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Det vises til Deres klage av 28. april 2008 på Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) vedtak av 9. april 2008 om klassifisering av Fåbergnettet som
produksjonsrelatert nett.

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak og saken ble oversendt
Olje- og energidepartementet for sluttbehandling 14. mai 2008.

NVEs vedtak er fattet i medhold av energilovforskriften § 4-4 bokstav g) som gir NVE
hjemmel til å fastsette hvilke anlegg som inngår i sentralnettet, og forskrift om
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av
11. mars 1999 (kontrollforskriften).

Bakgrunn og Gudbrandsdalen Energi AS' klage
I brev av 21. april 2004 anmoder Gudbrandsdalen Energi AS (GE) om å inkludere
Fåbergnettet (300kV linje Harpefossen — Nedre Vinstra — Fåberg) i sentralnettet. GE ba
i brev av 28. juli 2004 om at saken ble utsatt inntil de fikk advokatbistand. Det ble
avholdt møte om saken med representanter fra GE, Statnett og NVE den 9. mars 2005.
Ny klage fra Advokatfirmaet Hjort på vegne av GE ble sendt 31. mai 2005.

NVE ba om en uttalelse fra Statnett som eier linjen og mottok denne i brev av 2.
november 2006. Den 1. desember 2006 sendte NVE et foreløpig svar om at
saksbehandlingen ville ta noe lengre tid. NVE ba Statnett om en ny vurdering den 14.
november 2007 og mottok denne i brev av 14. desember 2007. I e-post av 8. februar
oversendte Eidsiva Vannkraft AS (EV) avregningsdata for de aktuelle linjene i området.
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Den 6. februar 2008 sendte både EV og Advokatfirmaet Lund & Co et brev på vegne av
GE med sine uttalelser i saken. NVE avholdt et møte om saken med GE og EV den 21.
februar 2008. NVE fattet vedtak i saken den 9. april 2008. Vedtaket ble påklaget av GE
til Olje- og energidepartementet (OED) den 28. april 2008.

Klagen fra GE om at Fåbergnettet bør inkluderes i sentralnettet bygger på to
hovedpunkter. Det ene er at nedtransformering fra 300 kV normalt ligger i sentralnettet
og dermed dekkes av sentralnettstariffen. GE mener det ville være naturlig at
nedtransformeringen i Fåbergnettet også dekkes av sentralnettstariffen. Det andre
punktet det klages på er manglende likebehandling. GE viser til seks lignende
nettanlegg som er innlemmet i sentralnettet. Fire av nettanleggene ble tatt inn med
virkning fra 2002. GE mener derfor at Fåbergnettet må behandles likt og av den grunn
innlemmes i sentralnettet.

NVEs vurdering
Ved oversendelsen av klagen opprettholder NVE sitt vedtak av 9. april 2008 når det
gjelder klassifisering av Fåbergnettet som produksjonsrelatert nett etter § 17-1 i
kontroliforskriften og ser ikke at nettet kan innlemmes i sentralnettet. Fåbergnettet er i
dag ordinært nettanlegg i regionalnettet og eies av Statnett.

NVE viser til at nedtransformering fra sentralnettet kun er en del av sentralnettet der
transformeringen er direkte knyttet til sentralnettet. Når Fåbergnettet er klassifisert
som produksjonsrelatert nettanlegg, ligger transformatorene hvor GE tar ut sitt
kraftforbruk ikke i direkte tilknytting til sentralnettet, men bak det produksjonsrelaterte
nettet. NVE ser ikke at det er ønskelig at separate nettkomponenter som ikke har
direkte tilknytning til sentralnettet innlemmes i sentralnettet.

Angående likebehand1ing viser GE til seks andre nettanlegg som har lignende
egenskap som Fåbergnettet, men som er tatt inn i sentralnettet. NVE har i vedtaket
presisert at det er grunn til å vurdere lignende radialer som allerede er innlemmet i
sentralnettet på bakgrunn av endringen av kontrollforskriftens § 17-1 og vedtaket om
Fåbergnettet.

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.

Det anføres av klageren at Fåbergnettet bør innlemmes i sentralnettet, og at dette
nettanlegget må likebehandles med nettanlegg som ble innlemmet i sentralnettet med
virkning fra 2002.
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Departementet viser til gjennomgangen av sentralnettets utstrekning på 1990-tallet,
som ble avsluttet med departementets vedtak i 1998 og førte til gjennomgang av
Statnett SFs organisering og oppgaver, jf St.prp. 1 (2001-2002) hvor det slås fast at:

"... sentralnettets utstrekning fastsettespågrunnlag av funksjonelle kriterier.
Spenningsnivå alene er ikke et avgjørende kriterium for om et anlegg skal inkluderes i
sentralnettet eller ikke.

