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Klage på NVEs vedtak i tvistesak mellom BBL PROSJEKT AS og Lofotkraft AS

Det vises til Deres klage av 14. februar 2006 på Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) vedtak av 30. januar 2006 i tvistesak mellom BBL og Lofotkraft.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (kontrollforskriften),
med hjemmel i energilovforskriften av 7. desember 1990.

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sine vedtak, og saken ble oversendt
Olje- og energidepartementet for sluttbehandling 15. februar 2006.

Bakgrunn og BBL sin klage
BBL startet våren 2004 byggingen av leiligheter i Svolvær sentrum. Bygningsarbeidet
ble ferdigstilt august 2005. I juli 2005 ble BBL innkrevd anleggsbidrag fra Lofotkraft AS
på ca. kr. 300 000. BBL mener Lofotkraft AS ikke har oppfylt informasjonsplikten i
henhold til regelverket, og at kravet om anleggsbidrag kom som "lyn fra klar himmel".
De mener videre at dette i seg selv er god nok grunn for å avvise kravet om
anleggsbidrag.

Lofotkraft AS mener på sin side at BBL burde vært mer aktiv i saken, og at
anleggsbidraget og størrelsen på dette da ville vært kjent på et tidligere tidspunkt. I
tillegg opplyser Lofotkraft at anleggsbidraget er tilpasset slik at BBL kun belastes de
kostnader som er nødvendig for å oppfylle BBLs strømbehov. Resten av
investeringskostnadene dekkes av Lofotkraft.
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NVEs vurdering
Det heter i § 17-5 første ledd i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om kontroll av
nettvirksomhet at  "Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke
anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterking av nettet til eksisterende
kunder.". Ifølge NVE eksisterer det ingen tvil om at grunnlaget for å innkreve
anleggsbidrag etter forskriftens § 17-5 er oppfylt i dette tilfellet.

NVE oppfatter også at BBL ikke bestrider Lofotkraft sin rett i å beregne og innkreve et
anleggsbidrag etter forskriftens bestemmelser. BBL sin hovedinnvending er at
Lofotkraft ikke har sendt et forhåndsvarsel om anleggsbidraget. BBL henviser her til
forskriften § 17-5 siste ledd om at  "Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om
innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget. ".

NVE finner det tvilsomt om Lofotkraft har oppfylt den informasjonsplikten selskapet er
pålagt iht. forskrift om kontroll av nettvirksomhet, og pålegger nettselskapet å endre
sine rutiner på dette området.

Selv om et nettselskap ikke har overholdt informasjonsplikten som forutsatt, har NVE
lagt til grunn at dette nødvendigvis ikke skal medføre at nettselskapet må fravike kravet
om anleggsbidrag, gitt at fastsettelsen av anleggsbidraget er gjort innenfor de rammer
regelverket setter. NVE finner ikke at det er forhold i den konkrete saken som gir
grunnlag for å avvike denne forvaltningspraksis.

NVE mener også at det i den foreliggende saken må tillegges vekt at BBL er en
kommersiell aktør som bl.a. har boligbygging som næring. Det bør derfor kunne
forventes at næringsvirksomheter som BBL i større grad er ansvarlig for å kartlegge
alle kostnader som måtte følge av å tilknyttes strømnettet. Det må også tillegges vekt at
det ikke er grunn for å tro at den aktuelle tilknytningen ikke ville blitt gjennomført hvis
BBL hadde fått informasjon om anleggsbidraget på et tidligere tidspunkt.

Departementets vurdering
Departementet vil påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter
forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta for
seg klagerens anførsler ut i fra sakens viktighet, og det som ellers er nødvendig for å
begrunne avgjørelsen i saken.

Departementet legger til grunn NVEs vurdering av at Lofotkraft AS har rett til å kreve
anleggsbidrag iht. forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999, § 17-5 første ledd, og at bidraget på ca.
300 000 kroner er fastsatt innenfor de rammer regelverket setter.

Et hovedspørsmål i slike saker er hvem som skal finansiere og ta kostnadene som følge
av de investeringer som gjøres for å knytte kunden til nett. Alternativet til at BBL
betaler et anleggsbidrag er at Lofotkraft sin inntektsramme isolert sett vil øke, og derfor
også selskapet sin nettleie. Konsekvensen ville da blitt da at kostnadene ved
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tilknytningen av BBL  sine  nye boliger skulle dekkes av Lofotkraft  sine  øvrige kunder,
gjennom økt nettleie. Departementet anser dette  som urimelig. Det er også grunn til å
hevde at dette ville være i strid med forskriftens krav om ikke-diskriminering, se
kontrollforskriften § 13-1 punkt c.

Departementet er enig med NVE i at Lofotkraft ikke har oppfylt den
informasjonsplikten selskapet er pålagt iht. § 17-5 siste ledd, og at selskapet derfor må
forbedre sine rutiner for å sikre forbrukerne informasjon i slike saker. Departementet
mener at nettselskaper bør informere om muligheten for ileggelse av anleggsbidrag
tidlig, selv om de konkrete forholdene ennå ikke er avklart. Selv om Lofotkraft ikke har
overholdt informasjonsplikten som forutsatt, har imidlertid departementet, etter en
samlet vurdering kommet til at dette ikke skal medføre at nettselskapet må fravike
kravet om  anleggsbidrag . Departementet vektlegger  også , som NVE, at det i den
foreliggende saken må tillegges vekt at BBL er en kommersiell aktør som bl.a. har
boligbygging som næring. Det bør derfor kunne forventes at næringsvirksomheter som
BBL i større grad er ansvarlig for å kartlegge alle kostnader som måtte følge av å bli
tilknyttet strømnettet.

Departementet viser forøvrig til at NVE fra og med 1. januar 2007 har hjemmel til å
ilegge overtredelsesgebyr ved en rekke overtredelser, herunder mislighold av
nettselskapenes informasjonsplikt knyttet til reglene om anleggsbidrag, jf. forskrift 11.
mars 1999 nr. 302 om kontroll av nettvirksomhet § 18-la. For å ivareta nettkunders
rettigheter, vil departementet be NVE vurdere ileggelse av slikt gebyr i tilfeller hvor
aktører har utvist en ikke-tilfredsstillende håndtering av informasjonsplikten.
Muligheten for å ilegge overtredelsesgebyr kan imidlertid ikke benyttes i foreliggende
sak fordi det påklagde forholdet fant sted før 2007.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 30. januar 2006.

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand
for klage jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.
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