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NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak
Total E&P Norge AS (TEPN) klager på BKK Nett AS' vilkår for tilknytning og anleggsbidrag i
forbindelse med elektrifisering av Martin Linge plattformen fra Kollsnes transformatorstasjon.
NVE har vurdert BKK Nett AS sin tariffpraksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende
forskrifter. NVE finner at BKK Nett AS har en tarifferingspraksis som er i strid med regelverket.

Saksopplysninger

Martin Linge plattformen skal elektrifiseres fra Kollsnes. I brev av 18.06.2013 klager Total E&P Norge
AS (TEPN) på BKK Nett AS' vilkår for tilknytning og beregning av anleggsbidrag.

TEPN mener at:

Martin Linge-konsesjonen ikke kan belastes med utgiftene for en bygningsutvidelse av BKKs
transformatorstasjon fordi de har en prioritet foran Mongstad-Kollsnes konsesjonen til de ledige
bryterplassene i dagens 300 kV BKK stasjon på Kollsnes.

Martin Linge-konsesjonen ikke kan belastes med utgiftene til en samleskinnebryter i 300 kV
nettet, siden 300 kV stasjonen til BKK på Kollsnes er å betrakte som del av et masket nett.

BKK ikke har fulgt tilknytningsplikten med tanke på den tiden det har tatt BKK å fremlegge et
beregningsgrunnlag for forslag til anleggsbidragsavtale for Martin Linge-konsesjonen.

BKK ikke har oppfylt informasjonsplikten overfor TEPN i forbindelse med
tilknytningsprosessen og innholdet i forprosjektrapporten for Martin Linge.

I brev av 29. juli 2013 ba NVE BKK Nett om en redegjørelse for saken. NVE ba spesielt om en nærmere
beskrivelse av de konkrete forhold som var tatt opp i klagen. Spesielt ba NVE om en redegjørelse fra
BKK Nett om hvordan de praktiserer fordeling av ledig kapasitet i henhold til tilknytningsplikten.
Videre ba NVE BKK Nett redegjøre for hvorfor de mente anlegget var radielt og ikke masket.

BKK kom med en redegjørelse i brev av 26.08.2013.

Ledig kapasitet
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Side 2

I henhold til brevet tildeler BKK ledig kapasitet fra det tidspunkt kundens behov først blir kjent for BKK
Nett. BKK Nett ble kjent med Mongstad-Kollsnes behov i 2005, mens behovet for tilknytning av Martin
Linge først ble kjent for BKK Nett i 2011.

Radielt vs. masket nett

I sin redegjørelse viste BKK Nett til at de prinsipielt la til grunn at anlegg som i normal driftsituasjon er
radielt drevet er å anse som anleggsbidragsrelevant, selv om anlegget teknisk sett inngår i et masket nett.
BKK Nett legger også ved driftsnotat fra Statnett som viser at nettet i normalsituasjon driftes radielt.

Tilknytningsplikt

BKK Netts praksis for forprosjektering, inkludert innhenting av kostnadsunderlag for et prosjekt, er å
starte arbeidet når det foreligger rettskraftig konsesjon. Detaljprosjektering og kontraktsinngåelser
igangsettes først når selskapet har fattet investeringsbeslutning og kunden har akseptert
anleggsbidragsavtalen. I tillegg viser BKK Nett til at det har vært viktig å komme frem til tekniske
løsninger i Kollsnes stasjon som ivaretar både tilknytningen til Martin Linge og linjen Kollsnes-
Mongstad på en best mulig måte. Dette kan ha ført til noe mer tidsbruk. BKK Nett mener imidlertid at
det ved store og komplekse prosjekter må påregnes at det tar noe ekstra tid.

BKK Nett viser også til at de måtte starte et internt arbeid med å utarbeide nye tilknytningsavtaler for
regionalnettskunder som følge av at arbeidet med nye avtalesett som skulle ta inn over seg at
Regionalnettsordningen ble avsluttet.

BKK Nett beklager at TEPN har måttet purre på informasjon om prosjektet, men mener de ikke har
handlet i strid med energilovsforkriftens § 3-4, fjerde ledd som sier: "Tilknytningsplikten omfatter, om
nødvendig, en plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i nye nettanlegg uten ugrunnet
opphold. Konsesjonæren plikter å legge frem en realistisk og veiledende tidsplan for nettilknytningen."
BKK Nett viser også til at det i hele perioden siden TEPN la frem sitt behov for nettilknytning har vært
jevnlige møter og annen muntlig og skriftlig dialog mellom partene der TEPN har blitt orientert om
fremdrift.

