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Klage på NVEs vedtak om dispensasjon fra forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Det vises til Deres klage av 16. desember 2007 på Norges vassdrags- og
energidirektorats (NVE) vedtak av 22. november 2007 vedrørende Hallingdal Kraftnetts
adgang til å innkreve forskuttert anleggsbidrag for et nettanlegg i inntil 20 år.

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 sitt vedtak, og saken ble oversendt
Olje- og energidepartementet for sluttbehandling den 10. januar 2008.

Bakgrunn
Hallingdal Kraftnett AS skal fremføre strøm til hytteområdet Eilevstølen i Hol
kommune. I dag er kun et fåtall kunder knyttet til nettanlegget, men Hallingdal
Kraftnett AS anser at det er et potensial for flere tilknytninger i området i løpet av de
neste ti årene eller mer. .

Første byggetrinn, på om lag kr. 880 000,-, dekkes av og forskutteres i all hovedsak av
Caroline og Jon Hoem. Hallingdal Kraftnett anfører at dette er en tung investering for
privatpersoner. Nettselskapet mener på den bakgrunn at det er rimelig at det
dispenseres fra tidsavgrensingen på 10 år i kontrollforskriften § 17-5 sjuende ledd om
fordeling av anleggsbidrag. Hallingdal Kraftnett AS ønsker adgang til å kreve inn
forskutterte midler i dette prosjektet på inntil 20 år etter at første byggetrinn er satt i
drift.
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• Carølifie ̀ Z,g Ijhån Hoems klage
Caroline og Jon Hoem påklager NVEs vedtak om ikke å forlenge muligheten for
innkreving av forskutterte midler utover 10 år for ferdigstillelse av strømfremføringen
til Ellevstølen. Klagerne peker på at det er knyttet uvanlig stor usikkerhet til om andre
kunder i fremtiden vil knytte seg til nettanlegget. Videre peker de på at det er uvanlig
store kostnader som faller på privatpersoner i dette prosjektet. Klagerne anfører at
bestemmelsen åpner for mulig spekulasjon fra andre kunder i området, som kan vente
med tilknytning til 10 års perioden har løpt ut.

Departementets vurdering
Bestemmelsen om anleggsbidrag finnes i kontrollforskriften § 17-5. Departementet
peker på at hensikten med bestemmelsen om anleggsbidrag er å ansvarliggjøre
brukerne for de kostnader en nytilknytning til nettet fører med seg. Anleggsbidraget
skal videre gi kunden et vurderingsgrunnlag for investeringer i alternative
energiløsninger.

Av kontrollforskriften § 17-5 sjuende ledd fremgår det at:

"Nettselskapet skal fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttetpåtidspunktet
for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttetpået sènere tidspunkt, men
senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget."

Fordelingsregelen i sjuende ledd er ment å ivareta de situasjoner der kostnadene ved å
knytte nye kunder til nettet er store, samtidig som det er stor usikkerhet med hensyn til
hvor mange kunder som vil knytte seg til de nye nettanleggene. Departementet peker
på at adgangen til å fordele anleggsbidraget er begrunnet med rettferdighetshensyn.
Departementet viser til NVEs uttalelse i forarbeidene til kontrollforskriften § 17-5
sjuende ledd, hvor det fremgår at NVE mener det er nødvendig med en tidsavgrensning
for slik fordeling av anleggsbidrag. Departementet er enig med NVE i at hensynet til
rettferdig fordeling gjør seg mindre gjeldende når investeringen ligger lenger tilbake i
tid og anlegget ikke lenger fremstår som en nyinvestering. NVE ønsker av hensyn til
rettssikkerheten å sette en klar tidsgrense for fordeling av anleggsbidrag.

Departementet mener i likhet med NVE at et tidsrom på ti år regnet fra ferdigstillelse
av anlegget ivaretar både hensynet til rettferdig fordeling av anleggskostnadene og
rettslig behov for en klar tidsavgrensning. Departementet kan ikke se at forholdene i
denne saken, verken usikkerheten ved om andre kunder i fremtiden vil knytte seg til
anlegget, anleggsbidragets størrelse eller mulighet for spekulering i dette, endrer
departementets syn. Departementet viser til at reglene om anleggsbidrag er ment å gi
nettkundene riktige prissignaler, slik at det legges til rette for valg av alternative
energikilder der det finnes mer rasjonelle og ressurseffektive løsninger enn tilknytning
til elektrisitetsnettet.

Av kontrollforskriften § 18-2 fremgår det at "Norges vassdrags- og energidirektorat kan i
særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges
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vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven."Departementet understreker at
denne dispensasjonsadgangen kun skal komme til anvendelse i særlige tilfeller.
Departementet legger i denne vurderingen vekt på at bestemmelsen i
kontrollforskriften § 17-5 sjuende ledd spesielt er ment å ivareta tilfeller hvor det er
store anleggskostnader og usikkerhet med hensyn til antall nytilknytninger.
Departementet kan dermed ikke se at det er særlige forhold i denne saken som kan gi
grunnlag for dispensasjon i medhold av kontrollforskriften § 18-2.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Olje- og energidepartementet stadfester NVEs vedtak av
22. november 2007.

Departementets vedtak kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd
første punktum.

ed hilsen

Vllarald So • (e.f.)
avdelingsdirektør

Kopi:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Hallingdal Kraftnett AS
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