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NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

Norsk Grønnkraft AS klager på tilknytningspraksis og beregning av anleggsbidrag fra
Helgelandskraft AS for Drevvatn transformatorstasjon. NVE har vurdert tarifferingspraksisen til
Helgelandskraft AS etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE finner at

Helgelandskraft AS ikke har tariffert i henhold til energilovforskriften § 4-4 bokstav d.

Saksopplysninger

NVE viser til brev av 15. mars 2013 fra Norsk Grønnkraft AS hvor det klages på tilknytningspraksis og
anleggsbidrag fra Helgelandskraft AS i forbindelse med tilknytning av selskapets småkraftverk

Kvassteinåga, Kinnforsen og Skravelåga til Drevvatn transformatorstasjon i Elsfjorden i Vefsn

kommune.

Med henvisning til Meld. St. 1 (2012-2013) kap. 6.2.3, påpeker Norsk Grønnkraft AS innledningsvis at
nettselskapene som naturlige monopoler har insentiver til å velge bedriftsøkonomiske fremfor
samfunnsøkonomisk optimale løsninger. Det hevdes at nettselskapene under gjeldende regulering ikke

har insentiver til å være kostnadseffektive når kunde uansett tar hele regningen ved anleggsbidrag.

Norsk Grønnkraft AS viser til at anleggsbidrag ikke kan settes høyere enn nødvendige kostnader ved
tilknytning av anleggsbidragsyters tiltak/behov, jf. § 17-5 sjette ledd i F OR-1 999-03-1 I -302 am

økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for netrvírksomheten og tarzfler (kontrollforskriften).
Det anføres at hva som er nødvendige kostnader ikke er ensbetydende med hva nettselskapets

tiltak/anlegg koster, ettersom overdimensjonering, valg av løsninger utover minste standard og
suboptimalt tilknytningspunkt kan gi avvik mellom nødvendige kostnader for kundens tilknytning og
nettselskapets kostnader. Norsk Grønnkraft AS mener at altemativkostnaden burde legges til grunn og at
unødvendige kostnader skal påføres nettselskapet direkte, og ikke bekostes av nye eller eksisterende
kunder gjennom økt nettleie.

I denne konkrete saken hevder Norsk Grønnkraft AS at rimeligere og dermed samfunnsøkonomisk bedre
tilknytningsløsninger har blitt valgt bort til fordel for et anlegg som oppfyller andre behov.
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Norsk Grønnkraft AS viser til NVEs vedtak av 18.11.2010 (sak NVE 201003346), hvor det ble
konstatert at det relevante nettanlegget var umasket og dermed at Helgelandskraft AS kunne kreve
anleggsbidrag fra Norsk Grønnkraft AS for tilknytning, men ikke for merkostnadene ved et anlegg som
er dimensjonert utover Norsk Grønnkraft AS sitt behov. Norsk Grønnkraft AS mener at vedtaket ikke er

fulgt opp i ettertid da de har blitt pålagt å dekke hele kostnaden ved ny trafo.

Norsk Grønnkraft AS mener videre at det ikke er Helgelandskraft AS sin standard som er blitt lagt til
grunn i anleggsbidraget. Det anføres at lignende trafostasjon bygd før og planlagt etter Drevvatn
transformatorstasjon blant annet ikke har et fordyrende innendørs koblingsanlegg. Norsk Grønnkraft AS
mener at det er bransjens minste standard som burde legges til grunn, gitt overstående argumentasjon.
Norsk Grønnkraft AS skriver at 25 pst. av bygget er satt av til disponible rom, inkludert toalett. Det
vises til at Helgelandskraft AS har full sanitærløsning ved Kaldåga kraftverk.

Norsk Grønnkraft AS anfører at Helgelandskraft AS i konsesjonssøknad og i all kommunikasjon med
Norsk Grønnkraft AS skriver at Drevvatn transformatorstasjon skal finansieres i sin helhet gjennom
anleggsbidrag fra Norsk Grønnkraft AS, og at dette vanskelig kan tolkes på en annen måte enn en
direkte kryssubsidiering av produksjonsvirksomheten til Helgelandskraft AS.