Informasjonsplikten

BKK Nett henviser til inngått avtale om anleggsbidrag, hvor antatt størrelse på anleggsbidraget og ulike
kostnader spesifisert på komponentnivå for de deler av prosjektet de mener er anleggsbidragsrelevant
fremgår. Grunnlaget ble fremlagt for TEPN i møte før avtale om anleggsbidrag ble signert. I den fasen
prosjektet var i ved utarbeidelse av anleggsbidragsavtalen var dette i hht til BKK de beste og mest
detaljerte kostnadsestimatene de hadde tilgjengelig. BKK Nett viser også til prosedyre for beregning av
anleggsbidrag som er beskrevet på deres hjemmesider.

NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i
energilovsforskriften § 4-10.

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 tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.
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Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.

Total E&P Norge AS tar opp flere forhold i sitt brev, men gitt informasjon i saken legger NVE til grunn
at klagen omhandler BKK Netts oppfyllelse av tilknytningsplikten og til hvilke grad BKK Nett har
anledning til å kreve anleggsbidrag.

Tilknytningsplikt

I henhold til energilovsforskriften § 4-4 d) har alle omsetningskonsesjonærer en plikt til å sørge for
markedsadgang etter ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår. Plikten til å sørge for
markedsadgang gjelder til eksisterende nett.

Før en tilknytning tillates, plikter alle berørte nettkonsesjonærer å gjøre en vurdering av om
tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte, plikter
berørte nettkonsesjonærer i henhold til § 3-4 i energiloven uten ugrunnet opphold å:

utrede,

søke konsesjon og

gjennomføre nødvendige investeringer i sine nett for tilknytning

Konsesjonær plikter også å legge frem en realistisk og veiledende tidsplan for nettilknytningen.

TEPN mener BKK Nett bryter tilknytningsplikten og informasjonsplikten da det har tatt
uforholdsmessig lang tid å komme med et beregningsgrunnlag for forslag til anleggsbidragsavtale for
Martin Linge-konsesjonen. I henhold til TEPN tok det mer enn 6 måneder fra rettskraftig konsesjon ble
sendt fra NVE til BKK, til det forelå et kostnadsunderlag til anleggsbidragsavtale. Det etter gjentatte
purringer.

I tillegg mener TEPN at BKK Nett har brutt sin informasjonsplikt på grunn av manglende informasjon
rundt prosessen for anleggsbidrag.

I henhold til redegjørelsen fra BKK Nett har planlegging og konsesjonssøknad for utvidelse av Kollsnes
transformatorstasjon for å tilrettelegge for forsyning til Martin Linge fulgt samme løp som TEPNs
planlegging og konsesjonssøknad for vekselsstrømkabelen fra Kollsnes til grunnlinjen.

I sin redegjørelse viser BKK Nett til at de har som praksis at det ikke igangsettes forprosjektering,
herunder innhenting av kostnadsgrunnlag for et prosjekt før det foreligger rettskraftig konsesjon. Videre
skriver BKK at utvidelse og investeringer i Kollsnes transformatorstasjon er et stort komplekst anlegg
og det har vært viktig å se både Mongstad-Kollsnes linjen og Martin Linge tilknytningen i sammenheng.
Dette har i følge BKK ført til at det har tatt noe lengre tid enn vanlig å komme frem til et
kostnadsgrunnlag for anleggsbidrag. BKK Nett viser også til at det i hele perioden siden TEPN la frem
sitt behov for nettilknytning har vært jevnlige møter og annen muntlig og skriftlig dialog mellom partene
der TEPN har blitt orientert om fremdrift.

BKK Nett henviser til inngått avtale om anleggsbidrag, hvor antatt størrelse på anleggsbidraget og ulike
kostnader spesifisert på komponentnivå for de deler av prosjektet de mener er anleggsbidragsrelevant
fremgår. Grunnlaget ble fremlagt for TEPN i møte før avtale om anleggsbidrag ble signert. I den fasen
prosjektet var i ved utarbeidelse av anleggsbidragsavtalen var dette i hht til BKK de beste og mest
detaljerte kostnadsestimatene de hadde tilgjengelig. BKK Nett viser også til prosedyre for beregning av
anleggsbidrag som er beskrevet på deres hjemmesider.
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Utredningsplikt og plikt til å søke konsesjon

I henhold til Ot.prp nr 62 (2008-2009) Om lov om endringer i energiloven skriver Olje- og
energidepartementet at:

"Produksjonsprosjekter vil gå igjennom de ulikefasene melding, utredning, konsesjonssøknad og
investering. Tilknytningspliktenfor nettselskapene må tilpasses denne prosessen, slik at en melding fra
en produsent følges opp med nettutredning og meldingfra det aktuelle nettselskapet,
konsesjonssøknaderfor produksjonsprosjekter følges opp med en konsesjonssøknadfor nett og at
eventuelle investeringer gjøres samtidig."

