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Hadsel Energiverk AS - tilknytning til sentralnettet - vedtak 
Det vises til brev av 28.06.99 hvor Advokat Inge Fredriksen på vegne av Hadsel Energiverk (HE) 
klager til NVE over at HE nektes tilknytningskontrakt til sentralnettet og status som kunde hos Statnett 
SF. 

NVE fatter vedtak i saken i medhold av §16-1 i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer av 11. mars 1999. 

Bakgrunn 

Som følge av Olje- og energidepartementets (OED) vedtak av 17.07.98 i klager fra Nordkraftområdet 
vedrørende sentralnettets utstrekning opphørte Statnetts ordning for regionalnett i 
Vesterålen/Ofoten/Sør-Troms (R1). Statnett sine anlegg i Hinnøy ble som følge av vedtaket tatt inn i 
sentralnettet mens anleggene i Sortland og 132 kV linjen Hinnøy-Sortland er holdt utenfor 
sentralnettet.  

I brev datert 17.08.98 orienterte Statnett HE om at ”Bare den ene av våre to kunder i Sortland kan få 
sentralnettstilknytning i Hinnøy. Vi finner det praktisk at det største selskapet blir sentralnettskunde i 
tilknytningspunkt Hinnøy og mottar regningene for nettleie.”. Anleggene i Sortland og 132 kV linjen 
Hinnøy-Sortland som tidligere inngikk i regionalnett 1 leier Statnett per i dag ut som enkeltkomponent 
til Vesterålskraft Nett (VKN). Løsningen innebærer at HE som tidligere var kunde i Statnett sitt 
regionalnett via tilknytningen i Sortland blir kunde hos VKN. HE finner dagens løsning lite 
tilfredsstillende og ber i brev av 28.06.99 om at NVE pålegger Statnett å opprette en egen 
tilknytningskontrakt med HE. 

I brev av 18.08.99 har NVE bedt HE presisere om klagen gjelder at HE som følge av valgte løsning 
ikke lenger får et direkte kundeforhold til Statnett eller at HE ikke har tilknytningskontrakt til 
sentralnettet. NVE ba i tillegg HE gjøre rede for ulempene ved dagens løsningen. 

HE har i brev av 03.09.99 kommet med en presisering av sin klage. Av brevet fremgår det at HE 
primært ønsker tilknytning til sentralnettet. HE ønsker subsidiært nettkontrakt direkte med Statnett i 
Sortland transformatorstasjon. 
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Som en ulempe ved den valgte løsningen viser HE i brevet av 03.09.99 til at fordeling av tap i linjer 
skjer etter en skjønnsmessig vurdering. Dette fører ifølge HE til at avregningen nå i forhold til 
tidligere er mye mer komplisert, mindre rettferdig og ikke gir riktige resultater over året. I tillegg viser 
HE til at det oppfattes som en ulempe å være kunde hos sin nærmeste konkurrent VKN istedenfor 
Statnett. 

Videre viser HE i sitt brev til at det fremfor dagens valgte løsning vil være å foretrekke at Statnett selv 
er ansvarlig for regionalnettsanleggene i Sortland og 132 kV linjen Hinnøy- Sortland og at Statnett gir 
både HE og VKN tilknytning i Sortland 

NVE har i brev datert 30.09.99 bedt Statnett og VKN kommentere HE sin klage. VKN har gitt sine 
kommentarer i brev av 19.10.99 og Statnett har kommentert klagen i brev av 25.10.99.  

NVEs vurdering 

Av HE sin klage og presisering av klagen fremgår to forhold. HE sitt primære ønske om 
tilknytningskontrakt til sentralnettet og subsidiært spørsmålet om kundeforhold til Statnett.  

Eiermessig er både HE og VKN tilknyttet Statnett sine anlegg i Sortland. Tilknytning til sentralnettet 
gitt det eiermessige skille forutsetter således at sentralnettspunktet flyttes fra Hinnøy til Sortland. Som 
tidligere vist til fattet OED i brev datert 17.07.98 vedtak i klagesak fra Nordkraftområdet vedrørende 
sentralnettets utstrekning. Av vedtaket fremgår det: 

”….132 kV ledningene som omfatter den såkalte ytre ringen i Lofoten/Vesterålenn, blant annet 
ledningene (og kabelen) Hinnøy-Sortland, skal ikke inngå i sentralnettet, og for disse ledningene 
stadfestes NVEs vedtak.” 

I henhold til forvaltningslovens § 28 første ledd annet punktum er departementets avgjørelse endelig, 
og kan ikke påklages. 

NVE kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger av vesentlig karakter og anser 
problemstillingen knyttet til 132 kV linjen Hinnøy-Sortland og sentralnettets utstrekning for avklart. 

Gitt dagens sentralnettsutstrekning oppstår spørsmålet om kundeforhold. Den valgte løsningen 
innebærer at Statnett velger den ene av sine to kunder i Sortland og gir denne tilknytning til 
sentralnettet i Hinnøy. Videre forutsetter Statnett at den som gis tilknytning i Hinnøy leier anleggene i 
Sortland og 132 kV linjen Hinnøy – Sortland og står ansvarlig for avregning og tariffering av den 
andre kunden i Sortland.  

Ved innleie/utleie av andre anlegg enn sentralnettsanlegg vurderer NVE det slik at dette skal være 
basert på frivillige avtaler mellom involverte parter. Etter NVEs vurdering kan ikke Statnett pålegge 
verken VKN eller HE å leie anleggene i Sortland og 132 kV linjen Hinnøy – Sortland. NVE kan 
imidlertid ikke hindre enten VKN eller HE i å leie linjen dersom partene ønsker dette. Dette vil kunne 
innebærer at den ene av Statnett sine to kunder i Sortland blir kunde hos den andre. 

Ulempene som fremgår av HEs brevet er så vidt NVE kan se i hovedsak knyttet til sentralnettets 
utstrekning. Vedrørende ulempen ved dagens kundeforhold kan ikke NVE se at en løsning der HE er 
kunde i VKN sitt regionalnett er vesentlig forskjellig fra den situasjonen mange andre netteiere 
opplever. 

I brev datert 03.11.99 fra Statnett til HE fremgår det at en løsning der Statnett oppretter et eget 
regionalnett for anleggene i Sortland og 132 kV linjen Hinnøy - Sortland og hvor begge parter gis 
tilknytning til regionalnettet i Sortland vurderes av Statnett som et dårlig alternativ på grunn av de 
administrative kostnadene dette medfører. 
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Av korrespondansen i saken mellom de involverte parter og av VKN sin kommentar til HE sin klage 
fremgår det at VKN kun vil tariffere HE for sin andel av kostnadene ved anleggene og linjen. NVE 
kan derfor ikke se at HE lider økonomisk tap som følge av valgte løsning. De økonomiske 
konsekvensene for de involverte parter av den valgte løsning innebærer så vidt NVE kan se kun at de 
administrative kostnadene overføres fra Statnett til VKN. 

Med utgangspunkt i de opplysningene NVE har mottatt kan ikke NVE se at den valgte løsningen 
medfører åpenbare økonomiske ulemper for involverte parter. NVE finner ikke å kunne pålegge 
Statnett å opprette et eget regionalnett for anleggene i Sortland og 132 kV linjen Hinnøy – Sortland.  

Vedtak 

NVE finner ikke å kunne pålegge Statnett å opprette et eget regionalnett for anleggene i Sortland og 
132 kV linjen Hinnøy – Sortland for å opprette egen tilknytningskontrakt med HE. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

 

 

 

  
Kopi: Vesterålskraft Nett AS, Strandgaten 47 8400 Sortland 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretningen 

er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig og stiles til 
Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Brevets mottakere: 

Navn1 Navn2 Adr Post 
Hadsel Energiverk AS  Postboks 4 8451 STOKMARKNES 
Statnett SF  Postboks 5192  

Majorstua 
0302 OSLO 

 
 


