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Klage på NVEs vedtak om ikke å inkludere linjen Bardufoss -
Finnfiordbotn i sentralnettet

2 2 DES 2008

Det vises til deres klage av 29. september 2003 fremsatt på vegne av Finnflord
Smelteverk AS (FS) på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak av 7.
juli 2003 vedrørende linjen Bardufoss - Finnfiordbotn, samt til utfyllende
kommentarer i brev av 10. oktober 2003.

NVEs vedtak er fattet i medhold av energilovforskriftens § 4.4 g som lyder:

"Norges vassdrags- og energidirektorat kan ved enkeltvedtak fastsette hvilke
anlegg som inngår i sentralnetter.

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak, og saken ble
oversendt Olje- og energidepartementet for sluttbehandling 3. november 2003.

Departementet beklager at behandlingen av saken har tatt lang tid.

Klagen gjelder NVEs vedtak om å ikke inkludere linjen Bardufoss - Finnfiordbotn
(132 kV) i sentralnettet. Advokatfirma Hjort hevder på vegne av Finnfiord
Smelteverk at NVEs avgjørelse lider av en mangelfull begrunnelse, uriktig
faktagrunnlag og feil rettsoppfatning.

Advokatfirma Hjort viser til at sentralnettet i hovedsak er en ordning for felles
tariffering av kunder som er tilknyttet sentralnettes nettanlegg og at sentralnettets
hovedfunksjon er å binde sammen regioner.

Det vises til Statnetts brev av henholdsvis 26. mars 2003, 10. september 2002 og 3.
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april 2001 der Statnett støtter at linjen Bardufoss-Finnfiordbotn tas inn i
sentralnettet, begrunnet med driftsmessige forhold. Statnett og Finnfiord
Smelteverk har en avtale om lastfrakobling som bidrar til at Statnett kan øke
overføringskapasiteten og driftsikkerheten ved import til regionen. Statnett viser
videre til at Finnfiord Smelteverk er en stor forbruker og spiller en viktig rolle i
forhold til sentralnettets drift. Statnett ser det derfor som naturlig at selskapet blir
tilknyttet sentralnettet. Det hevdes at linjen Bardufoss-Firmfiordbotn har betydning
for forhold mellom nettregionene og derfor skal inngå i sentralnettet. Det påstås
videre at sentralnettet må defineres ut fra systemtekniske forhold og ikke bare
betraktes som et tariffområde.

Videre henvises det til at NVEs vedtak av 27. mars 2001 har lagt til grunn at dersom
radialbruker dekker kostnadene til en radial så kan denne inngå i sentralnettet. Det
vises i denne sammenheng til utkastet til kontrakt om tilknytning og nettleie
mellom Troms Kraft Nett og Finnfiord Smelteverk, datert 6. juli 2000, hvor det
under punktet "Tillatt effektuttak" heter:

"Dersom nettkundens effektbehov er høyere en ledig kapasitet etter uttak til
alminnelig forsyning, bestilles kapasitet av nettkunden. Investering i
kapasitetsøkning, som følge av nettkundens effektbehov, kan utøse
anleggsbidrag."

I følge Advokatfirma Hjort innebærer dette at smelteverket kan risikere å måtte
betale anleggsbidrag for å dekke investeringer i kapasitetsøkning som er forårsaket
av økning i alminnelig forsyning. Etter Advokatfirma Hjorts vurdering oppfyller
dette NVEs krav om at brukeren av radialen også dekker kostnadene og linjen kan
derfor tas inn i sentralnettet.

1VVEs vurdering

NVE viser til at sentralnettet ikke er en enhet som drifts- og planmessig blir
behandlet for seg, men at systemansvarsforskriften legger opp til at regional- og
sentralnettet skal sees sammen. Sentralnettet er i hovedsak en ordning for felles
tariffering av kunder som er tilknyttet sentralnettets nettanlegg og
hovedfunksjonen til sentralnettsanlegg er å binde sammen regioner.

