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Vedtak i klage på Reguleringsmyndigheten for Energi sitt vedtak om 
beregning av produksjonsrelatert tariff for Drevvatn 
transformatorstasjon 
 

I. Innledning  
 

Småkraft AS (Småkraft) klaget den 12. mars 2018 Helgeland Kraft AS (HK) inn for Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) for feilaktig beregning av produksjonsrelatert tariff for 
Drevvatn transformatorstasjon. I vedtak av 2. mai 2019 konstaterte NVE at HK har beregnet 
tariff for produksjonsrelatert nett i henhold til forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-1. 
Vedtaket er påklaget av Småkraft i brev av 23. mai 2019.  
 
NVE har forberedt klagen i tråd med forvaltningsloven (fvl) § 33. NVE fant ikke grunnlag for å 
endre eller oppheve vedtaket og klagen ble oversendt departementet for endelig avgjørelse i 
brev av 23. februar 2020.  
 
Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) er fra 1. november 2019 utpekt av Olje- og 
energidepartementet (OED) som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3. RME 
skal utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet. Klager på vedtak som er fattet 
av RME etter 1. november skal behandles av Energiklagenemnda. Da vedtaket i denne 
saken er fattet før 1. november 2019 behandles klagen av OED. I det følgende viser vi til 
NVE som mottaker eller avsender av dokumenter og ved henvisning til tidligere saksgang.  
 
 

II. Bakgrunn for saken  
 
Etter at Drevvatn transformatorstasjon ble idriftsatt i 2014 er den klassifisert som 
produksjonsrelatert nettanlegg, på bakgrunn av anleggets hovedfunksjon.  Klassifiseringen 
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gir nettselskapet anledning til å kreve kostnadene for bruk av produksjonsrelaterte nettanlegg 
dekket av kundene gjennom en egen tariff.   
 
Det er uenighet knyttet til HK sin beregning av produksjonsrelatert tariff for Drevvatn 
transformatorstasjon. Beregning av anleggsbidrag for samme transformatorstasjon har 
tidligere vært behandlet av NVE og OED, da som en uenighet mellom HK og Norsk 
Grønnkraft. Norsk Grønnkraft ble i 2014 skilt i et utbyggingsselskap og et driftsselskap. 
Driftsselskapet er nå fusjonert med Småkraft og idriftsatte kraftverk bygget av Norsk 
Grønnkraft driftes og eies nå av Småkraft.  
 
I OED sitt vedtak av 19. februar 2016 ble det konkludert med at anleggsbidraget skulle 
beregnes ut ifra faktiske kostnader og at Norsk Grønnkraft sine forholdsmessige andel i 
nettanlegget var 13/40, det vil si at Norsk Grønnkraft skulle dekke 13/40 av kostnadene som 
anleggsbidrag. De resterende 27/40 kunne ikke inngå i anleggsbidraget. Småkraft har klaget 
på at HK likevel legger til grunn at denne andelen skal dekkes gjennom produksjonsrelatert 
tariff.  
 
I den gjeldende saken er det lagt til grunn at uenigheten gjelder beregning av tariff for 
produksjonsrelatert nettanlegg etter forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (kontrollforskriften) § 17-1.  
 

III. Klagen fra Småkraft  
 
Småkraft klaget den 12. mars 2018 HK inn for NVE. Småkraft bestrider HK sin beregning av 
produksjonsrelatert tariff. Klagen består av to hovedpunkter:  
 

1. Den produksjonsrelaterte tariffen for Drevvatn trafo skal ikke omfatte kapitalkostnader 
av den del av trafoen som er egenfinansiert av Helgeland Kraft.  

2. Den produksjonsrelaterte tariffen for Drevvatn trafo skal kun omfatte dokumenterte 
drifts- og vedlikeholdskostnader som er utløst ved tilknytning av kraftverkene.  

 
Småkraft mener at det ikke er adgang til å kreve dekket kapitalkostnader av den delen av 
Drevvatn trafo som er egenfinansiert av HK. Det henvises til OED sitt vedtak av 19. februar 
2019 hvor det fremgår at det kun er 13/40 av totalkostnaden for Drevvatn trafo som direkte 
kan henføres til kapasitetsbehov som er utløst av kraftverkenes tilknytning. De viser til at de 
øvrige 27/40 av totalkostnaden som er egenfinansiert av HK skal inngå i selskapets 
inntektsramme og fordeles på alle selskapets kunder gjennom høyere nettleie. Småkraft 
mener at denne delen av kostnaden er pådratt av hensyn til nettkundefellesskapet og at det 
derfor ikke er rettslig adgang for HK å kreve denne andelen dekket av Småkraft gjennom 
produksjonsrelatert tariff. De argumenterer for at HK da får viderefakturere de 27/40 av 
investeringene forkledd som en produksjonsrelatert tariff.  
 
