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Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag  -  Kragerø  Golfpark AS

Det vises til deres klage av 5. juni  2002 på Norges vassdrags -  og energidirektorats
(NVE) vedtak  av 16. mai 2002 vedrørende Kragerø Energi  AS fastsettelse av
anleggsbidrag for Kragerø  Golfpark AS.  Videre vises til øvrig korrespondanse i saken.

NYEs 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.

Departementet fikk oversendt klagen fra NVE i brev av 25. september 2002 med
direktoratets merknader.

Departementet beklager den lange saksbehandlingstiden. Det skyldes blant annet at
departementet har bedt NVE om å foreta ytterligere vurderinger i saken, jfr. NVE,s brev
fra 5.11.2003 med rapport fra 12.9.2003 og NVEs brev fra 15.11.2004.
Tilleggsvurderingene er blant annet gjort på grunnlag av innspill fra klagers advokat.

Kragerø Golfparks klage

Saken gjelder Kragerø Energis beregning av anleggsbidrag for Kragerø Golfparks
utbyggingsprosjekt i Kragerø kommune.

Kragerø Golfparks hovedanførsel  er at NVE ikke har tatt tilstrekkelig  hensyn til at den
relevante forskriftsbestelnrnelsen om fastsettelse av anleggsbidrag har til hovedformål
å sikre en samfunnsmessig rasjonell utvikling av elektrisitetsnettet,  og at tariffene i
tillegg til  å  gi kostnadsdekning skal utformes  slik at de bidrar til effektiv  ressursbruk på
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kort og lang sikt. Det hevdes at vedtaket er ugyldig både som følge av
saksbehandlingsfeil og fordi det i sitt innhold materielt sett er galt.

Kragerø Golfpark viser videre til endringen i forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer som trådte i kraft 1.
januar 2002, og at ivaretakelse av hensynene nevnt i avsnittet over, var en av
begrunnelsene for den endringen som ble gjennomført. for bestemmelsen om
anleggsbidrag.

Kragerø Golfpark mener anleggsbidraget er satt for høyt, og at NYE i sitt vedtak ikke
har lagt vekt på hensynet til effektiv ressursbruk på kort og lang sikt.. Det hevdes at
NVE burde vurdert hvorvidt Kragerø Energi skulle benyttet den mulighet de får til å
forsterke et nett som er svært nær sin kapasitetsgrense.

Kragerø Golfpark viser til ferskriftens § 17-5 tredje ledd, og at denne bestemmelsen gir
grunnlag for å redusere det anleggsbidrag som ellers kunne vært beregnet. Dette siden
forsterkninger i radielle fellesanlegg eller investeringer maskete nett foranlediget av en
kundes behov, samtidig også vil gi nytte for de øvrige abonnentene i nettet.

Det hevdes at det i et samfunnsmessig perspektiv kan være slik at i enkelte
utbygginger bør en mindre investering fra nettselskapets side som muligens kunne
vært utsatt, fremskyndes noe for å sikre en langsiktig, fornuftig utbygging av nettet.
Kragerø Golfpark mener dette er tilfelle i denne saken, og at NVE ikke har tatt hensyn
til dette. Det anføres at NVE i sin vurdering har lagt en for snever betraktning til grunn.

Kragerø Golfpark har i forbindelse med klagen til NYE innhentet en uttalelse fra
KanEnergi AS som en del av deres anførsler i saken. I uttalelsen stilles det spørsmål til
Kragerø Energis begrunnelse for ikke å etablere transformering mellom to linjer på
henholdsvis 22 kV og 11 kV. Kragerø Energi har opplyst at 1.1 kV linjens kapasitet vil
være nådd når ytterligere 20 hytter er koblet til denne linjen. Etter Kragerø Golfparks
vurdering innebærer denne opplysningen at man med eksisterende  belastning er så
nær linjens  kapasitetsgrense at man bør benytte den anledning man får ved Kragerø
Golfparks utbygging til å etablere en transformering mellom linjene. Dette fordi en slik
transformering over en viss tidshorisont vil bidra til gunstigere ressursbruk og en
samfunnsmessig mer rasjonell utvikling av elektrisitetsnettet.

Kragerø Energis begrunnelse for å ikke etablere slik transformering er at det vil være
for kostbart. Kragerø Golfpark stiller derfor spørsmål til om ulen løsning som Kragerø
Energi har valgt først og fremst er valgt med den begrunnelse at man ønsker å unngå
en teknisk løsning som innebærer at de planlagte investeringer blir å betrakte som
investering i masket nett.

