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Klage på vurdering  av type  nettanlegg - Produksjonsrelatert kontra
ordinært  - Linje Aura -  Eikesdalen

Statkraft Energi As klager i brev av 30 .  mai 2007 på defineringen av Statnetts  22 kV  linje Aura -
Eikesdalen samt bryterfeltet  i Aura .  NVE finner  at linjen ikke kan defineres som
produksjonsrelatert da hovedfunksjonen til anlegget er å anse som ordinære overføringer.

Saksopplysninger

I brev av 30. mai klager Statkraft Energi AS (Statkraft) på at linjen Aura - Eikesdalen med bryterfelt i
Aura er definert som produksjonsrelaterte nettanlegg. Statkraft mener anlegget bør klassifiseres som
ordinært anlegg. Dette begrunnes med at linjen ikke har innmatning av kraft, men kun uttak til

forbruk.

I svar fra Statnett  av 17.  august 2007 viser Statnett  til NVEs vedtak av 20.  desember  2005  hvor det går
frem at 22 kV  feltet  "Osbu" er produksjonsrelatert.  Statnett mener at det  følger  at hele linjen Aura-
Osbu- Eikesdalen er produksjonsrelatert da Osbu er en del av denne linjen .  Statnett skriver at Statkraft
er avhengig av linjen for lukestyring etc. og viser til overdragelsesavtalen  fra 2002 da  Statnett kjøpte
anlegget av Statkraft.

I e-post av 12. september kommenterer Statkraft svaret fra Statnett og hevder at økonomiske

forpliktelser om levering av kraft ikke skal spille inn på hvordan anlegget defineres. NVE sendte så en
forespørsel til Statkraft angående hvor stor andel av overføringene i anlegget som går til eget

(Statkrafts) forbruk. Det fremkommer i tabellen under at eget forbruk i forhold til total overføring
varierer fra 11 % til overkant av 30 %.

Ar 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Statkrafts  17,3% 32,2% 22,0% 22,3% 15,8% 11,2%
forbruk
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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). NVE vil innledningsvis påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt
etter forvaltningsloven § 25 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.

Ved vurdering av hva som er produksjonsrelatert nettanlegg må det tas utgangspunkt i § 17-1 i

kontrollforskriften. I forskriften § 17-1 andre punktum heter det at  med produksjonsrelaterte

nettanlegg menes kraftledninger og andre nettanlegg der hovedfunksjon er overføring av kraft fra

tilknyttet produksjonsanlegg til nærmeste utvekslingspunkt i nettet.

Klassifisering av et anlegg som produksjonsrelatert eller ordinært nettanlegg skal gjøres på bakgrunn

av en helhetsvurdering av anleggets hovedfunksjon. I tråd med etablert praksis skal ikke historisk
utvikling eller eierforhold i nettet legges til grunn for klassifisering. Det er anleggets hovedfunksjon i

dag som er avgjørende.

Kontrollforskriftens § 17-1 er en tarifferingsbestemmelse, og det er nettselskapene selv som fastsetter
tariffene. Etter NVEs vurdering er nettselskapene den part som kjenner forholdene i nettet best, og kan

derfor selv avgjøre om et anlegget er produksjonsrelatert. Ved eventuelle klagesaker er det imidlertid

opp til nettselskapet å dokumentere at et anlegg er produksjonsrelatert eller ikke.

På bakgrunn av den informasjon som er lagt frem og de undersøkelser NVE har gjort, anser NVE at
hovedfunksjonen til linjen Aura - Eikesdalen er distribusjon av elektrisitet og uttak til ordinære kunder
via Nesset kraft og Sunndal Energi. Avtalen mellom Statkraft og de to områdekonsesjonærene om

overføring av "gratiskraft" fra Aura kraftverk er å anse som en økonomisk avtale mellom partene som
ikke har innvirkning på definisjonsspørsmålet. Avtaler av økonomisk art som er gjort med hensyn på
pris og lignende, er privatrettslige forhold som ikke berører definisjonsspørsmålet om hvorvidt

anlegget er produksjonsrelatert eller ordinært nettanlegg. Det er hovedfunksjonen til anlegget som er
avgjørende for hva anlegget defineres som.

I vedtak av 20. desember 2005 ble 22 kV feltet "Osbu" definert som produksjonsrelatert med den
begrunnelse at avgangene til Lilledalen/Osbu dekket egenforbruket til kraftverket. Etter en nærmere
vurdering finner NVE at uttaket i forbindelse med kraftverkets egenforbruk er så lite i forhold til det
totale uttaket på linjen, at det ikke kan regnes som å være hovedfunksjonen til linjen.

Konklusjon

NVE har vurdert at hovedfunksjonen til anlegget Aura - Eikesdalen bestående av 22 kV linje og
bryterfelt i Aura, ikke er produksjonsrelatert og dermed heller ikke kan defineres som
produksjonsrelatert nettanlegg. Statnett plikter som konsesjonær for anlegget å omdefinere anlegget til
ordinært og følge de tarifferingsbestemmelser det innebærer. Informasjon om omdefinering av
anlegget og tariffendringer skal meldes til NVE innen 1. desember 2007
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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.
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