Videre argumenteres det for at HK sin tariffpraksis tilsier at produsenten skal finansiere både 
kostnader som direkte kan henføres til produsentens behov, og merkostnadene som kan 
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henføres til fremtidige kapasitetsbehov. I og med at OED konkluderte med at 13/40 av 
Drevvatn trafo anses som en nødvendig kostnad ved tilknytning av kraftverkene, må dette 
også danne utgangspunktet for fastsettelse av produksjonsrelatert tariff. Ved beregning av 
tariffen er det de faktiske kostnadene knyttet til anlegget som skal legges til grunn. Dette vil 
normalt omfatte både kapitalkostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader for trafoen. Da 
13/40 av kostnadene allerede er finansiert gjennom anleggsbidrag skal den 
produksjonsrelaterte tariffen for Drevvatn trafo kun dekke drifts- og vedlikeholdskostnader 
som er utløst ved tilknytning av kraftverkene.  
 
Småkraft sin andre anførsel går på at HK ikke har adgang til å kreve drifts- og 
vedlikeholdskostnader lik 1,5 % av den totale investeringskostnaden i Drevvatn 
transformatorstasjon. De mener at HK er forpliktet til å dokumentere de kostnadene som er 
utløst som følge av tilknytning til kraftverkene før disse tas med i beregningen av den 
produksjonsrelaterte tariffen. Småkraft mener videre at det ikke er adgang til å 
sjablongmessig fastsette drifts- og vedlikeholdskostnader på grunnlag av antagelser om 
normale kostnader i bransjen. Videre mener de at HK heller ikke kan kreve at Småkraft 
dekker drifts- og vedlikeholdskostnadene som skyldes at Drevvatn trafo er overdimensjonert.  
 
Etter at NVE fattet vedtak 2. mai 2019 klaget Småkraft vedtaket inn for NVE som ikke fant 
grunnlag for å endre sitt vedtak. Klagen ble derfor oversendt til OED for endelig avgjørelse. I 
klagen til OED tar småkraft opp at NVE har basert seg på feil rettanvendelse ved at Småkraft 
pålegges å betale for investeringer som OED har avgjort at Småkraft ikke skal betale for. De 
argumenterer for at dersom NVE sin forståelse av regelverket legges til grunn vil HK ha 
skaffet seg hjemmel til å kreve inn de samme pengene gjennom en annen bestemmelse i 
samme forskrift. Når nettkapasiteten er overdimensjonert på bakgrunn av valg gjort av 
nettselskapet vil selve kostnadsgrunnlaget være større enn det som følger av produsentens 
tilknytning. Dersom også disse kostnadene må dekkes av produsentene gjennom den 
produksjonsrelaterte tariffen, ender produsenten opp med kostnader som er større enn det 
nettilknytningen egentlig utløser.  
 
Avslutningsvis mener Småkraft at NVE feiltolker OED sitt vedtak fra 2016 ved å kun legge 
kundene som er knyttet til det produksjonsrelaterte nettanlegget til grunn ved tolkning av at 
"kostnader som ikke dekkes gjennom anleggsbidrag skal fordeles på alle nettselskapets 
kunder". Småkraft mener at dette vil gjøre det uforutsigbart for produsenter som ønsker 
tilknytning dersom kostnader knyttet til overdimensjonering må dekkes av produsenten 
gjennom tariffen.  
  

 
IV. Bemerkninger fra Helgeland Kraft  

 
I forbindelse med mottatt klage fra Småkraft ba NVE HK om informasjon vedrørende 
uenigheten. De ønsket å få vite hva som er bakgrunnen for at anlegget er klassifisert som 
produksjonsrelatert nett, hvilke beregninger som er lagt til grunn for den produksjonsrelaterte 
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tariffen og hvordan HK har beregnet at drifts- og vedlikeholdskostnader skal settes til 1,5 % 
av totalkostnaden for Drevvatn transformatorstasjon.  
 
HK skriver i sitt tilsvar av 20. september 2018 at Drevvatn transformatorstasjon har Småkraft 
som eneste kunde og at stasjonen derfor er klassifisert som produksjonsrelatert nett. De 
skriver at tarifferingen gjøres på bakgrunn av anleggets hovedfunksjon. Dette innebærer i 
praksis at det gjøres en årlig vurdering av status for anlegget. Tariffen vil derfor kunne endre 
seg fra år til år, ut i fra gjeldende klassifisering. Hele Drevvatn transformatorstasjon er ikke 
klassifisert som produksjonsrelatert.  
 
Beregningene som ligger til grunn for den produksjonsrelaterte tariffen er gjort på bakgrunn 
av at anleggsbidraget Norsk Grønnkraft (Småkraft) betalte (13/40) ikke dekker 
investeringene som er gjort i det produksjonsrelaterte nettet. Det beregnes derfor tariff for 
den delen av det produksjonsrelaterte nettet som ikke er dekket av anleggsbidraget. Tariffen 
består av avskrivinger og avkastningsgrunnlag (kapitalkostnader) og drifts- og 
vedlikeholdskostnader.  
 