Kragerø Golfpark anfører at Kragerø Energi ikke alene av den grunn at selskapet
ønsker å unngå løsninger som innebærer at kostnaden må dekkes av dem, kan unnlate
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å gjennomføre investeringer som tiår alle forhold tas i betraktning representerer den
mest gunstige ressursbruken. Dette er strid med formålet bak både energiloven og
forskriften.

Videre Hevder Kragerø Golfpark at det foreligger saksbehandlingsfeil ved at NVE ikke
har utredet saken tilstrekkelig, jf. forvaltningsloven § 17. Det hevdes at NVE ikke har
utredet eller innhentet informasjon om hvorvidt manglende kapasitet i det eksisterende
nettet, i forhold til eksisterende abonnenters fremtidige behov for sikker forsyning,
skulle tilsi at Kragerø Energi valgte en annen løsning, selv om det innehar at de måtte
ta deler av kostnaden knyttet til forsterkning av nettet selv. NVE har kun sett hen til
planer om hvorvidt det foreligger øvrige private planer om utbygging der utbygger vil
dra nytte av de investeringer som foretas av Kragerø Golfpark. Dersom disse forhold
har vært vurdert og ikke funnet tilstrekkelig tungtveiende foreligger feil ved
begrunnelsen. Det hevdes at det er sannsynlig at disse feilene har påvirket NVEs
vedtak, og at vedtaket følgelig er ugyldig.

I medhold av forvaltningsloven § 36 krever Kragerø Golfpark at de får dekket sine
kostnader ved klagen.

Kragerø Golfpark har etter at NVE,s oversendte saken til departementet sendt flere brev
til departementet i saken. Disse brevene har blitt oversendt til NVE for vurdering av
eventuelle nye momenter i saken. I denne korrespondansen har Kragerø Golfpark blant
annet lagt vekt på at nettet i området er nær kapasitetsgrensen, og at NVE har lagt for
lite vekt på en kritisk og selvstendig vurdering av behovet for forsterkning av det
eksisterende 11. kV nettet. Kragerø Golfparks hovedargument er at en samfunnsmessig
rasjonell utbygging innebærer at 11 kV nettet og den nye 22 kV forbindelsen kobles
sammen. Kragerø Golfparks påstand er at Kragerø Energi unnlater å gjøre- dette for å
unngå å lage et masket nett.

Kragerø Energis merknader

Kragerø Energi er av den mening av Kragerø Golfpark må betale. de elektriske
forsyningsanlegg som er nødvendige for å føre strøm frem til selve golfanlegget. Etter
Kragerø Energis vurdering innebærer dette at Kragerø Golfpark skal betale
tilførselskabel og 2 av 4 transformatorkiosker på strekningen Ørvik til Stabbestad. I
tillegg kreves det at Kragerø Golfpark betaler for de nødvendige elektriske
forsyningsanlegg i selve utbyggingsområdett til golfparken.

Etter Kragerø Energis syn er nettet i området Kragerø Golfpark verken et masket nett
eller et radielt fellesanlegg. Dette begrunnes med at når ledningsnettet i området er
ferdig utbygget vil Kragerø Golfpark bli forsynt fra et radielt 22 kV nett der Kragerø
Golfpark ligger på enden av nettet.
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NVEs vurdering

Ved oversendelse av klagen til departementet opprettholder NVE sitt vedtak av 16. mai
2002.

NVE viser i sitt vedtak til at kriteriene for når et nettselskap kan innkreve
anleggsbidrag fremgår av § 17-5 første ledd i kontrollforskriften. Her heter det blant
annet at nettselskapene kan innkreve anleggsbidrag til dekning av anleggskostnadene
ved  "nye nettilknytninger".  Etter NVEs vurdering er det ingen tvil om at Kragerø
Golfparks tilknytninger i området åpner for at Kragerø Energi kan fastsette et
anleggsbidrag som skal betales av kunden.

Om beregningen av anleggsbidraget heter det i forskriftene § 17-5 femte ledd at
anleggsbidragets størrelse "kan  maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus
tilknytningsgebyr".  Av denne bestemmelsen følger det således at nettselskapet kan kreve
at kunden dekker inntil 100 prosent av de investeringskostnader som nettilknytningen
utløser. Dette gjelder imidlertid ikke når tilknytningen utløser forsterkninger i såkalte
"radielle felisesanlegg" og i "maskete nett",  jf. forskriften § 1.7-5 tredje og fjerde ledd.

