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Energiklagenemndas avgjørelse 29. november 2022 

Sak: 2022/1223

Part: Boliden Odda AS

Energiklagenemndas medlemmer: 
Nemndsleder Per Conradi Andersen, Edna Grepperud, Helle Grønli.

1 Sakens bakgrunn
(1) Boliden Odda AS (heretter «Boliden») har i brev datert 9. september 2022 fremmet krav 

om dekning av sakskostnader i medhold av lov 10. februar 1967 nr. 10 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 36 første ledd.

(2) Kravet har sitt grunnlag i Energiklagenemndas sak 2022/0594, hvor nemnda omgjorde 
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sitt vedtak datert 24. februar 2021. Saken 
gjaldt spørsmål knyttet til anleggsbidrag og overgangsregelen i forskrift 11. mars 1999 
nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
tariffer (kontrollforskriften) § 16-12. RME fastslo at nettselskapet hadde brutt 
informasjonsplikten og fastsatte som følge av dette ny frist for at Boliden skulle være 
tilknyttet, og dermed omfattet av overgangsregelen for anleggsbidrag, til 1. juli 2023. 
Videre ble det slått fast at nettselskapet kunne kreve Boliden for utredningskostnader 
som påløp etter Boliden fikk informasjon om at det skulle betales for slike kostnader. I 
Energiklagenemndas avgjørelse 22. august 2022, utsatte nemnda fristen for tilknytning 
med ytterligere et år, som følge av RMEs saksbehandlingstid. Videre kom nemnda til at 
overgangsregelen for anleggsbidrag etter kontrollforskriften § 16-12, jf. § 16-5 omfatter 
utredningskostnader etter § 17-5.  

(3) Avgjørelsen ble oversendt partene den 25. august 2022 og Boliden fremmet 
sakskostnadskrav den 9. september 2022. 

(4) I e-post 24. november 2022 opplyste Boliden at selskapet har rett på fradrag fra 
merverdiavgiften.

2 Klagenemndas vurdering
(5) Nemnda tar utgangspunkt i forvaltningsloven § 36 første ledd, som lyder:

Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for 
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med 
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(11) Energiklagenemnda har etter dette kommet til at beløpet som dekkes av det offentlige 
er 49 625 kroner eksklusiv merverdiavgift. 

3 Avgjørelse
(12) Energiklagenemnda fatter etter dette følgende vedtak:

1. Boliden Odda AS tilkjennes saksomkostninger med kroner 49 625 eks. mva. jf. 
forvaltningsloven § 36.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker jf. forvaltningsloven §
29.

Oslo, 29. november 2022

Per Conradi Andersen Edna Grepperud Helle Grønli
Nemndsleder Nemndsmedlem Nemndsmedlem