At Finnfiord Smelteverk er en stor, fieksibel forbruker er ifølge NVE ikke av
avgjørende betydning for om den aktuelle linjen skal inkluderes i sentralnettet eller
ikke. Inkludering av linjen Bardufoss-Finnfiordbotn i sentralnettet vil hovedsakelig
bety en omfordeling av kostnader mellom kunder som medfører at Finnfiord
Smelteverk får en lavere tariff, mens andre kunder i Troms Kraft Netts regionalnett
får en økt tariff. Dette er i seg selv ikke et relevant argument for hvorvidt den
aktuelle linjen skal tas inn i sentralnettet.

NVE hevder at både vedtaket av 27. mars 2001 og vedtaket i denne saken av 7. juli
2003 sier det motsatte av hva Advokatfirma Hjort hevder: Sentralnettet er i
hovedsak en ordning for felles tariffering av kunder. Vanlig praksis er at kostnader
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ved radialer dekkes av radialbrukeren, og det er derfor ikke grunnlag for at radialer
skal inngå i sentralnettet.

Departementets vurdering

Departementet viser til gjennomgangen av sentralnettets utstrekning på 1990-tallet,
som ble avsluttet med departementets vedtak i 1998 og førte til gjennomgang av
Statnett SFs organisering og oppgaver, jf St.prp. 1 (2001-2002) hvor det slås fast at:

sentralnettets utstrekning fastsettespågrunnlag av finksjonelle kriterier.
Spenningsnivå alene er ikke et avgjørende kriterium for om et anlegg skal inkluderes i
sentralnettet eller ikke.

Sentralnettet er i hovedsak en ordning for felles tariffering av kunder tilknyttet de
nettanlegg som inngår i sentralnettet. Statnett er operatør for sentralnettet.

Sentralnettet har en viktig funksjon i utøvelsen av systemansvaret. Departementet vil
imidlertid understreke at systemansvaret og tilhørende regulering etter energiloven
gjelder for hele det norske kraftsystemet, og er således uavhengig av sentralnettets
utstrekning. At regionalnettsanlegg er av vesentlig betydning for sentralnettet er derfor
etter departementets oppfatning alene ikke et argument som medfører at anlegget skal
inkluderes i sentralnettet."

Statnett har i brev av 26. mars 2003 til NVE blant annet vist til avtalen med Finnfiord
Smelteverk om lastfrakopling. Finnfiord Smelteverk er en stor forbruker og spiller
en viktig rolle i forhold til sentralnettets drift. Det er departementets vurdering at
systemvernavtale om lastfrakopfing er et av Statnetts virkemidler i utøvelsen av
systemansvaret. Driftsmessige forhold alene medfører ikke at nettanlegg skal
inkluderes i sentralnettet. Hvorvidt en linje inngår i sentralnettet, skal ikke ha
innvirkning på muligheten for inngåelse av avtaler knyttet til systemansvaret, for
eksempel om systemvern.

Det er videre departementets forståelse at ledningen Bardufoss-Finnfiordbotn har
lokal/regional tilhørighet. Troms Kraft Nett har i brev av 24. mars 2003 til NVE gitt
uttrykk for at de er avhengig av ledningen i tunglasttimer og at de oppfatter den
som en radial med karakter av lokalt forsyningsnett.

Departementet er enig med NVEs vurdering av og praksis vedrørende forbruks- og
produksjonsradialer. Kostnadene ved disse radialene dekkes vanligvis av
radialbrukeren. Det er derfor ikke grunnlag for at disse radialene skal inngå i
sentralnettet.

Det er departementets vurdering at ledningen Bardufoss-Finnfiordbotn ikke skal
inkluderes i sentralnettet. Departementet finner at NVEs vedtak i denne saken er i
tråd med de forutsetninger som følger av energiloven med forskrifter.

Konklusjon

Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 7. juli 2003.
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Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke
gjenstand for klage jf. forvaltningslovens § 28 tredje ledd første punktum.

Mod hilsen

Ki 11 otmol e.f.
avdelingsdirektør
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