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Svar på søknad om innlemmelse av linjen Bardufoss – Finnfjordbotn i 
sentralnettet 

Vi viser til brev fra Finnfjord Smelteverk av 21. oktober 2002 hvor Finnfjord ber om endring av 
sentralnettets utstrekning til å inkludere linjen Bardufoss – Finnfjordbotn (132 kV).  
NVE har vurdert saken i henhold til energiloven og tilhørende forskrifter.  
Linjen Bardufoss – Finnfjordbotn vil ikke bli tatt inn i sentralnettet. 

Finnfjord Smelteverk skriver i sitt brev av 21. oktober 2002 at Statnett har foretatt interne vurderinger 
og konkludert med at denne linjen bør inn i sentralnettet fordi den har en viktig funksjon for 
sentralnettet så vel som for et velfungerende kraftmarked. 

Saksopplysninger 

Den aktuelle linjen Bardufoss – Finnfjordbotn eies av Troms Kraft Nett (TKN). I brev av 26. februar 
2003 ber NVE TKN om å kommentere brevet fra Finnfjord Smelteverk og gjøre rede for deres syn på 
en evt. innlemmelse av linjen Bardufoss – Finnfjordbotn i sentralnettet. NVE mottar svar fra TKN i 
brev av 24. mars 2003. I dette brevet skriver TKN at det fra sentralnettspunktet Bardufoss og til 
Finnfjordbotn går to parallelle 132 kV-linjer. I tunglastperioden er TKN avhengig av at begge disse 
132 kV linjene er parallellkoblet, og de oppfatter derfor disse linjene som en radial som har karakter 
av lokalt forsyningsnett, dvs. et regionalnett. TKN mener at den aktuelle linjen i denne saken ikke skal 
inn i sentralnettet. 

I brev av 26. februar 2003 ber NVE Statnett om å kommentere brevet datert 21. oktober 2002 fra 
Finnfjord Smelteverk. NVE mottar svar fra Statnett i brev av 26. mars 2003. Statnett sier at linjen er 
en dobbeltkurs med lengde ca. 32 km. Statnett er eier av linjene mellom Bardufoss koplingsstasjon og 
Bardufoss kraftverk, ca. 2x1 km. Resten av linjene eies av TKN. Statnett sier at Finnfjord Smelteverk 
er en stor forbruker og spiller en viktig rolle i forhold til sentralnettets drift, og Statnett ser det derfor 
som naturlig at Finnfjord får tilknytning til sentralnettet. På denne bakgrunn mener Statnett at 132 kV 
linjene Bardufoss-Finnfjordbotn kan tas inn i sentralnettet.  

NVE mottar brev fra EBL 8. april 2003. Dette brevet følger vedlagt. I dette brevet skriver EBL at de 
ikke ønsker at NVE skal behandle enkeltradialer, men gjøre en helhetlig vurdering av 
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problemstillingen knyttet til alle radialer på en generelt grunnlag. NVE vil svare på EBLs henvendelse 
separat. 

 

NVEs vurdering 

Energilovforskriftens § 4-4 g) sier at: ”Norges vassdrags- og energidirektorat kan ved enkeltvedtak 
fastsette hvilke anlegg som inngår i sentralnettet.”  

TKN skriver i sitt brev av 24. mars 2003 at fra sentralnettspunktet Bardufoss og til Finnfjordbotn 
transformatorstasjon (nedtransformering til 66 – og 22 kV) går det to parallelle 132 kV linjer med 
tverrsnitt FeAl no 95, og lengde ca. 31 km. I Finnfjordbotn transformatorstasjon har Finnfjord 
Smelteverk AS direkteuttak på 132 kV, og er regionalnettskunde. Videre har en uttak på 22 kV til 
alminnelig forsyning, samt 66 kV linjeavgang som forsyner alminnelig forsyning på Senja. TKN 
skriver videre at Finnfjord Smelteverk i tunglast har et uttak på 116 MVA, mens alminnelig forsyning 
(66 kV og 22 kV) har et uttak på ca. 50 MVA i tunglast. 

Sentralnettet er i hovedsak en ordning for felles tariffering av kunder som er tilknyttet sentralnettets 
nettanlegg og sentralnettets anlegg har til hovedfunksjon og binde sammen regioner. NVE har tidligere 
gjort et vedtak i en sak knyttet til håndtering av radialer. I vedtak fattet i brev av 27. mars 2001 skriver 
NVE at ved avgjørelse om en radial skal innlemmes i sentralnettet legges det vekt på at kostnader ved 
radialer generelt dekkes av radialbrukeren. Videre sier vi at dette innebærer at det generelt ikke er 
grunnlag for at radialer skal tas inn i sentralnettet. Etter vår vurdering er det ikke kommet fram nye 
opplysninger som endrer dette standpunktet. 

Linjen Bardufoss – Finnfjordbotn eies av TKN og anses som nettanlegg som er definert innenfor TKN 
sitt regionalnett. Dette innebærer at kostnaden ved denne linjen kan dekkes innenfor inntektsrammen 
til TKN. Kostnaden ved linjen er med i tarifferingsgrunnlaget i TKN sitt regionalnett. TKN opplyser i 
sitt brev av 24. mars 2003 at vanlig regionalnettstariff regnes for uttak fra denne linjen, som er en del 
av TKNs regionalnett, og at TKN har videreført sentralnettets k-faktor modell for tariffering i 
regionalnettet.  

Som tidligere nevnt er sentralnettet hovedsakelig en tariffmessig ordning. Sentralnettet er ikke en 
enhet som drifts- og planleggingsmessig blir behandlet for seg. Forskrift om systemansvaret i 
kraftsystemet legger opp til at regional- og sentralnettet skal ses sammen. Etter NVEs vurdering har 
linjen Bardufoss – Finnfjordbotn en lokal/regional tilhørighet og går i stor grad til lokal forsyning. 
Sentralnettets hovedfunksjon er å binde sammen regioner. Innlemmelse av den aktuelle linjen er ikke 
nødvendig i så henseende. Det at Finnfjord Smelteverk er en stor, fleksibel forbruker er ikke et 
argument som er avgjørende for hvorvidt det aktuelle anlegget skal innlemmes i sentralnettet. 
Inkludering av linjen Bardufoss – Finnfjordbotn i sentralnettet vil hovedsakelig bety en omfordeling 
av kostnader mellom kunder som medfører at Finnfjord Smelteverk får en lavere tariff, mens andre 
kunder i TKN sitt regionalnett får en økt tariff. Dette er i seg selv ikke et relevant argument for 
hvorvidt den aktuelle linjen skal tas inn i sentralnettet.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående finner ikke NVE at det foreligger avgjørende argumenter for å utvide 
sentralnettets utstrekning til å inkludere linjen Bardufoss – Finnfjordbotn.  
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Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen seks 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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