Etter NVE oppfatning er de planlagte trafostasjoner og underliggende  lavspenningsnett
å anse som  kundespesifikke nettanlegg som kun vil betjene bygninger  og andre
installasjoner som inngår  i Kragerø Golfparks utbyggingsprosjekt. NVEs vurdering er
derfor at Kragerø Energi  med hjemmel. i forskriftene  § 17-5 kan kreve  at Kragerø
Golfpark dekker  alle investeringskostnader  som vedrører  lavspenningsanleggene, inkl.
nettstasjoner på golfparkens  område.

NVE viser til at radielle overføringslinjer er å forstå som nettanlegg som forsyner en
avgrenset og identifiserbar kundegruppe. Etter NVEs vurdering er (len planlagte 22 kV
kabelen fra Ørvik til Stabbestad å oppfatte som et radielt nett., og forskriftens § 17-5
tredje ledd kan derfor ha gyldighet i denne saken. For at forskriftens § 17-5 tredje ledd
skal komme til anvendelse må nettet være av radiell karakter og samtidig kunne regnes
som et "fellesanlegg", dvs. at også andre kunder enn Kragerø Golfpark må kunne
nyttiggjøre seg av den planlagte 22 kV kabelen. NVE viser til at 22 kV kabelen vil ha
større overføringskapasitet enn Kragerø Golfparks antatte effektbehov, dvs, at
høyspenningskabelen derfor vil ha kapasitet til også å forsyne andre kunder i området.
For at §  17-5 tredje ledd skal komme til anvendelse må det imidlertid sannsynliggjøres
at andre kunder vil benytte seg av den ledige kapasiteten. Det vises til at Kragerø
Energi ikke er kjent med at det foreligger konkrete utbyggingsplaner i området som vil
kunne nyttiggjøre seg av den ledige kapasiteten. I overskuelig framtid er det derfor
grunn til å tro at kabelen kun vil forsyne Kragerø Golfparks planlagte utbygginger.
Etter NVEs vurdering vil derfor § 17-5 tredje ledd i utgangspunktet ikke komme til
anvendelse i denne saken. NVE påpeker videre at en 22 kV kabel er å anse som laveste
aktuelle nettdimensjonering i forhold til golfparkens beregnede effektbehov, og at det
uansett er marginale kostnadsforskjeller mellom bygging av en 11 kV og 22 kV linje.
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Siden forskriftens tredje og fjerde ledd er gjensidig utelukkende, følger det derfor
eksplisitt at den aktuelle høyspenningslinjen ikke er å forstå som et masket nett.
Forskrifters § 17-5 fjerde ledd vil derfor ikke komme til anvendelse i dette tilfellet.

NVE viser imidlertid til forskriften § 17-5 sjuende ledd og at denne bestemmelsen
innebærer at Kragerø Energi og Kragerø Golfpark kan inngå en avtale om at
anleggsbidraget for 22 kV kabel skal reberegnes dersom nye kunder tilknyttes dette
høyspenningsnettet.

NVE har i sitt vedtak ikke vurdert anleggsbidragets størrelse eller Kragerø Energis
forutsetninger, men NVE har forutsatt at Kragerø Energi har lagt til grunn
konkurransedyktige priser og fornuftig ressursbruk.

Når det gjelder Kragerø Golfparks påstand om saksbehandlingsfeil mener NVE i
utgangspunktet at alle de opplysninger og fakta som har relevans for saken er tatt
hensyn til. I forbindelse med vurdering av Kragerø Golfparks korrespondanse etter at
saken ble oversendt departementet lear NVE imidlertid foretatt en teknisk og
økonomisk vurdering av den nettløsning som Kragerø Energi har vurdert som den
beste i området. NVE har også konsekvensvurdert alternative nettløsninger. NVE
konkluderer med at Kragerø Energi har valgt en god teknisk løsning for å knytte
Kragerø Golfpark til det eksisterende nettet. Det. valgte løsningen anses Også å være
den kostnadsmessig mest gunstige.

Departementets vurdering

Departementet vil 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 klagerens anførsler ut i fra sakens viktighet, og det som ellers er nødvendig for å
begrunne  avgjørelsen  i saken.

Departementet viser til NVEs vurderinger og støtter disse. Dette gjelder blant annet at
de planlagte trafostasjoner og underliggende lavspenningsnett er kundespesifikke
nettanlegg som bare vil betjene  bygninger  og andre installasjoner som inngår i Kragerø
Golfparks utbyggingsprosjekt.

