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Praksis for beregning av anleggsbidrag - vedtak 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt klage på Midt-Telemark Energi AS 

(Midt-Telemark Energi) sin praksis for beregning av anleggsbidrag. NVE har vurdert praksisen 

etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. Vi finner at Midt-Telemark Energi 

AS (Midt-Telemark Energi) ikke har en praksis for beregning av anleggsbidrag i strid med 

forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 andre, femte og sjette ledd. 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med 

rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem. 

Vedtak 

NVE fatter med dette vedtak i uenighetssaken mellom  og Midt-Telemark Energi. 

NVE vurderer at Midt-Telemark Energi har beregnet et anleggsbidrag etter gjeldende regelverk, ved at 

klager dekker en forholdsmessig andel av høyspentkabel og hele kostnaden ved nettstasjon og 

lavspentkabel. 

Vi vil understreke at nettselskapet kan inngå avtale om tilbakebetaling med kunde, om flere skulle 

knytte seg til innen ti år etter ferdigstillelse. 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En 

eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

Generell informasjon 

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 

nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) gir nærmere føringer for vilkår for 

tilknytning til og bruk av nettet. 

mailto:nve@nve.no
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302
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Gjeldende regelverk for anleggsbidrag er ikke til hinder for at kunder i samme nettanlegg mottar 

anleggsbidrag av ulik størrelse, men nettselskapet må dokumentere hvilke kostnader som ligger til grunn 

for hvert anleggsbidrag. Det er kun kostnader som er nødvendige for å tilknytte kunden som skal inngå i 

anleggsbidraget. 

At anleggsbidraget maksimalt kan settes til anleggskostnad minus tilknytningsgebyr fremkommer av 

forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 femte ledd. Beregningen av anleggskostnad fremkommer 

av forskriftens § 17-5 sjette ledd. 

Vi har gitt ytterligere presisering av gjeldende forvaltningspraksis på våre nettsider. Her finnes også 

vedtak i tidligere uenighetssaker om anleggsbidrag. 

Bakgrunn for saken 

Vi viser til brev av 29. september 2017 fra , med klage på beregning av 

anleggsbidrag. 

I brevet fremkommer det at Midt-Telemark Energi legger en strømkabel på ca. 4 kilometer frem til et 

større hyttefelt i .  har hytte ca. 1 kilometer inn fra der høyspentkabelen begynner. 

Han skriver i sin klage at han ble forelagt et anleggsbidrag på kr 204 249. Til sammenligning ble hytte- 

og grunneiere i hyttefeltet forelagt et anleggsbidrag på kr 60 000. Prisavviket begrunnes med at  

må dekke kostnadene ved en egen nettstasjon og lavspentkabel da det ikke er andre i nærheten som har 

akseptert et tilbud om å tilknyttes nettet.  mener forskjellen på anleggsbidragene er urettferdig 

stor, og har bedt NVE vurdere om grunnlaget for anleggsbidraget er riktig. 

NVE ba om informasjon i saken i brev av 1. november 2017. 

Nettselskapets redegjørelse 

Midt-Telemark Energi har kommentert klagen i brev av 20. november 2017. 

Nettselskapet viser til at det ble planlagt å tilknytte et hyttefelt ved å legge en 4,4 km lang høyspentkabel 

fra eksisterende nett og frem til hyttefeltet. Anleggsbidraget for hver hytte ble beregnet til kr 66 000. 

Klager hadde hytte på strekningen hvor det ble fremført høyspentkabel til hyttefeltet. For å tilknytte 

klager var det behov for å etablere en ny nettstasjon og lavspent kabel mellom nettstasjon og klager. Fra 

klager og frem til nettstasjonen er det ca. 1 km. 

Det var potensielt to kunder som kunne tilkobles denne nettstasjonen, men den ene avslo tilbudet om 

tilknytning grunnet for høye kostnader. Avstand til neste nettstasjon er 1,8 km. Den skisserte løsningen 

er derfor eneste mulige tekniske løsning for at klager skal få koblet seg til nettet. Videre er det ingen 

andre potensielle kunder på den aktuelle nettstasjonen enn de to som ble kontaktet.  