Norsk Grønnkraft AS mener videre at Helgelandskraft AS har brutt tilknytningsplikten i energiloven

§ 3-4 og energilovforskriften § 3-4, samt kontrollforskriftens formålsparagraf, ettersom de ble nektet
tilknytning til eksisterende transformatorstasjon i Kaldåga kraftverk. Norsk Grønnkraft AS skriver at

Helgelandskraft AS i juli 2007 planla tilkobling til/ombygging av eksisterende transformator i Kaldåga
kraftverk, men at umiddelbart etter at Norsk Grønnkraft AS hadde signert grunneieravtale i Elsfiord i
konkurranse med Helgelandskraft AS, besluttet Helgelandskraft AS at denne muligheten ikke lenger
fantes. Norsk Grønnkraft AS tolker dette som forskjellsbehandling av egen konkurranseutsatt
virksomhet mot konkurrenters.

Norsk Grønnkraft AS skriver at for samme funksjon i samme tilkoblingspunkt har det estimerte
anleggsbidraget fra Helgelandskraft AS har økt fra rundt 4 mill ijuli 2007 til 30,5 mill november 2012,
og at de kun har fått begrenset innsyn i kostnadsgrunnlaget for det sistnevnte prisoverslaget. Norsk

Grønnkraft AS mener at trenering av saken fra Helgelandskraft AS sin side har ført til kostnadsøkning

ettersom pristilbud har gått ut.

Norsk Grønnkraft AS begjærer at NVE fastsetter anleggsbidraget som Norsk Grønnkraft AS skal betale
til Helgelandskraft AS, basert på enten altemativkostnaden eller fordeling etter nødvendig effekt som

andel av installert effekt med fratrekk for merkostnader med oppgradering til treviklingstrafo og 132 kV.

NVE ber i brev av 9. april 2013 med varsel om vedtak til Helgelandskraft AS om en redegjørelse for alle
de forhold som er relevante for NVEs behandling av klagen. Spesielt blir det bedt om en nærmere
beskrivelse av grunnlaget for fastsettelse av anleggsbidrag for Drevvatn transformatorstasjon.

Helgelandskraft AS gir sin redegjørelse i brev til NVE av 30. april 2013. Helgelandskraft AS skriver at
anlegget ikke er ferdigstilt, og at etterberegning av anleggsbidraget vil bli utført når Drevvatn

transformatorstasjon står ferdig. Helgelandskraft AS mener at det ikke er relevant å på nytt beskrive
historikk, valg av tilknytningspunkt, og hvorfor Helgelandskraft AS velger å bygge
transformatorstasjonen i Drevvatn, da dette allerede er vurdert og avklart med NVE gjennom forrige
klagesak og i konsesjonsvedtaket for transformatorstasjonen.

Helgelandskraft AS skriver videre at de ikke kan se at de har forsømt tilknytningsplikten ved å gi
nettilknytning av ny produksjon, samt forberede anlegget for fremtidig oppgradering fra 66 kV til 132
kV.
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Helgelandskraft AS skriver at når det gjelder den kostnadsmessige siden av oppføring av
transformatorstasjonen er det innhentet pristilbud fra entreprenør i samsvar med anbudsreglene, og at

anlegget ble satt i bestilling etter avklaring med Norsk Grønnkraft AS.

Helgelandskraft AS skriver at de ikke kjenner seg igjen i påstanden om at de har trenert saken, og viser

til oversikt med datoer for svar fra Helgelandskraft AS på NVEs henvendelser i konsesjonsprosessen,

samt innleie av eksteme konsulenter for å utarbeide søknad om anleggskonsesj on. De kjenner seg heller

ikke igjen i antydningene om at Helgelandskraft AS har egeninteresse av å trenere saken.

Angående påstand om kiyssubsidiering skriver Helgelandskraft AS at muligheten for å benytte
produksjonstransformator i Kaldåga ble vurdert, men at Helgelandskraft AS fant at det ikke var mulig å
montere nytt transformeringsanlegg i kraftverket, eller å utvide bygget. Det ble derfor nødvendig å

bygge en separat transformatorstasjon ved Kaldåga kraftverk. Helgelandskraft AS sldiver at

Helgelandskraft AS Produksjon har ikke noen interesse i å koble seg til Drevvatn transformatorstasjon,
idet de allerede er tilknyttet regionalnettets 66kV-linje.