Drifts- og vedlikeholdskostnaden er satt til 1,5% av investeringskostnaden i de 
produksjonsrelaterte nettanleggene, og ikke til 1,5% av totalkostnaden for Drevvatn 
transformatorstasjon. HK opplyser om at satsen på 1,5 % er det normale i bransjen og at 
dette ble anbefalt av EC Group som utarbeidet et forslag til tariff på vegne av Norsk 
Grønnkraft i 2016.  
 
HK beskriver at komponentene som inngår som produksjonsrelatert nett i Drevvatn 
transformatorstasjon er 22 kV avgang mot kraftverkene i Elsfjord, 22 kV trafobryter, 22 og 66 
kV vikling i transformatoren, 66 kV trafobryter samt en andel av øvrige investeringer i bygg, 
kontrollanlegg, administrasjon og lignende som er produksjonsrelatert. Også dette er i 
henhold til forslaget som Norsk Grønnkraft fikk EC Group til å utarbeide for dem. 
 
Forøvrig beskriver HK at deres tariffberegning er gjort på bakgrunn av kontrollforskriften § 
17-1 hvor HK oppfatter bestemmelsen som at øvrige nettkunder ikke kan belastes med 
kostnader fra produksjonsrelaterte nettanlegg.  
 
 

V. NVE sitt vedtak  
 
I NVE sitt vedtak av 2. mai 2019 gjennomgår de regelverket for tariffering av 
produksjonsrelatert nett og deres vurdering av saken. Regelverket for tariffering av 
produksjonsrelatert nett baserer seg på at alle kostnader i produksjonsrelaterte nettanlegg 
som hovedregel dekkes av kraftprodusenten. Kostnadene innebærer planlegging, oppføring 
og drift av anleggene.  
 
I kontrollforskriften § 17-1 første ledd heter det at:  
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Kostnadene ved produksjonsrelaterte nettanlegg skal dekkes av produsenten og ikke inngå i 
tariffgrunnlaget for uttak. Med produksjonsrelaterte nettanlegg menes kraftledninger og andre 
nettanlegg der hovedfunksjonen er overføring av kraft fra tilknyttet produksjonsanlegg til 
nærmeste utvekslingspunkt i nettet.  
 
Klassifisering av et anlegg gjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering av anleggets 
hovedfunksjon. Historisk utvikling eller eierforhold skal legges til side og det er anleggets 
hovedfunksjon i dag som er avgjørende for klassifiseringen. Deler av Drevvatn 
transformatorstasjon er klassifisert som et produksjonsbasert nettanlegg.  
 
NVE beskriver at kapitalkostnadene skal inngå ved beregning av produksjonsrelatert tariff. 
Produsenter som er tilknyttet et produksjonsrelatert nettanlegg skal i tillegg til energiledd og 
innmatingstariff betale en tariff som dekker kostnadene i anlegget. HK tarifferer dette som en 
årlig leiesats som tilsvarer kostnadene i anlegget.  
 
Småkraft har dekket 13/40 av kapitalkostnadene gjennom anleggsbidrag. Det ble stadfestet i 
OED sitt vedtak av 19. februar 2016 at de resterende 27/40 ikke skal inngå i 
anleggsbidraget. NVE påpeker at regelverket for tariffering av produksjonsrelaterte 
nettanlegg gjelder uavhengig av regelverket om anleggsbidrag. Kapitalkostnadene som 
allerede er dekket gjennom anleggsbidrag påvirker det resterende kapitalgrunnlaget som 
skal dekkes gjennom produksjonsrelatert tariff. Det påvirker imidlertid ikke hvorvidt det skal 
fastsettes en slik tariff. Alle de resterende kostnadene skal inkluderes ved beregning av 
tariffen. Den produksjonsrelaterte tariffen er betaling for den løpende bruken av nettet og 
anleggsbidrag er en betaling for investeringer som utløses når kunden blir tilknyttet nettet, får 
økt kapasitet, eller bedre kvalitet. Videre påpekes det at betaling av anleggsbidrag ikke 
medfører at plikten til å betale for den løpende bruken av nettet faller bort.  
 
Småkraft anfører videre at HK ikke har adgang til å kreve drifts- og vedlikeholdskostnader lik 
1,5 % av den totale investeringskostnaden gjennom den produksjonsrelaterte tariffen. De 
mener at disse kostnadene skal settes lik faktiske kostnader som er utløst som følge av 
tilknytning av kraftverkene. NVE beskriver i sitt vedtak at drifts- og vedlikeholdskostnader vil 
variere over tid. Variasjonene kan avhenge av blant annet anleggets levealder og 
værforhold, samt valg av teknisk løsning. NVE peker på at HK har fastsatt en sats som er i 
tråd med det normale i bransje og etter anbefalinger fra EC Group.  
 