Basert på kommunikasjonen med kunden som avslo tilbudet, vurderte Midt-Telemark Energi at det ikke 

er sannsynlig at han vil knytte seg til nettet på et senere tidspunkt. Det blir derfor bare klager som blir 

tilknyttet nettstasjonen med tilhørende lavspentkabel. Anlegget er dimensjonert etter minste standard ut 

fra forskriftsmessige krav og belastning. 

Midt-Telemark Energi skriver også at de bruker 10-årsregel i de tilfellene det er relevant. Prosjektet er i 

tillegg kostnadsberegnet i henhold til REN-standard. Det er kun nettstasjonen og lavspentkabel fra 

nettstasjon fram til tilknytningspunkt som i sin helhet må bekostes av klager. 

Kommentarer til varsel om vedtak 

 kommenterte NVEs varsel om vedtak i epost av 7. mars 2018. 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/nettjenester/nettilknytning/anleggsbidrag/fordeling-av-kostnader/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/vedtak-i-uenighetssaker/vedtak-av-nve/vedtak-anleggsbidrag/
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 ber om at tilbud om strømtilknytning vurderes helhetlig, slik at saken behandles likt som 

tidligere tilknytninger. Det bes også om at det tas hensyn til at strømkabelen som skal tilgodese hele 

hyttefeltet er gravd ned på  eiendom uavhengig av om han kobler seg til eller ikke. 

Subsidiært ber  om en tilbakemelding på om bunnfradraget kan økes eller om det finnes andre 

måter å endre tilbudet slik at utfallet ikke virker grovt urimelig. I tillegg bes det om en vurdering av 

hvorvidt det kundespesifikke anlegget har kapasitet nok til at flere kan koble seg på, og om det er mulig 

å inngå en avtale om tilbakebetaling som er lengre enn ti år. 

Gjeldende regelverk 

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og 

nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i 

energilovforskriftens § 4-10. 

Når myndighet etter energiloven eller energilovforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i 

energilovforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i 

eller i medhold av energiloven. 

Hvilke kostnader kan inngå i anleggsbidraget? 

Nettselskapet kan etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 første ledd fastsette et 

anleggsbidrag for å dekke anleggskostnader ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til 

eksisterende tilknytninger. Ved tilbud fra nettselskapet om tilknytning eller forsterkning er det estimerte 

anleggsbidraget et overslag. Jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 andre ledd skal 

anleggsbidrag beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. 

Anleggsbidraget kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus eventuelt tilknytningsgebyr 

og bunnfradrag. Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, 

inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. Dette fremkommer av henholdsvis femte og sjette 

ledd i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5. 

For kundespesifikke nettanlegg kan kunde måtte dekke hele anleggskostnaden 

Anleggskostnadene fordeles på bakgrunn av om nettanlegget forsyner én eller flere kunder. Når 

nettanlegget forsyner kun én kunde, kalles nettanlegget et kundespesifikt anlegg. I slike anlegg dekker 

kunden inntil hele anleggskostnaden. Kunden kan dekke en mindre andel av anleggskostnadene dersom 

nettselskapet gir kunden et bunnfradrag. 

Nettanlegg har langt levetid. Etter gjeldende forvaltningspraksis skal nettselskapene derfor gjøre en 

vurdering av potensielt fremtidig forbruk, slik at det bygges nett som tar hensyn til mulig økt 

etterspørsel fra eventuelle fremtidige tilknytninger eller forsterkninger. Det er derfor to forutsetninger 

som må være oppfylt for at nettselskapet skal kunne kreve at en kunde i et kundespesifikt nettanlegg 

dekker hele kostnaden. 

For det første må nettselskapet vurdere det som ikke sannsynlig at det tilknyttes nye kunder til det 

aktuelle nettanlegget. For det andre må nettanlegget som bygges være dimensjonert etter den laveste 

standarden nettselskapet fører som dekker kundens behov. 

Dersom det kundespesifikke nettanlegget ikke oppfyller de to nevnte forutsetningene, skal kostnadene 

ved nettanlegget fordeles som om det var et radielt fellesanlegg. 

I radielle fellesanlegg skal kunde kun betale en forholdsmessig andel 
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Nettanlegg med en avgrenset og identifiserbar kundegruppe omtales gjerne som radielle fellesanlegg. 