NVE legger til grunn at nettselskap har samme plikt til å tilpasse seg fasene for tilknytning av nytt
forbruk. I dette tilfelle gjelder det TEPNs melding, utredning og konsesjonssøknad for
tilknytningslinjen.

Utredning og konsesjonssøknad for utvidelse av Kollsnes transformatorstasjon har fulgt samme løp som
utredning og konsesjonssøknad for TEPNs kabel fra Kollsnes til grunnlinjen.

Ut i fra dokumentasjonen gitt i saken går det frem at det er TEPN som har søkt anleggskonsesjon på
vegne av BKK Nett for de investeringene som er nødvendig å gjennomføre i Kollsnes
transformatorstasjon. I konsesjonssøknaden går det både frem tilknytningsløsning og kostnader
forbundet med investeringen.

Nettselskap skal vederlagsfritt kunne gi et kostnadsoverslag på et eventuelt anleggsbidrag. Et slikt
anslag kan være heftet med stor usikkerhet. Anleggsbidrag skal etterberegnes og gjøres opp basert på
faktisk medgåtte kostnader.

Slik NVE forstår saken, gjelder klagen manglende beregningsgrunnlag for anleggsbidrag på et detaljert
nivå. NVE vurderer at det i henhold til tilknytningsplikten kun er grunnlag for å pålegge BKK Nett å
starte arbeidet med detaljprosjektering, anskaffelser, med mere når det foreligger rettskraftig konsesjon
for det aktuelle anlegget. Gitt anlegges kompleksitet, kan ikke NVE se at BKK Nett har brutt
tilknytningsplikten på dette punktet.

Informasjonsplikt

Nettselskapenes informasjonsplikt er tatt inn som en egen bestemmelse i kontrollforskriften § 13-5. I
bestemmelsens andre ledd heter det: "Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi
kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike
kundegrupper." Etter kontrollforskriften § 1-3 er anleggsbidrag en tariff.

I tillegg er nettselskapenes informasjonsplikt ved innkreving av anleggsbidrag omtalt i
kontrollforskriften § 17-5 åttende ledd: "Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving
av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget." Anleggsbidrag beregnes individuelt og skal gis
informasjon om på forhånd, slik at kunden som utløser investeringen kan vurdere om han er villig til å
akseptere nettselskapets vilkår.

NVEs forvaltningspraksis stiller ikke eksakte krav til hvor detaljert informasjonen som blir gitt på
forhånd skal være, men det legges til grunn at nettselskapet som et minimum skal informere om
hjemmelsgrunnlaget for innkreving av anleggsbidrag, opplyse om hvilke kostnader som kreves dekket
gjennom anleggsbidraget, og oppgi et kostnadsoverslag på anleggsbidraget.

Det er TEPN som har søkt konsesjon på utvidelse av Kollsnes transfortnatorstasjon på vegne av BKK
Nett AS. NVE legger derfor til grunn at kostnadsoverslaget for investeringen og hjemmelsgrunnlaget for
innkreving av anleggsbidrag var kjent. En detaljert avtale om anleggsbidrag ble lagt frem ca 6 måneder
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etter at rettskraftig konsesjon var gitt. Ut i fra dokumentasjonen går det ikke frem til hvilken grad BKK
Nett har gitt opplysninger om hvilke kostnader som kreves dekket gjennom anleggsbidrag og et
overordnet kostnadsoverslag. NVE vurderer det likevel dit hen at BKK Nett AS ikke har brutt
informasjonsplikten, da TEPN har vært svært involvert i utarbeidelse av konsesjonssøknaden.

Prioritet til ledig kapasitet

Nettselskap skal legge til grunn den konsesjonsgitte størrelsen på produksjon/forbruksenhet ved
fordeling av ledig kapasitet.

I Kollsnes transformatorstasjon skal det etableres ett bryterfelt, som det har vært satt av plass til og en
reaktor som krever bygningsutvidelse i forbindelse med Mongstad-Kollsnes-utbyggingen. Til Martin
Linge forbindelsen ligger det i konsesjonen til grunn at eksisterende bygg på Kollsnes skal forlenges og
huse to bryterfelt.