På bakgrunn av dette mener NVE at HK har beregnet produksjonsrelatert tariff i henhold til 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-1. 
 
 

VI. Departementets vurdering  
 
Departementet kan i klagesaksbehandlingen prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn 
til nye omstendigheter og vurdere de anførsler klager har fremsatt, jf. fvl. § 34.  
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Selv om en rekke forhold tas opp i den opprinnelige klagen, legger departementet til grunn at 
uenigheten på nåværende tidspunkt dreier seg om produksjonsrelatert tariff i henhold til 
kontrollforskriften § 17-1.  
 
Småkraft har gjort gjeldende at HK ikke kan beregne produksjonsrelatert tariff basert på de 
27/40 delene av investeringene på Drevvatn trafo som er klassifisert som produksjonsrelatert 
nett og at NVE sin rettsanvendelse i vedtaket er feil. Småkraft er enige i at det isolert sett 
stemmer at reglene om anleggsbidrag regulerer anleggsbidrag og at reglene om tariffering 
regulerer tariffering, men de mener at lovene må ses i sammenheng og ikke kan tolkes slik at 
de uthuler hverandre.  
 
Departementet legger til grunn at kontrollforskriften § 17-1 er en skal-bestemmelse. 
Regelverket skal sikre at øvrige nettkunder ikke får økt tariff som følge av investeringer som 
gjøres i nettanlegg som følge av produksjonstilknytning i et område.   
 
Departementet er enig i NVE sin vurdering av regelverket. At en kunde har betalt sin andel 
av anleggsbidragskostnaden, medfører ikke at plikten til å betale for den løpende bruken av 
nettet faller bort. I OED sitt vedtak av 19. februar 2016 konstateres det at de kostnadene som 
ikke dekkes gjennom anleggsbidrag i utgangspunktet skal fordeles ut på alle nettselskapets 
kunder gjennom høyere nettleie. I denne saken er det kun en kunde som bruker det 
produksjonsrelaterte nettanlegget og dermed fordeles nettleien på en kunde. Dersom flere 
produsenter knytter seg til det aktuelle nettanlegget vil tariffen fordeles på flere kunder. 
Kapitalkostnader skal inngå ved beregning av produksjonsrelatert tariff.  
 
OED har videre lagt til grunn at aktørene ikke lenger er uenige i hvilke komponenter som i 
seg selv skal klassifiseres som produksjonsrelaterte. Departementet har derfor ikke vurdert 
klassifiseringen som er lagt til grunn for den produksjonsrelaterte tariffen. Det er imidlertid 
grunn til å understreke at det ikke er hele den gjenstående kapasiteten for 
transformatoranlegget sett under ett (27 MW) som er klassifisert som produksjonsrelatert, 
men de enkeltkomponentene i stasjonen som er vurdert som produksjonsrelaterte av EC 
Group. Den produksjonsrelaterte tariffen skal også inkludere en andel av de øvrige 
investeringene i bygg, kontrollanlegg og administrasjon som er direkte relatert til det aktuelle 
produksjonsrelaterte nettanlegget.  
 
Småkraft anfører videre at HK ikke kan fakturere en udokumenterbar sjablongkostnad for 
drifts- og vedlikeholdskostnader for Drevvatn transformatorstasjon. Drifts- og 
vedlikeholdsatsen er satt til 1,5 % av den totale investeringskostnaden. Det er her grunn til å 
understreke at HK i dette tilfellet har satt satsen for drifts- og vedlikeholdskostnader til 1,5 % 
av kostnadene for anleggene som regnes som produksjonsrelatert og ikke til 1,5 % av 
totalkostnaden for Drevvatn transformatorstasjon. Småkraft argumenterer for at disse 
kostnadene skal settes lik de faktiske kostnadene som er utløst som følge av tilknytning av 
kraftverkene.  
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NVE krever at nettselskap sannsynliggjør drifts- og vedlikeholdskostnader. Dersom 
kostnadene sannsynliggjøres er det adgang til å fastsette en forhåndsdefinert prosentsats 
som gir en rimelig dekning av kostnadene over tid. HK har satt sin sats i tråd med det 
normale i bransjen og den samme satsen er anbefalt av EC Group. NVE har lagt til grunn at 
dette er tilstrekkelig dokumentasjon for den satsen som er fastsatt. Departementet er enig i 
NVE sin vurdering.  
 
 

VII. Konklusjon  
 
Klagen har ikke ført frem. NVEs vedtak av 2. mai 2019 stadfestes.  
 
Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28 tredje ledd første 
punktum.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjell M Grotmol (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ane Hammer Langhelle 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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