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NVEs vurdering i klage på Tussa Netts beregning av anleggsbidrag -
vedtak

Bjarne Fjørstad klager på vegne av Børre Tveberg og Bruelva minikraftverk på Tussa Nett AS
beregning av anleggsbidrag. NVE  har vurdert Tussa Netts tariffpraksis etter gjeldende regleir i
energiloven og tilhørende forskrifter,  NVE  kan ikke finne at Tussa Nett har anledning til å kreve
anleggsbidrag for oppgradering av regionalnettstransformator i Åmela.

Saksopplysninger

Bjarne Fjørstad klager i brev av 22.11.2007 på Tussa Nett AS beregning av anleggsbidrag. Bjarne
Fjørstad klager spesielt på beregning av anleggsbidrag for en andel av kostnadene ved Åmela
trafostasjon.

Det planlagte kraftverket vil være et elvekraftverk uten regulering. Installert effekt vil være 0,785 MW
med en midlere årsproduksjon beregnet til 2,12 GWh. Kraftverket vil knytte seg til nettet i Nordalen i
Vanylven kommune.

NVE har i brev av 27.11.2007 bedt Tussa Nett gi en nærmere redegjørelse for de forhold det klages
på. Tussa Nett har i brev av 14.12.2007 gitt beskrivelser knyttet til anleggsbidragsberegningen av
oppgraderingen. Området er ifølge Tussa Nett preget av lite forbruk, noe som medfører at lokal
produksjon må mates inn 22kV- nettet og transformeres opp på regionalnettet. Tussa Nett opplyser at
sammen med annen produksjon som er planlagt i området vil ikke 22/66 kV transformatoren i Åmela
være stor nok til å ta imot den planlagte produksjonen. De eksisterende kraftverkene i området
(Folkestad og Dale) mater inn kraft mot denne transformatoren i lettlast, noe som gjør at denne
transformatoren er fullastet. Den eksisterende transformatorstasjonen i Åmela er på 7 MVA. Steinsvik
kraftverk, Eidseterelva kraftverk, Tennelva kraftverk og Bruelva kraftverk har fått tillatelse til å
tilknytte seg nettet under forutsetning om at de bidrar med et anleggsbidrag for å øke
transformatorkapasiteten i Åmela fra 7 til 25 MVA. Bygging av ny transformator i Åmela er satt i
gang.

MVA

Bjarne Fjørstad opplyser i brev av 21.12.2007 at de ikke har videre kommentarer til Tussa Netts
anførsler.
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NVF,s vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Det vises spesielt til forskrift av
11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere rammer for hvordan nettselskapene skal
utarbeide sine tariffer. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer
som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Dersom NVE likevel får informasjon om at et
nettselskap har en tariffpraksis som er i strid med regelverket, kan NVE treffe vedtak med hjemmel i
kontrollforskriften § 18-1, som sier at: "Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som
er nødvendige for gjennomføring av denne forskriften og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges
vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven. "

NVE vil innledningsvis påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt til å imøtegå alt det en part
har anført. NVE vil ta for seg partenes anførsler ut fra det som har relevans for saken og det som ellers
er av betydning for å begrunne vår avgjørelse.

Forskriftens bestemmelser

Forskrift av 11.mars 1999 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer gir nærmere rammer for hvordan nettselskapene kan fastsette
anleggsbidrag for nytilknyttinger. Av forskriften fremgår det at muligheten til å kreve anleggsbidrag
avhenger av om det aktuelle nettanlegget er å anse som kundespesifikt, radielt eller manket nett.
Hovedregelen er at nettselskapene kan kreve at kunden dekker hele anleggskostnaden for investeringer
i kundespesifikke nett. I kontrollforskriften § 17-5, tredje ledd heter det at:

"Når en tilknytting som beskrevet i første og annet ledd utløser forsterkninger i et radieltfellesanlegg

kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. "

§ 17-5, fjerde ledd sier videre at

"Ved investeringer i maskete nett kan anleggsbidrag kun fastsettes i ekstraordinære tilfeller. "

NVE har ikke som praksis å tillate dekning av investeringer i maskede nett gjennom anleggsbidrag.

NVE har ikke fastlagt absolutte kriterier for når et nettanlegg kan oppfattes å være radielle, men har i
sin forvaltningsmessige praktisering lagt til grunn at et radielt fellesnett skal forstås som et nettanlegg
som forsyner en "avgrenset og klart identifiserbar kundegruppe ". Eksempler på dette er nettanlegg
som forsyner boligfelt, og i visse tilfeller høyspenningsnett som forsyner en nettstasj on. Det følger av
denne definisjonen og kontrollforskriftens bestemmelser at et nettselskaps muligheter for å innkreve
anleggsbidrag for en forsterkning, avhenger av om nytten av forsterkningen kan henføres en avgrenset
og identifiserbar kundegruppe.

NVEs vurdering

NVE legger til grunn at klagen dreier seg om hvorvidt Tussa Nett har rett til å kreve anleggsbidrag fra
Bruelva minikraftverk for økt transformatorkapasitet i Åmela transformatorstasjon. Primært vil saken
omhandle hvorvidt Åmela transformatorstasjon er endel av et masket nett, og om det er mulig å
henføre nytten ved oppgradering av Åmela transformatorstasjon til Bruelva minikraftverk.

Etablering av småkraft kan føre til at det blir et lokalt overskudd av kraft. I slike områder kan det være
begrenset kapasitet i bakenforliggende{overliggende nett. Dette innebærer at det må gjennomføres til
tider omfattende investeringer, for å kunne ta imot kraften fra nye produsenter. Bestemmelsen om
anleggsbidrag har til hensikt å synliggjøre de nettmessige kostnader som nytilknytning fører med seg.
Anleggsbidraget skal også bidra til en mer kostnadsriktig fordeling av investeringer i nettutbygging
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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.

Med hilsen

AP"

M 't Lundt n Fossdal Torfl ri Jonå sen

/1'-
delingsdirektør seksjonssjef

Kopi: ing.firma Bjarne Fjørstd, Jordmorvegen 1, 6020 ÅLESUND