Helgelandskraft AS skriver at Drevvatn trafostasjon blir bygget etter selskapets standardiserte løsninger

for frittstående trafostasjoner, men at det av hensyn til lokale værforhold er valgt innendørs bryter- og

koblingsanlegg. Når det gjelder sanitærløsning skriver Helgelandskraft AS at de anser Helgelandskraft

AS Nett og Helgelandskraft AS Produksjon som adskilte selskap, og at det er behov for eget

sanitæranlegg, kontor og lignende itrafostasjonen. Dette gjøres i alle tilsvarende anlegg.

Angående overdimensjonering av anlegget sett i forhold til Norsk Grønnkraft AS sitt behov på l2,2MW

skriver Helgelandskraft AS at trafovikling med 20 MVA ble valgt på grunn av svært liten

kostnadsforskjell mellom 13 og 20 MVA, samt for å kunne ha noe ledig kapasitet til eventuelle
fremtidige produksjonstilknytninger. Helgelandskraft AS erkjenner at anlegget er overdimensjonert i

forhold til Norsk Grønnkraft AS sitt behov og skriver at dette vil bli tatt høyde for sluttberegning av

anleggsbidraget, i henhold til NVEs tidligere vedtak. Helgelandskraft AS skriver at dette hittil ikke har

blitt gjort og at Norsk Grønnkraft AS har blitt krevd anleggsbidrag for hele stasjonen på grunnlag av at
Helgelandskraft AS har mottatt flere erstatningskrav fra Norsk Grønnkraft AS for tapt produksjon.

Anleggsarbeidene har derfor startet før prinsipper for kostnadsfordeling har blitt avklart med Norsk

Grønnkraft AS. Helgelandskraft AS har i brevet fremstilt et forslag til prinsipper for kostnadsfordeling
og de skriver at de vil benytte leverandøren ABB til å estimere kostnader ved fremtidig oppgradering til
132 kV.

Helgelandskraft AS ber avslutningsvis NVE om at det gjøres en prinsippavklaring for hvordan

Helgelandskraft AS skal gjøre beregninger ved utleie av anlegget etter at det er satt i drift.

Norsk Grønnkraft AS kommenterer redegjørelsen til Helgelandskraft AS den 8. mai 2013. Norsk
Grønnkraft AS skriver at det som Helgelandskraft AS foreslår i sitt tilsvar er vesensforskjellig fra hva

som tidligere er fremvist. Det oppgis ikke kostnadssummer og Norsk Grønnkraft AS er derfor usikre på

hva som skal betales i anleggsbidrag. Norsk Grønnkraft AS mener at Helgelandskraft AS bryter

forskriften når det kreves inn et langt høyere beløp enn det som reelt sett kan innkreves, selv om dette

kan refunderes i etterkant. På bakgrunn av et planlagt møte mellom partene blir NVE bedt om å avvente
videre saksbehandling.

Norsk Grønnkraft AS informerer i brev av 31. mai 2013 at partene er enige om fordelingsnøkkel basert

på effekt og at partene vil innhente separate prisestimater.

Norsk Grønnkraft AS skriver i brev av 17. juli 2013 til NVE at Multiconsult har beregnet et prisestimat
på transformatorstasjonen pålydende 11,3 mill kr, basert på gitte kriterier. Det anføres at de på grunnlag
av omforent fordelingsnøkkel dermed skal dekke 7 345 000 kr. Ifølge Norsk Grønnkraft AS skriver
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Helgelandskraft AS i e-post av 1. juli 2013 at anleggsbidraget er pålydende ca 15 mill kr, etter at samme
fordelingsbrøk er benyttet. Norsk Grønnkraft AS skriver at partene ikke klarer å enes om
anleggsbidragets størrelse, og mener at NVE er forpliktet til å fastsette anleggsbidraget i intervallet
0 - 7 345 000 kr.