NVE har gjort følgende generelle vurdering av tilknytningsplikt og tildeling av ledig kapasitet:

Tilknytningsplikten gjelder tilgang til eksisterende nett. I tilfeller der det er driftsmessig forsvarlig å
tilknytte nye produksjonsenheter eller forbruksenheter, er hovedprinsippet at den som først far avklart
sitt tilknytningsforhold (for eksempel inngår bindende tilknytningsavtale) er den som først får tilknytte
seg nettet. Det er ikke tillatt å reservere fremtidig plass i nettet.

Det er imidlertid det enkelte nettselskap som er ansvarlig for å utforme kriterier for tildeling av kapasitet
i sitt nett. Disse kriteriene skal være objektive og ikke diskriminerende og bør så langt som mulig gjøres
kjent for potensielle aktører i området i forkant. Etter NVEs vurdering skal enhver avtale om rett til ledig
kapasitet være tidsbegrenset. NVE legger til grunn at slike avtaler kan gi rett til tilknytning innen en gitt
frist. Dersom fristen utløper uten at tilknytningen er gjennomført må aktøren "trekke ny kølapp".

NVEs vurdering av tilknytningsplikt og prioritet til ledig kapasitet gjelder for nye produksjons-og
forbruksenheter.

Mongstad-Kollsnes linjen er ikke en ordinær tilknytning, men er å anse som en del av nettutviklingen
for å sikre strømforsyning til Bergensområde.

I henhold til energilovsforskriften § 4-4 d) plikter imidlertid omsetningskonsesjonærer å sørge for
markedsadgang for alle som etterspør nettjenester til ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og
vilkår. NVE forstår det dit hen at BKK Nett har en praksis der de fordeler ledig kapasitet fra det
tidspunkt kundens behov først blir kjent for BKK Nett, uavhengig av om det er nettutvikling eller
tilknytning av nye kunder.

NVE vurderer at kravet om tidsbegrenset reservasjon av kapasitet i nettet også gjelder for
nettutviklingsprosjektet. Slik NVE forstår det foreligger det ingen tidsbegrensning for reservert plass for
Mongstad-Kollsnes linjen.

NVE har ikke gjort en vurdering på hvilke av de to prosjektene som ville hatt prioritet dersom BKK Nett
hadde hatt en annen praksis med tidsbegrensede reservasjon av ledig kapasitet, men vurderer dagens
praksis der det er uklart for kunde hvilke kriterier som ligger til grunn for reservering av ledig kapasitet
til ikke å være i tråd med energilovsforskriften § 4-4 punkt d) om markedsadgang og tariffer.
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Anleggsbidrag i masket nett

I NVEs innstilling til OED 31. januar 2011 vedrørende konsesjonssøknaden fra BKK om Mongstad-
Kollsnes linjen vurderte en at forbindelsen mellom Mongstad og Kollsnes ville være viktig for
etableringen av en robust kraftforsyning til Kollsnes og Bergen. I tillegg ble det vurdert at den vil ha en
viktig funksjon for å sikre både den landbaserte og den off-shorebaserte olje-og gassindustrien på
Mongstad og Kollsnes.

I forbindelse med NVEs konsesjonsbehandling av tilknytningen av Martin Linge plattformen ble det
vurdert at nettet i Bergens-området var sterkt presset og forsyning både til Bergen og Kollsnes ikke
oppfylte n-1 kriteriet. NVE vurderte at denne situasjonen ville vedvare inntil forbindelsene Mongstad-
Kollsnes og Mongstad-Modalen ble idriftsatt.

Statnett og BKK Nett understreket også at kapasiteten i sentralnettet inn mot Bergensområdet var
begrenset. De anmodet videre om at det dersom tilknytning skulle tillates, ble satt vilkår tilsvarende de
som ble satt for Statoil ved forsyning av kompressor 3 og 4 på Troll A.

Til tross for den begrensede kapasiteten, vurderte NVE at tilknytning av Martin Linge til Kollsnes kunne
tillates dersom TEPN ble pålagt de samme vilkårene om systemvern med belastningsfrakopling som
Statoil ble pålagt for Troll A forsyningen.

I vurderingen understreket NVE at kraftledning Mongstad-Kollsnes og Mongstad-Modalen måtte være
på plass for at nettsituasjonen på Kollsnes skulle tilfredsstille normale driftskrav (n-1).