I spørsmålet om anlegget kan være et fellesanlegg, viser departementet til at Kragerø
Energi ikke er kjent med at det foreligger utbyggingsplaner utover Kragerø Golfparks
egne planer. Det vil således ikke være et fellesanlegg som tilsier at kostnadene skal
fordeles etter en forholdsmessig andel jfr. § 17-5 tredje ledd.

Etter § 17-5 sjuende ledd er det uansett mulighet til etterberegning  av anleggsbidraget
dersom annen utbygging tar i bruk den nye 22 kV kabelen innen 10 år.
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Departementet vil også vise til at NVE har vurdert den tekniske løsningen som Kragerø
Energi har valgt, og kommet  til at  dette er en god løsning som også er kostnadsmessig
gunstig. Når det gjelder anførselen om at 11 kV nettet og den nye 22 kV forbindelsen
burde vært sammenkoblet, viser departementet til at det ikke var funnet behov for
dette. Dersom Kragerø Energi innen 10 år ønsker en sammenkopling for eksempel
fordi den eksisterende 11 kV forbindelsen har dårlig leveringskvalitet, vil
departementet understreke at Kragerø Energi kan etterberegne en ny fordeling av
anleggsbidraget, jfL kontrollforskriften § 17-5 sjuende ledd.

Kragerø Golfpark viser også til  at NVE ikke har tatt tilstrekkelig  hensyn til at
kontrollforskriften § 1-1 har som  formål  å  sikre samfunnsmessig rasjonell utvikling av
elektrisitetsnettet jfr. også energiloven  §  1-2, Departementet mener at byggingen  av  22
kV kabelen  synes å bidra til en samttmnsmessig rasjonell utvikling av
elektrisitetsnettet , jfr. overnevnte  avsnitt.

Spørsmålet blir om det er rasjonelt at Kragerø Golfpark skal dekke hele kostnaden eller
om deler av kostnaden skal bæres av Kragerø Energis samlede kundemasse ved at
Kragerø Energi selv dekker deler av anleggskostnaden. Slik departementet forstår
innsigelsen, knytter den seg blant annet til at kapasiteten på den eksisterende 11 kV
forbindelsen snart er maksimalt utnyttet. Denne forbindelsen har kun kapasitet til
strømtilførsel til ytterligere 20 hytter.

Departementet  vil på samme  måte som NVE  vise til at nettselskapene i stor grad er
overlatt ansvaret for å utøve  vurderinger  i forhold til liva som er samfunnsøkonomisk
riktig.

Det vises også til NVE sitt brev fra 15.11.2004 der det på side to heter at en
sammenkopling av de forbindelsene ikke er nødvendig for å tilfredsstille det kjente eller
forventede overforingsbehovet i området og at det derfor vil være samfunnsøkonomisk
lite effektivt å kreve en slik sammenkopling nå. Departementet kan på denne bakgrunn
ikke se at Kragerø Energis beslutning om hva som er den beste løsningen for området
er samfunnsøkonomisk uheldig,

Departementet vil igjen vise til kontrollforskriften § 17-5 sjuende ledd der Kragerø
Golfpark kan få dekket deler av sine kostnader dersom 22 kV linjen blir utnyttet av
andre innen 10 år.

Kragerø Golfpark hevder at det forligger en saksbehandlingsfeil fordi saken ikke er
tilstrekkelig utredet. Departementet er av den oppfatning at saken er tilstrekkelig
utredet og viser mellom annet til NVE rapport fra 12.9.2003 og brev fra NVE fra
15.11.2003 som begge knytter seg til sakens tekniske side. Departementet vil peke på at
det etter klagebehandlingen er uten betydning for gyldigheten til vedtaket om det
hefter saksbehandlingsfeil ved førsteinnstansbehandlingen .  Klagebehandlingen har
retta opp eventuelle feil ved førsteinnstansbehandliugen.
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Vedtaket er ikke endret til gunst for Kragerø Golfpark. Det offentlige plikter således
ikke å erstatte sakskostnadene til klager jfr. forvaltningslovens § 36.

Konklusjon

magen har ikke følt frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 16, mai 2002.

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

Mc il.

Kjell M. Grotmol (e.f.)
avdelingsdirektør

Kopi: NVE,
Kragerø Energi

StP.lll øvstebo

underdirektør
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