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Klage på NVEs vedtak om Troms Kraft Nett AS beregning av anleggsbidrag

Det vises til Deres klage av 11. februar 2009 på Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) vedtak av 15. januar 2009 om Troms Kraft Netts (FKN) beregning av
anleggsbidrag.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (kontrollforskriften).

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak og saken ble oversendt Olje-
og energidepartementet for sluttbehandling den 24. februar 2009.

Bakgrunn og Troms Kraft Netts klage
Norsk miljøkraft AS (NMK) klaget i brev av 26. mai 2008 til NVE på TKNs beregning av
anleggsbidrag ved filknytning av Kvitfiell vindkraftverk. NMK klagde videre i e-post av 24.
juni 2008 på TKNs beregnede årlige innmatingstariffer for Kvitfiell vindkraftverk.

Den 15. januar 2009 fattet NVE vedtak om at TKNs beregning av anleggsbidrag for
forsterkningen av nettanlegget mellom Håkøybotn og Kvaløya er i strid med forskrift av
11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrarnme for
nettvirksomheten og tariffer av 1999 (kontrollforskriften) § 17-5.

TKN påklagde NVEs vedtak til Olje- og energidepartementet den 11. februar 2009. Klagen
ble begrunnet med at det utelukkende er tilknyttingen av Kvitfiell vindkraftverk som
utløser behovet for oppgradering. TKN finner det derfor urimelig at de ikke kan avkreve
NMK anleggsbidrag for oppgraderingen selv om det dreier seg om et masket nett.
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Departementets vurdering
Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter
forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta for seg
klagerens anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å begrunne
avgjørelsen i saken.

Departementet vil kun ta for seg punktet angående anleggsbidrag for forsterkning av
nettet på strekningen Håkøybotn Kvaløya da det er dette punktet som påklages av TKN.

Departementet støtter NVEs vurdering av at den aktuelle strekningen er en del av et
masket nett. Departementet kan ikke se at TKN bestrider denne klassifiseringen.

Kontrollforskriften § 17-5 fierde ledd lyder:

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

Anleggsbidrag skal gi nettkundene et prissignal som synliggjør kostnader ved å knytte seg
til ulike steder i nettet og kostnader ved nettilknytning i forhold til investering i andre
energiløsninger. Anleggsbidraget fordeler kostnadene for tilknytning mellom nettkunden
og selskapets øvrige kunder, slik at den som er årsaken til kostnaden også betaler for den.
I maskete nett er det ikke mulig entydig å henføre nytten av en investering i sin helhet til
en enkelt eller en klart avgrenset og identifiserbar kundegruppe.

Etter departementets vurdering er ikke forsterkningen av strekningen Håkøybotn —
Kvaløya av en slik karakter at det kan pålegges anleggsbidrag.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 15. januar 2009.

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand for
klage, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.
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