NVE ber i brev av 6. september 2013 til Helgelandskraft AS om ytterligere opplysninger i saken. NVE
ber om en spesifisering av beregningsgrunnlaget for anslått anleggsbidrag og at saken kommenteres sett
i forhold til sine interne rutiner når det gjelder selskapets valg av minste standard, samt likebehandling.
Helgelandskraft AS blir også bedt om å kommentere siste brev fra Norsk Grønnkraft AS.

Helgelandskraft AS svarer i brev av 5. november 2013. Helgelandskraft AS skriver at kostnadsestimatet
til Multiconsult er basert på et tenkt anlegg og Norsk Grønnkraft AS sine egne fastsatte kriterier, og at
estimatet ligger langt under det nivået Helgelandskraft AS erfaringsmessig får ved reelle
anbudskonkurranser. Helgelandskraft AS skriver at prisestimatet fra leverandøren av anlegget (ABB) er
pålydende om lag 22,5 mill kr. Prisestimatet er basert på et anlegg som kun ville lagt til rette for
tilknytning av ny produksjon til eksisterende 66 kV nett, men likevel i henhold til selskapets standard for
transformatorstasjoner. Helgelandskraft AS mener at deres rutiner for beregning av anleggsbidrag er i
henhold til regelverket.

Angående minste standard og likebehandling viser Helgelandskraft AS til tilsvarende
transformatorstasjoner i Lande, Trongsundet, Tosbotn og Korgen.

Norsk Grønnkraft AS kommenterer svaret fra Helgelandskraft AS 7. november 2013, og mener at
estimatet fra ABB verken er uavhengig eller relevant.

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 l 1. 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.

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.

NVE legger til grunn at klagen omhandler tilknytningspraksisen til Helgelandskraft AS og prinsipper for

beregning av anleggsbidrag.

Om nettselskapenes insentiver til å utføre kostnadseflektive investeringer

Norsk Grønnkraft AS anfører at nettselskapene ikke har insentiver til å velge de mest kostnadseffektive

tilknytningsløsningene når tilknytning kan anleggsbidragsfinansieres av kunde.

Formålet med den økonomiske reguleringen er å bidra til å sikre en samfunnsmessig rasjonell
nettvirksomhet gjennom å legge til rette for en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Den
økonomiske reguleringen gir nettselskapene insentiver til å gjøre kostnadsmessige avveininger ved
utvikling og drift av nettet.
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Ved en investering kan nettselskapet hente inn kostnaden ved investeringer over inntektsrammen.
Inntektsrammen vil øke slik at nettselskapet får dekket kapitalkostnadene (avskrivninger og avkastning)

ved investeringen over tid. Slik den økonomiske reguleringen er utformet, får nettselskapet kun dekket

40 pst. av de faktiske avskrivningene og avkastningene, mens 60 pst. er basert på en sammenliknende
effektivitetsanalyse. Den økonomiske reguleringen er dermed bygget opp slik at det er et element av
konkurranse mellom nettselskapene, for å få en så stor andel av den totale inntektsrammen for bransjen

som mulig. Ønske om å score høyt på de sammenliknende analysene stimulerer selskapene til å
effektivisere driften.

Insentivene til å gjøre kostnadseffektive investeringer gjelder uavhengig av hvordan nettinvesteringen
finansieres. Ettersom kostnadsgrunnlaget til nettselskapets nettinvesteringer, inkludert
anleggsbidragsflnansierte investeringer, inngår i NVEs sammenliknende effektivitetsanalyse, har

nettselskapene like store insentiver til å holde kostnadene nede ved anleggsbidragsfinansierte nettanlegg
som ved finansiering av nettanlegg over inntektsrammen.

Om beregning av anleggsbidrag - nødvendige kostnader

Norsk Grønnkraft AS anfører at det er altemativkostnaden ved en tilknytningsløsning som må anses som

nødvendige kostnader når nettselskapene ikke har insentiver til å velge kostnadseffektive
tilknytningsløsninger.

I tillegg til den økonomiske reguleringen som gir nettselskapene insentiver til å gjennomføre

nettinvesteringer på en kostnadseffektiv måte er nettselskapene underlagt krav når det gjelder beregning
av anleggsbidrag, jf. kontrollforskriften § 17-5. l paragrafens femte og sjette ledd heter det henholdsvis
at

Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt
settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr.

Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen ellerforsterkníngen, inklusive
timeverk for personell, maskiner og utstyr.

Den økonomiske reguleringen legger til rette for at de mest kostnadseffektive løsningene velges, mens
kravet om at anleggsbidrag skal settes lik nødvendige kostnader gir føringer på selve

kostnadsfordelingen mellom kunde og nettselskap.

Nødvendige kostnader vil være kostnadene forbundet med den nettløsningen som er nødvendig for å
kunne gi tilknytning til nettet. Det er Helgelandskraft AS som anleggs-/områdekonsesjonær som gir
tillmytning, og som har ansvar for å vurdere hvilken nettløsning som er nødvendig. Dersom det bygges
et anlegg som er kostnadsmessig dyrere enn det som er nødvendig for å kunne gi tilknytning, kan ikke

merkostnaden ved denne nettløsningen kreves inn som anleggsbidrag fra Norsk Grønnkraft AS.

Det er NVE forvaltningspraksis at nødvendige kostnader blant annet innebærer at dersom nettselskapet

dimensjonerer et nettanlegg utover minste standard, skal kostnadene fordeles forholdsmessig etter
effekt. Nettselskapet forskutterer da for den effektandelen som overgår kundens effektbehov.

Fordelingsnøkkelen som partene i saken har blitt enige om, hvor Norsk Grønnkraft AS skal dekke 13/20
av kostnadene og Helgelandskraft AS de resterende 7/20, er i henhold til dette. Merkostnadene ved at
transformatorstasjonen er omkoblbar fra 66 kV til 132 kV dekkes av Helgelandskraft AS.

Norsk Grønnkraft AS anfører at Drevvatn transformatorstasjon ikke er i henhold til Helgelandskraft AS
sin standard for transformatorstasjoner da Drevvatn skal ha et fordyrende innendørs bryteranlegg.
Helgelandskraft AS skriver at Drevvatn trafostasjon blir bygget etter selskapets standardiserte løsninger

for frittstående trafostasjoner, men at det av hensyn til lokale værforhold er valgt innendørs bryter- og
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koblingsanlegg. NVE ser ikke behov for å etterprøve Helgelandskraft AS sin vurdering av
hensiktsmessig teknisk løsning.

Når det gjelder nødvendige kostnader ved valgte tilknytningsløsning vises det til NVE-dokument

201101604-24 Bakgrunnfor vedtak. I NVEs vurdering av konsesjonssøknad fra Helgelandskraft AS for
Drevvatn transformatorstasjon er det vurdert at det på grunn av tilknytning av Norsk Grønnkraft AS sine

småkraftverk Kvassteinåga, Kinnforsen og Skravelåga er nødvendig med en ny transformator ved
Drevvatn for å få den nye kraften ut på nettet.

Kravet om at anleggsbidraget kun skal dekke nødvendige kostnader ved en tilknytning eller forsterkning

innebærer videre at anleggsbidraget skal etterberegnes. NVE har tidligere uttalt at det som hovedregel er
de faktiske anleggskostnadene som bør ligge til grunn for beregning av anleggsbidraget. Det vil i praksis
innebære at anleggsbidraget etterberegnes på bakgrunn av faktiske medgåtte kostnader.

Helgelandskraft AS har ikke anledning til å kreve at Norsk Grønnkraft AS skal dekke de totale estimerte
kostnadene for transforrnatorstasjonen i forskuddsbetaling, selv om anleggsbidraget vil bli fordelt
forholdsmessig basert på effekt ved etterberegning. Estimert anleggsbidrag skal gi et mest mulig korrekt

bilde på hva det endelige anleggsbidraget kan beløpe seg på, slik at det gis et mest mulig riktig
prissignal til kunde. Dette følger av energilovforskriften § 4-4 bokstav d annet ledd, hvor det heter at
tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv

utvikling av nettet. Helgelandskraft AS må reberegne estimert anleggsbidrag fra Norsk Grønnkraft AS

og eventuelt tilbakebetale Norsk Grønnkraft AS slik at anleggsbidraget kun dekker forholdsmessig andel
av de estimerte kostnadene.