For å hensynta den anstrengte nettsituasjonen på Kollsnes, satte NVE følgende særskilte vilkår i
konsesjonen til Martin Linge. Vilkårene gjelder inntil n-1 kriteriet er oppfylt:

De konsesjonsgitte anleggene skal omfattes av et systemvern med belastningsfrakobling på
Kollsnes for å redusere konsekvensen av eventuellefeil i nettet eller vanskelige driftssituasjoner,
jfforskrift nr 448 av 7. mai 2002 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 13 og 21. Martin Linge-
plattformen vil iperioden tilkobles ovennevnte systemvern medprioritet etter kunder med
ordinære tilknytningsvilkår, med et volum tilsvarendeforbruket til Martin Linge.

I tillegg skal forbruket .fra anleggene kunne kobles utfor å kunne avlaste nettet somfølge av
akutt ellerforventet knapphet på overføringskapasitet.

I situasjoner som beskrevet ovenfor vil Martin Linge ha lavere prioritet enn kunder med
ordinære vilkår.

Dersom nettsituasjonen krever det, vil utkobling kunne skje momentant og uten varslingstid.
Utkoblingstid er begrenset til nødvendig tidfor å gjenopprette normalforsyningssikkerhet i
nettet.

Eventuell utkobling av Martin Linge skal iperioden skje uten kompensasjon fra nettselskap eller
systemansvarlig.

Basert på vurderingene som ble gjort i forbindelse med konsesjonssøknadene både for Mongstad-
Kollsnes linjen og tilknytning av Martin Linge plattformen, ble konsesjon for tilknytning av til Martin
Linge plattformen gitt under forutsetning av at Mongstad-Kollsnes linjen ble gjennomført. Det ble satt
særskilte vilkår i konsesjonen for å sikre forsvarlig drift inntil n-1 kriteriet ble oppfylt, i tråd med både
Statnett og BKK Netts uttalelser.

BKK sin uttalelse om at det har vært viktig å komme frem til tekniske løsninger i Kollsnes stasjon som
ivaretar både tilknytningen til Martin Linge og linjen Kollsnes-Mongstad på en best mulig måte,
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understøtter at løsningen er valgt med tanke på hvordan nettet vil bli når Mongstad-Kollsnes linjen blir
satt i drift.

NVE vurderer det dit hen at når Kollsnes-Mongstad linjen er satt i drift, vil det ikke være mulig å
entydig henføre nytten av nettanlegget i sin helhet til en enkelt kunde eller klart avgrenset og
identifiserbar kundegruppe. Kollsnes transformatorstasjon vil da være definert som masket nett.

I og med at konsesjon til Martin Linge linjen ble tildelt under forutsetning av at Kollsnes-Mongstad
linjen blir satt i drift, vurderer derfor NVE det dit hen at Martin Linge blir tilknyttet et masket nett.

Hovedprinsippet for innkreving av anleggsbidrag er at investeringskostnader i nettanlegg som &-ieller et
fåtall kunder har nytte av (radielle nettanlegg), kan dekkes inn helt eller delvis gjennom anleggsbidrag.

Kostnader i nettanlegg som mange av nettselskapets kunder har nytte av og behov for, skal fordeles på
alle nettselskapets kunder gjennom økt nettleie, og ikke dekkes av den eller de kundene som utløser
forsterkningen.

I henhold til gjeldende regelverk og forvaltningspraksis kan det ikke kreves anleggsbidrag for
investeringer i maskede nett.

NVE vurderer det dit hen at en samleskinnebryter i 300 kV nettet og bygningsutvidelse er en del av det
maskede nettet, nytten av disse investeringene kan ikke i sin helhet entydig henføres til en enkelt kunde.

I henhold til kontrollforskriften § 17-5 4. ledd kan anleggsbidrag kun fastsettes i ekstraordinære tilfeller
ved investeringer i maskede nett. NVE vurderer ikke dette til å være et ekstraordinært tilfelle.

NVE vurderer BKK Nett sin tariffpraksis til å være i strid med regelverket ved å pålegge TEPN
anleggsbidrag i masket nett.

Vedtak

NVE finner at BKK Nett sin tariffpraksis er i strid med energilovforskriften § 4-4 punk d) og
kontrollforskriften § 17-5.

NVE ber derfor BKK Nett utarbeide kriterier for reservering av ledig kapasitet i nettet. Kriteriene skal
sikre at det er en tidsavgrensning på reservering av ledig kapasitet.

NVE ber også BKK Nett endre sin tariffpraksis slik at anleggsbidraget til Total E&P Norge AS kun
omfatter kundespesifikke anlegg.

Tidsfrist for endringen er 4 uker etter at vedtaket er mottatt.

NVE ber BKK Nett rapportere til NVE endelig anleggsbidragsavtale mellom BKK og Total.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fv1.kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.



Side 8
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Ove Flataker
avdelingsdirektør

Likelydende brev: BKK Nett AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN


