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Tilknytning av Virak kraftverk. Beregning av anleggsbidrag. 
Vi viser til brev av 9. mai 2002 fra Leif Gunnar Liland om beregning av anleggsbidrag ved tilknytning 
av Virak kraftverk til Agder Energi Nett AS (AEN) sitt distribusjonsnett. 

Agder Energi Nett AS (AEN) har  gitt sine kommentarer til saken i brev av 17. juni 2002.  

 

Partenes anførsler 

Liland opplyser at AEN krever et anleggsbidrag tilsvarende kr 853 000,- for  å knytte Virak kraftverk 
til eksisterende strømnett. Hvis de planlagte kraftverkene i Ramsli og Brekkebekken ikke bygges vil 
anleggsbidraget bli forhøyet til ca. 1,6 mill. kr. Liland mener at det fastsatte anleggsbidraget er satt 
urimelig høyt og ber NVE ta stilling til om AENs fastsettelse av anleggsbidraget er i 
overensstemmelse med regelverket. 

AEN anfører at overføringsnettet i området har ikke ledig kapasitet til å overføre kraftproduksjonen fra 
de planlagte kraftverkene. Bygging av kraftverk i området krever at kapasiteten i Finså 
transformatorstasjon mellom  66 og 22 kV-nettet økes fra 6 til 12 MVA. Totalkostnaden for 
forsterkningen er beregnet til knapt 2,5 mill. kr. AEN opplyser i sitt brev at nettselskapets krav om 
anleggsbidrag fra Virak kraftverk nå er redusert til kr 491 000,-. Årsaken til nedjusteringen av 
anleggsbidraget er at AEN i tidligere beregninger har lagt til grunn at de kunder som utløser 
forsterkningsbehovet også skulle betale for den ledige kapasiteten. I den justerte anslaget er det 
forutsatt at kundene skal betale forholdsmessig til sine faktiske behov. 

 

NVEs vurdering 

Nettselskaper som er gitt områdekonsesjon har leveringsplikt, jf. §3-3 i energiloven av 29. juni 1990 
nr. 50 der det heter i første ledd at ”Den som gis områdekonsesjon etter § 3-2 skal levere elektrisk 
energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for.”. Leveringsplikten 
gjelder kun forbrukskunder, og ikke kraftprodusenter som  mater kraft inn i nettet.  
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For et kraftverk innebærer dette at kraftprodusenten ikke kan kreve at nettselskapet bygger nye 
nettanlegg fra eksisterende nett fram til kraftverket eller forsterker eksisterende nettanlegg som følge 
av at kraftverket tilknyttes nettet. 

Det heter i § 4-4 bokstav d) første punktum i energilovforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 at 
”Konsesjonæren skal sørge for markedsadgang for alle som etterspør nettjenester til ikke-
diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår.” Det følger av denne bestemmelsen at selv om 
leveringsplikten ikke gjelder så er netteier pliktig til å la en kraftprodusent knytte seg til nettet og 
derigjennom sikre kraftprodusenten markedsadgang. Bestemmelsen innebærer at nettselskapet kan 
kreve at kraftverkseier selv bygger og opererer og dekker alle kostnader til det produksjonsrelaterte 
nettet fram til utvekslingspunktet mot nettselskapet. I den aktuelle saken er det derfor ingen tvil om at 
AEN kan kreve at Virak kraftverk, og eventuelt sammen med andre planlagte kraftverk, dekker alle 
kostnader fra kraftstasjonen fram til Finså transformatorstasjon. Vi kan her også vise til § 17-2 i 
forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. 
mars 1999 nr. 302 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) der det heter at ”Kostnadene ved 
produksjonsrelaterte nettanlegg skal dekkes av produsenten og ikke inngå i tariffgrunnlaget for 
ordinære uttak.”.    

Vilkårene for å bli tilknyttet og bruke nettet fastsettes av nettselskapet, jf. § 4-4 bokstav d) andre ledd, 
der det bl.a. heter at ”Konsesjonæren fastsetter tariffene. Med tariffer forstås alle priser og annen 
økonomisk godtgjørelse som konsesjonæren fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske 
nettanlegg.”  Ved utformingen av tariffene og andre vilkår må nettselskapet gjøre dette innenfor de 
rammer for settes i forskrift om kontroll av nettvirksomhet.  

I den foreliggende saken er det uenighet om AEN kan kreve anleggsbidrag for kapasitetsutvidelsen i 
Finså transformatorstasjon. Vi vil spesielt vise til §17-5 tredje ledd i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet der det framgår at når en tilknytning utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan 
en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. NVE har ikke gitt noen 
uttømmende definisjon av benevnelsen ”radielle fellesanlegg”, men slike nettanlegg kjennetegnes av 
at det aktuelle nettanlegget forsyner en avgrenset kundegruppe og at anlegget framstår som en radiell 
streng mot overliggende nett. Etter NVEs vurdering er Finså transformatorstasjon å anse som et radielt 
fellesanlegg i forhold til de planlagte tilknytningene, dvs. at § 17-5 vil komme til anvendelse i dette 
tilfellet. NVE mener derfor at AEN kan kreve anleggsbidrag til dekning  av den kapasitetsutvidelse 
som må gjøres ved tilkobling av de aktuelle kraftverkene. Anleggsbidraget skal fastsettes 
forholdsmessig, dvs. at AEN kan ikke kreve at kunden betaler for økt kapasitet utover kundens behov. 
Dette er i tråd med AENs korrigerte beregning, jf. AENs brev av 17. juni 2002. Det følger også av 
dette at AENs tidligere beregning av anleggsbidraget til Virak kraftverk, og som Liland har lagt til 
grunn i sin klage, var i strid med forskriftens § 17-5.   

Liland mener at det må tas hensyn til at kraftverksprosjektet er gunstig utfra ønsket om å utnytte 
fornybare ressurser. Vi vil her vise til at det i gjeldende regelverk ikke er nedfelt bestemmelser om at 
eventuelt slike målsettinger skal påvirke fordelingen av nettkostnadene. 
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Konklusjon 

NVE er enig med Leif Gunnar Liland i at AEN i utgangspunktet beregnet et for høyt anleggsbidrag.  

AEN har i ettertid justert ned anleggsbidraget, og på dette grunnlag er det NVEs vurdering at Agder 
Energi Nett har fulgt regelverket ved fastsetting av vilkårene for tilknytning av Virak kraftverk til 
AENs nett. 

 

 

Med hilsen 

 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

 
Tore Langset 
seksjonssjef 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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