I henhold til nettselskapenes inforrnasjonsplikt i kontrollforskriften § 13-5 har Norsk Grønnkraft AS
krav på informasjon om kostnadsgrunnlaget. Nettselskapet plikter på forespørsel og innen rimelig tid å

gi kunde informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer.

Når det gjelder kostnadsnivået på estimert anleggsbidrag for øvrig legger NVE til grunn at
Helgelandskraft AS som et offentlig eid aksjeselskap følger anbudsreglene i henhold til lov om
offentlige anskaffelser.

Om tilknytningsplikt

Generelt gjelder at alle som eier nettanlegg skal ha omsetningskonsesjon. For alle disse

omsetningskonsesjonærene følger en generell plikt etter § 4-4 d) i energilovsforskriften til å sørge for
markedsadgang etter ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår. Plikten til å sørge for
markedsadgang gjelder til eksisterende nett dersom det er driftsmessig forsvarlig.

Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett innebærer
tilknytningsplikten i energilovforskriften § 3-4 at nettselskapet uten ugrunnet opphold skal planlegge,
søke om konsesjon for og investeres i nødvendige nettanlegg for å kunne gi tilknytning.

NVE kan ikke se at Helgelandskraft AS har brutt tilknytningsplikten ved å gi Norsk Grønnkraft AS sine

småkraftanlegg tilknytning i Drevvatn transformatorstasjon fremfor tilknytning i Kaldåga
transformatorstasjon. NVE finner ikke grunnlag for å hevde at Helgelandskraft AS aktivt har trenert
saken basert på saksutviklingen i konsesjonssøknadsprosessen.

Produksjonsrelaterte nettanlegg

Helgelandskraft AS ber i sitt tilsvar på klage fra Norsk Grønnkraft AS i brev av 30. april 2013 om at det
gjøres en prinsippavklaring for hvordan Helgelandskraft AS skal gjøre beregninger ved utleie av
anlegget etter at det er satt i drift.
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Bestemmelsene for tariffering av produksjonsrelaterte nettanlegg er fastsatt i kontrollforskriften § 17-1.

Med produksj onsrelaterte nettanlegg menes kraftledninger og andre nettanlegg der hovedfunksjonen er
overføring av kraft fra tilknyttet produksjonsanlegg til nærmeste utvekslingspunkt i nettet. Alle

kostnader i produksjonsrelaterte nettanlegg skal som hovedregel dekkes av kraftprodusenten og ikke
inngå i tariffgrunnlaget for uttak. Dette innebærer at kostnader ved planlegging, oppføring og drifting av
anlegget belastes produsenten. Produsenter tilknyttet et produksjonsrelatert nettanlegg skal i tillegg til
energiledd og innmatingstariff betale en tariff som dekker kostnadene i anlegget. Dette kan feks. utgjøre
en årlig leiesats som tilsvarer kostnadene i anlegget.

Informasjonsplikten om tariffenes beregningsgrunnlag i kontrollforskriften § 13-5 gjelder tilsvarende for
leiesatser for produksjonsrelaterte nettanlegg.

Vedtak

NVE finner at tariffpraksisen til Helgelandskraft AS er i strid med energilovforskriften § 4-4 bokstav d.
Helgelandskraft AS har anledning til å kreve forskuddsbetaling for Drevvatn transformatorstasjon, men

ikke til å kreve at Norsk Grønnkraft AS skal dekke mer enn forholdsmessig andel av de estimerte
kostnadene for transformatorstasjonen.

Helgelandskraft AS må beregne estimert anleggsbidrag fra Norsk Grønnkraft AS på nytt og eventuelt
tilbakebetale Norsk Grønnkraft AS slik at Norsk Grønnkraft AS kun dekker 13/20 av de estimerte
kostnadene.

Nytt beregnet anleggsbidrag sendes til Norsk Grønnkraft AS innen 14. april 2014, med kopi til NVE.

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. fvl. 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.

Med hilsen

  
Torfi n Jonassen

seksjonssjef
Ove Flataker
avdelingsdirektør

Likelydende brev sendt til: Norsk Grønnkraft AS, Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo


