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Klage på Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak om klassifisering av
nettanlegg mellom Ballangen og Kjøpsvik

Det vises til Nord-SaltenKraftlagALs (NSK)klage av 24. august 2009på Norges
vassdrags- og energidirektorats (NVE)vedtak av 4. august 2009om klassifisering av
nettanlegg.

Bakgrunn
I brev av 31.mars 2009klaget Nord-SaltenKraftlagALtil NVEpå Narvik Energinett AS'
(NE) klassifisering av nettanlegget mellom Ballangen og Kjøpsvik.NSKmente
nettanlegget er å betrakte som et produksjonsrelatert nettanlegg, jf. forskrift av 11.
mars 1999nr. 302om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) § 17-1.Det ble vist til at i tillegg til
NSKseget regionalnett, er også Sørfiordkraftverk tilknyttet NSKstransformatorstasjon
i Kjøpsvik.

Sørfiordkraftverk har en tilgjengeligvintereffekt på 57,2MWog er tilknyttet Kjøpsvik
gjennom en produksjonsrelatert linje fra Sørfiord.Videre viste NSKtil at tilgjengelig
vintereffekt for kraftverkene tilknyttet NSKs eget regionalnett er på 52 MW, som gir en
samlet tilgjengeligvintereffekt for kraftverkene bak regionalnettspunktet i Kjøpsvikpå
109,2MW.Maksimaleffektenfor uttak utgjør 34,8MW.Basert på dette mente NSKat
linjen mellom Ballangen og Kjøpsviker å betrakte som et produksjonsrelatert
nettanlegg.

NSKklaget videre på at NE ikke har like tariffer i sine regionalnett.
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NVEfattet vedtak i saken den 4. august 2009.Etter NVEsvurdering er nettanlegget
mellom Ballangen og Kjøpsviket ordinært nettanlegg. Etter en helhetsvurdering av
lastforholdene i nettanlegget var det etter NVEsvurdering ikke entydig at anleggets
hovedfunksjon er å overføre kraft fra tilknyttet produksjonsanlegg til nærmeste
utvekslingspunkt i nettet, jf. kontrollforskriften § 17-1.NVEla i sin vurdering til grunn
at NSKsnettanlegg, som også er tilknyttet Kjøpsviktransformatorstasjon, er et
ordinært nettanlegg.

NVEhar videre vurdert NEs tariffpraksis og har konkludert med at siden regionalnettet
mellom Ballangen og Kjøpsviker fysisk adskilt fra NEs øvrige regionalnett i Narviker
de ikke pliktige til å innføre like tariffer i de to regionalnettsanleggene.

Klagen
NSKhar påklaget NVEsvedtak i brev av 24. august 2009.NSKmener NVEi sin
vurdering har sett bort fra den faktiske kraftflyten mellom Ballangen og Kjøpsvik.NSK
mener dessuten at NVEhar benyttet data og oversendt tilleggsinformasjonfra NSKfeil.

NSKmener produksjonen i Sørfiordkraftverk har medført omtrent 4,5ganger større
behov for overføringskapasitetmellom Ballangen og Kjøpsvik.NSKviser til NVEs
rundskriv EMP 1/2006 og mener at på bakgrunn av det aktuelle nettanleggets
dimensjonering og formuleringen i rundskrivet er anleggets hovedfunksjon å anse som
et produksjonsrelatert nettanlegg.

NSKhar ikke påklaget NVEsvurdering av at NE ikke har plikt til å innføre like tariffer i
fysisk adskilte regionalnettsanlegg.

I klagebehandlingen har NVElagt til grunn riktige data for maksimal innmatning og
maksimalt uttak i Kjøpsvik,og de nye tallene endrer ikke på NVEskonklusjon om at
det aktuelle nettanlegget er å regne som et ordinært nettanlegg. NVEfant ikke
grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak. Saken ble derfor oversendt Olje-og
energidepartementet i brev av 15.oktober 2009for sluttbehandling.

Departementetsvurdering
Det fremgår av kontrollforskriften § 17-1at produksjonsrelaterte nettanlegg skal dekkes
av produsenten og ikke inngå i tariffgrunnlaget for uttak. Med produksjonsrelaterte
nettanlegg menes kraftledninger og andre nettanlegg der hovedfunksjonen er
overføringav kraft fra tilknyttet produksjonsanlegg til nærmeste utvekslingspunkt i
nettet. Spørsmålet er om nettanlegget mellom Ballangen og Kjøpsviki allhovedsak
betjener produksjon.

Kontrollforskriften§ 17-1ble endret med virkning fra 1.januar 2006.Det fremgår av
NVEshøringsnotat nr. 11/2005 til forskriftsendringen at vurderingen av
klassifiseringen av nettanlegg skal omfatte en teknisk vurdering av anlegget, samt de
kostnadsmessige og tariffmessige konsekvensene. Hvorvidtanlegget og dermed
kostnadene villevært annerledes uten produksjon skal også tillegges vekt.
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Klassifisering som produksjonsrelatert nett er en unntaksbestemmelse som kun gjelder
i særlige tilfeller. Anlegg som klassifiseres som et produksjonsrelatert nettanlegg etter
kontrollforskriften § 17-1vil normalt være enkeltkomponenter eller anlegg av radiell
karakter.

Selv om maksimaleffekt for uttak utgjør kun en tredjedel av den samlede tilgjengelige
vintereffekten bak regionalnettspunktet i Kjøpsvik medfører ikke dette at anleggets
hovedfunksjon er overføring av kraft fra tilknytet produksjonsanlegg til nærmeste punkt
i nettet Departementet støtter derfor NVEs vurdering av at NSKs nettanlegg mellom
Ballangen og Kjøpsvik er et ordinært nettanlegg. I tillegg til Sørord kraftverk er også
NSKs eget regionalnett tilknyttet transformatorstasjonen. Dette nettanlegget er
klassifisert som et ordinært nettanlegg.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 4. august 2009.

Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første
punktum.
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