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Det vises til Deres klage av 20. juni 2008 på Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) vedtak av 6. mai 2008 vedrørende Agder Energi AS sin fastsettelse av
anleggsbidrag for nettilknytningen av Sandtjørn Hyttefelt i Sirdal.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift  om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (kontrollforskriften)
§ 18-1, jf  §  17-5 og energiloven § 3-3.

Olje- og energidepartementet (OED) fikk oversendt klagen fra NVE i brev av 24. mars
2009 med direktoratets merknader.

Bakgrunn og Agder Energi Nett AS klage
I forbindelse med strømtilknytning av Sandtjørn hyttefelt i Sirdal, klaget Sandtjøm Vel
(SV) Agder Energi Nett AS  (AEN) inn for NVE i brev av 20. desember 2007. SV mener
at AENs beregning av anleggsbidrag er i strid med kontrollforskriften. SVs klage kan
sammenfattes i tre hovedpunkter:

1. AEN har gitt mangelfull og til dels villedende informasjon
2. AEN har krevd inn et  anleggsbidrag som utgjør nesten to og en halv ganger de

reelle kostnadene ved å bygge ut feltet.
3. AEN krever inn beløp utover det AEN selv har oppgitt som samlede

anleggskostnader.

AEN ga sine  kommentarer til klagen i brev av 25. januar 2008.
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I henhold til NVEs vedtak av 6. mai 2008 var AENs beregning av anleggsbidrag i strid
med kontrollforskriften § 17-5 og energiloven § 3-3. AEN kan kun inkludere kostnader
som følger av hytteeiernes tilknytiiing i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget.
AEN kan heller ikke kreve at minimum 50 % av hyttene ønsker å tilknytte seg nettet for
at en utbygning skal være aktuell. NVE ba AEN om å beregne nytt anleggsbidrag til
hytteeierne i Sandtjørn hyttefelt innen 30. mai 2008. Kopi av anleggsbidraget skulle
sendes til NVE. NVE ba også AEN om å dokumentere ovenfor NVE medgåtte
kostnader forbundet med utbygningen av Sandtjørn hyttefelt

I brev av 20. mai 2008 ble klagefristen forlenget til 20. juni 2008. Dersom AEN ikke fant
grunnlag for å klage på vedtaket, ble AEN bedt om å beregne nytt anleggsbidrag til SV
innen 20. juni 2008.

I brev av 20. juni 2008 påklagde Simonsen Advokatfirma (Simonsen) vedtaket på vegne
av AEN og kommenterte NVEs vedtak.

NVE opprettholdt sitt vedtak og klagen ble oversendt OED i brev av 24. mars 2009.1
oversendelsesbrevet legger NVE til grunn at AEN klager på følgende forhold i NVEs
vedtak av 6. mai 2008:

I brev av 27. april 2009 til OED presiserer Simonsen på vegne av AEN at det kun er
spørsmål om dimensjonering av nettanlegget og justering av anleggsbidraget for risiko,
inflasjon, renter og lignende som er prøvingstemaer for departementet som
klageinstans, det vil si punkt 3 og 4. Det femte punktet har i følge Simonsen vært en
misforståelse og påpeker at NVE nå anser forholdet som brakt i orden. Simonsen
kommenterer de resterende punktene, men presiserer at AEN har rettet seg etter
NVEs vedtak.

Departementets vurdering
Departementet vil innledningsvis 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 partenes anførsler ut fra det som har relevans for saken og det som ellers er av
betydning for å begrunne avgjørelse i saken.

Side 2

1.At det er de reelle og nødvendige kostnadene som skal ligge til grunn for
beregningen av anleggsbidrag.

2. At NVEs vedtak ikke tar høyde for kontrollforskriftens § 17-5 syvende ledd om
fordeling av kostnader over tid.

3. At det aktuelle anleggsbidraget etter NVEs vurdering er dimensjonert over hva
som er nødvendig for å kunne tilknytte SV.

4. At det aktuelle anleggsbidraget ikke kan justeres for risiko, inflasjon, renter eller
lignende.

5. At AEN bryter kravet om leveringsplikt gitt energilovens § 3-3.



Departementet legger til grunn for behandlingen av klagen de presiseringer som er
gjort i Simonsens brev av 27.  april 2009, at det er punkt 3 og 4 i NVEs oversendelses-
brev av 24.  mars 2009 som påklages og at AEN har rettet seg etter NVEs vedtak på de
øvrige punktene.

Simonsen skriver i brev  av 20. juni 2008  at nettet ikke er dimensjonert med tanke på
fremtidig etterspørsel, men etter faktisk etterspurt effekt. AENs interne retningslinjer
legger i utgangspunktet til grunn en etterspørsel etter 5 kW, men basert på hyttenes
størrelse og standard har de økt kravet til installert effekt til 9 kW for  å  møte faktisk
etterspørsel. Simonsen hevder følgelig at det ikke dreier seg om overdimensjoneringer
i det konkrete anlegget.

I AENs retningslinjer for anleggsbidrag står det at "standard belastningsforutsetning
settes til f ....I 5 kW for vanlig fritidsbolig, dersom ikke annet er avtalt med kunden" . Også i
tilbudet om nettilknytning av 15. august 2002 er belastningsforutsetningen satt til 5 kW.
Departementet kan ikke se at annet er avtalt med kunden.

Simonsen skriver videre at risiko, inflasjon, renter og lignende er kostnader for
nettselskapet som står i klar og direkte sammenheng med tilknytningen og at de
således burde ha rett til å inkludere disse i anleggsbidraget

Den delen av investeringskostnadene som nettselskapet ikke har dekket ved hjelp av
anleggsbidrag ved ferdigstillingen av nettanlegget inngår i kostnadsgrunnlaget til
selskapets inntektsramme. Det vil si at kostnadene knyttet til risiko, inflasjon, renter og
lignende ved en forskuttering av investeringen hensyntas i inntektsrammen.
Nettselskapet har således ikke anledning til å justere anleggsbidrag med hensyn til
disse kostnadene, for kunder som tilknytter seg på et senere tidspunkt.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak  av 6. mai 2008.

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