Sentralnettet er i hovedsak en ordning for felles tariffering av kunder tilknyttet de
nettanlegg som inngår i sentralnettet. Statnett er operatør for sentralnettet.

Sentralnettet har  en  viktig funksjon i utøvelsen av systemansvaret. Departementet vil
imidlertid understreke at systemansvaret og tilhørende regulering etter energiloven gjelder
for hele det norske kraftsystemet, og er således uavhengig av sentralnettets utstrekning At
regionalnettsanlegg er av vesentlig betydning for sentralnettet er derfor etter departementets
oppfatning alene ikke et argument som medfører at anlegget skal inkluderes i
sentralnettet."

Statnett oppgir i brev av 2. november 2005 at for produksjon er tilgjengelig aktiv effekt
349 MW og forbruk i topplasttimen for forbindelsen Fåberg — Nedre Vinstra —
Harpefoss er 74 MW. Dette gir et forholdstall på om lag 21 % mellom forbruk og
produksjon. Departementet ser at forbruket i topplasttimen kan variere noe fra år til år,
men det antas å være i den størrelsesorden Statnett angir.

Ved vurderingen av hva som er produksjonsrelaterte nettanlegg må det tas
utgangspunkt i kontrollforskriften § 17-1. Kontrollforskriften § 17-1 ble endret med
virkning fra og med 2006 og lyder nå:

"med produksjonsrelaterte nettanlegg  menes kraftledninger og andre nettanlegg der
hovedfunksjonen er overføring av kraft fra tilknyttet produksjonsanlegg til nærmeste
utvekslingspunkt."

I spørsmålet om hva som er produksjonsrelatert nettanlegg eller ordinære nettanlegg,
legger departementet avgjørende vekt på om anlegget i all hovedsak betjener
produksjon. I den forbindelse må det relative forholdet mellom produksjon og
alminnelig forsyning vektlegges. Etter departementets vurdering er hovedfunksjonen til
Fåbergnettet overføring av kraft fra de to tilknyttede kraftverkene. Nettanlegget
vurderes derfor, etter kontrollforskriften § 17-1, som et produksjonsrelatert nettanlegg
og skal følgelig ikke inngå i sentralnettet. Departementet mener i likhet med NVE at
sentralnettet skal være med på å binde sammen produksjon og forbruk mellom
regioner og landsdeler, og vil som hovedregel ikke omfatte radialer som er å
klassifisere som produksjonsrelaterte.

Etter kontrollforskriften § 17-1 skal forbruk som er knyttet til anlegget dekke en rimelig
andel av kostnadene, og produksjon skal dekke de resterende kostnadene. Etter
departementets vurdering vil det derfor ikke oppstå en utilsiktet kostnadsfordeling
mellom uttakskundene og produsentene i dette tilfellet. Ordlyden i kontrollforskriften §
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17-1 slik den lød før endringen i 2006, førte til at enkelte radialer med mye innmating av
produksjon og lite forbruk likevel ikke ble klassifisert som produksjonsrelaterte
nettanlegg. Det kunne fdre til en betydelig kostnadsbelastning på uttakskundene i slike
nettanlegg, og var en av grunnene til  at  enkelte  radialer ble  innlemmet i sentralnettet.
Begrunnelsen som lå til grunn for innlemmelse av en del radialer i sentralnettet
tidligere, vil dermed ikke gjelde for et produksjonsrelatert nettanlegg som
Fåbergnettet.

Når det gjelder anførselen om at nedtransformering fra 300 kV i Fåbergnettet bør
dekkes over sentralnettstariffen, er departementet enig med NVE i at slik
nedtransformering kun er en del av sentralnettet der transformeringen er direkte
knyttet til sentralnettet. Ettersom transformeringen i dette tilfellet skjer i det
produksjonsrelaterte nettanlegget,  mener  departementet i likhet med NVE at
transformeringen ikke skal innlemmes i sentralnettet.

Departementet vil påpeke at netteier plikter til enhver tid å klassifisere sine nettanlegg
etter gjeldende regelverk, og at NVE har bedt Statnett vurdere lignende radialer som
allerede er innlemmet i sentralnettet på bakgrunn av endringen av kontrollforskriften §
17-1 og dette vedtaket.

Konklusjon
Klagen har ikke  ført frem.  Departementet stadfester NVEs vedtak av 9. april 2008.

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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