Eksempelvis kan et nettanlegg som forsyner et hyttefelt være et slikt anlegg. I radielle fellesanlegg skal 

kunde kun betale en forholdsmessig andel av anleggskostnadene. Dette fremkommer av forskrift om 

kontroll av nettvirksomhet § 17-5 tredje ledd. Med en forholdsmessig andel menes at kunden ikke kan 

belastes kostnader som skyldes at kapasiteten i overføringsanleggene overgår kundens behov. En 

fordeling etter kundens effektbehov (installert effekt) i forhold til kapasitetsøkningen er et relevant 

nettforhold som anleggsbidraget kan differensieres på bakgrunn av. 

NVEs vurdering 

NVE legger til grunn at uenigheten omhandler hvorvidt anleggsbidraget er beregnet ut fra kostnadene 

som følger av kundens tilknytning til nettet, og i forlengelsen av dette om anleggskostnad er satt lik 

nødvendige kostnader ved tilknytningen. 

Klager har i saken bedt NVE vurdere om grunnlaget for anleggsbidraget er riktig, herunder om 

nettselskapet kan fakturere klager hele kostnaden ved nettstasjon og stikkledning. Nettselskapet skriver i 

sin kommentar til klagen at de har vurdert hvorvidt det kommer flere. Her var det i utgangspunktet én 

potensiell kunde i tillegg til klager, men etter dialog med kunde som avslo, finner ikke nettselskapet at 

det er sannsynlig at det kommer andre etter at anlegget er ferdigstilt. Det ene av de to vilkårene for å 

kunne fakturere kunden i et kundespesifikt anlegg inntil hele anleggskostnaden er dermed oppfylt. At 

det kun er én kunde tilknyttet dette anlegget tilsier også at anlegget kan klassifiseres som kundespesifikt. 

Midt-Telemark Energi skriver videre at anlegget er dimensjonert ut fra forskriftsmessige krav og 

belastning. I tillegg fremkommer det at den skisserte løsningen er den eneste mulige tekniske løsningen 

for at klager skal få koblet seg til nettet. NVE legger til grunn at dette tilsier at nettselskapet har 

dimensjonert etter den laveste standarden nettselskapet fører som dekker kundes behov. Dermed er 

begge vilkårene for å kunne fakturere kunden inntil hele anleggskostnaden oppfylt. 

NVE vurderer på bakgrunn av dette at Midt-Telemark Energi ikke har en praksis for beregning av 

anleggsbidrag i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 andre, femte og sjette ledd. 

NVE vil imidlertid presisere at nettselskapet etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 åttende 

ledd kan inngå en avtale med kunden om tilbakebetaling dersom det likevel skulle vise seg at flere vil 

knytte seg til innen ti år etter ferdigstillelse. Vi vil også fremheve at forslag til nytt regelverk, sendt på 

høring 27.03.18, legger opp til at det skal tilbakebetales i alle tilfeller hvor kunde har betalt 100 % av 

anleggskostnadene og det så viser seg å likevel komme flere innen en tiårsperiode. Dersom dette vedtas 

vil regelen gjelde for aksepterte anleggsbidrag etter dato for ikrafttredelse. 

Kommentarer til varsel om vedtak 

Klager har i kommentar til varsel om vedtak bedt om en helhetlig vurdering, slik at saken behandles likt 

som tidligere tilknytninger. Til dette vil NVE kommentere at vi må legge til grunn gjeldende regelverk i 

vår saksbehandling. Gjeldende regelverk slår fast at anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som 

følger av kundens tilknytning til nettet. Anleggsbidrag fra tidligere tilknytninger eller strømkabelens 

plassering vil derfor i denne saken ikke påvirke dette. 

Det er opp til nettselskapet å fastsette et eventuelt bunnfradrag. NVE vil presisere at vi i saken har 

vurdert det beregnede anleggsbidraget å være i tråd med gjeldende regelverk. Gjeldende regelverk 

legger til grunn tiårsregelen for eventuelle avtaler om tilbakebetaling mellom kunde og nettselskap. 

Regelverket åpner dermed ikke opp for avtaler av lenger varighet enn dette. 
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Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Andreas Bjelland Eriksen 

førstekonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

Mottakerliste: 

 

MIDT-TELEMARK ENERGI AS 
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