nettleie blir betalt. Denne retten gjelder ikke andre
krav selskapet måtte ha ovenfor kunden. Det er kun krav knyttet til oppgaver Hafslund Nett er pålagt
som nettselskap som gir mulighet for slik stengning. Avtaler om flytting av  nettanlegg er som nevnt et
privatrettslig forhold som ikke vedrører Hafslund Nett plikter som nettselskap. Hafslund Nett kan
derfor ikke bruke sin mulighet til å ikke  spenningssette  anlegg for å kreve inn slike krav.
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NVE tar ikke stilling til Hafslund Nett sin krav ovenfor Hauketoveien Eiendom for flytting av
nettanlegg,  da det er et privatrettslig forhold mellom Hafslund Nett og Hauketoveien Eiendom. NVE
finner at Hafslund Nett bryter sin plikt til å levere elektrisk energi til alle abonnenter innenfor det
geografisk området konsesjonen gjelder for,  ved å hindre spenningssetting av Hauketoveien Eiendoms
anlegg.  Avtaler om flytting av nettanlegg er forhold som ikke vedrører Hafslund Netts plikter som
nettselskap.  Hafslund Nett kan derfor ikke hindre spenningssetting for å inndrive krav vedrørende
flytting av nettanlegg.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker  fra  det tidspunkt
underretningen er kommetfram til partene,  j f forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig,  stiles til Olje-  og energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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