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Klage over NVEs vedtak om lovligheten av Sunnfiord Energi AS' krav om 
anleggsbidrag fra Sandal Kraft AS 

Det vises til klage av 12. februar 2008 på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) 
vedtak av 19. desember 2007. 

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 
(kontrollforskriften), samt forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 
fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) av 7. desember 1990 nr. 959. 

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak, og saken ble oversendt 
Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse i brev av 27. februar 2008. 

Innenfor konsesjonsområdet til Sunnfiord Energi AS (SE) var det til sammen seks 
kraftverk som enten hadde blitt tilknyttet eller var planlagt tilknyttet nettet i nær 
fremtid. Sandal Kraft AS (SK) var på klagetidspunktet klar for tilknytning. Det var på 
klagetidspunktet kapasitet til SKs tilknytning, men det var ikke kapasitet i nettet til alle 
kraftverkene. 
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Ved beregning av anleggsbidrag for SK, så SE følgende utbygginger i sammenheng: 

Kraftverk Tilknytningsstatus pr. 19. des. 2007 1  
1. Bjørndal Kraftverk Allerede tilknyttet 
2. Sandal Kraftverk Klar for tilknytning 
3. Dvergsdalen Kraftverk Fått konsesjon, men arbeider for å utvide 

produksjonsstørrelsen 
4. Gjesdal Kraftverk I sluttfasen av konsesjonsbehandlingen 

5. Myklebust Kraftverk I begynnelsen av konsesjonsbehandlingen 
6. Åsen Kraftverk I begynnelsen av konsesjonsbehandlingen 

NVE slo fast i vedtak 19. desember 2007 at SE hadde en tilknytningsavtale som var i 
strid med kontrollforskriftens § 17-5 og energflovforskriftens § 4-4. 

Vedtaket baserte seg på en vurdering av utkast til standardvilkår for tilknytning til SE, 
oversendt per e-post fra SE 19. oktober 2007. 

Av NVEs vedtak fremgår det at NVE blant annet har lagt vekt på utkast til 
standardvilkår art. 2.2, 2. ledd, som lyder som følger: 

"Tilsvarende har SE rett til å fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnader som påløper i 
forbindelse med eventuelle senere forsterkninger av nettet til innmatingskunden." 

Den endelige tilknytningsavtalen ble inngått 10. desember 2007, og hadde følgende 
ordlyd hva angår anleggsbidrag i art. 3, 3. ledd flg.: 

"SK forplikter seg til å yte anleggsbidrag tilsvarende sin forholdsmessige andel av kostnadene ved den 
nødvendige og planlagte nettforsterkningen. Det er anslått at anleggsbidraget fra SK vil beløpe seg til ca. 
kr. 1,86 mill. 

Forpliktelsen til å yte anleggsbidrag forutsetter at Sunnfiord Energi i henhold til reglene i 
kontrollforskriften er berettiget til å kreve anleggsbidrag fra SK. (...)" 

Det fremgår ikke av NVEs vedtak av 19. desember 2007 om NVE har vurdert om 
ordlyden i den endelige tilknytningsavtalen er i strid med regelverket. NVE henviser 
imidlertid i oversendelsesbrev av 27. februar 2008 til konklusjonen i sitt vedtak av 19. 
desember 2007, og viser til at ordlyden i den endelige tillmytningsavtalen lå til grunn for 
vedtaket 19. desember 2007. 
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Departementets vurdering 

Thommesen Krefting Greve Lund Advokaffirma (TKGL) anfører på vegne av SE at 
NVEs vedtak er fattet på uriktig faktisk grunnlag. TKGL krever på vegne av SE at Olje-
og energidepartementet omgjør NVEs vedtak. 

Departementet finner at SE i praksis har beregnet sitt anleggsbidrag som angitt i 
avtalevilkårene som ble oversendt 19. oktober 2007 efor å dekke anleggskostnader som 
påløper i forbindelse med eventuelle senere forsterkninger av netten . Departementet mener for 
øvrig at ordlyden i avtalen av 10. desember 2007 dekker ordlyden i de ovenfor nevnte 
standardvilkårene. At NVE har bygget sitt vedtak av 19. desember 2007 på ordlyden i 
avtaleutkastet av 19. oktober 2007, er derfor ikke en feil som får betydning for vedtakets 
innhold og gyldighet, jf. prinsippet som fremkommer av forvaltningslovens § 41. 

Ordlyden i kontrollforskriften §§ 1-3 og 17-5, 1. og 2. ledd, gir anvisning på at 
anleggsbidraget skal være kundespesifikt. Formålet med regelverket er at den som er 
årsak til kostnadene også betaler disse, jf. NOU 2004:4 pkt. 5.6.2 og St. prp. nr . 1 (2002- 
2003) s. 87, 2. spalte. Hovedregelen er følgelig at det i anleggsbidraget til ett kraftverk 
ikke er adgang til å inkludere kostnader ved etterfølgende nettilknytninger. 

I kontrollforskriftens § 17-5, 3. ledd og 7. ledd åpnes det for å fordele 
anleggskostnadene forholdsmessig — også i forhold til senere tilknytninger. Av 
ordlyden i 3. ledd følger det imidlertid klart at utgangspunktet må være at den enkelte 
tilknytning foranlediger / ut1øser behov for forsterkninger i seg selv; dvs, at det ikke 
eksisterer kapasitet i anlegget for kraftverket. Av ordlyden i kontrollforskriftens § 17-5, 
7. ledd følger det at et slikt forholdsmessig anleggsbidrag først kan krevesfra og med 
den tilknytningen som det ikke var kapasitet til i det eksisterende anlegget. 2  Med andre 
ord gjelder prinsippet om "først-til-mølla" frem til kapasitetsgrensen i nettet er nådd. 

Det er kapasitet til SKs tilknytning i det eksisterende anlegget. SKs tilknytning utløser 
isolert sett ikke et behov for forsterkning av nettet — det er de senere tilknytningene 
som foranlediger dette. Kontrollforskriftens § 17-5 er følgelig til hinder for at SE kan 
kreve anleggsbidrag fra SK basert på kostnadene som utløses av senere tilknytninger. 

SE argumenterer for at dagens praksis av prinsippet om "først-til-mølla" ikke er 
samfunnsmessig rasjonell, jf. formålsbestemmelsen i energiloven § 1-2. Dette 
begrunnes med at dagens praksis kan medføre at kraftverk som kommer til etter at 
kapasitetsgrensen er nådd, vil måtte bære høyere kostnader enn om det var adgang til å 
fordele kostnadene på kraftverk som ble tilknyttet mens det fortsatt var ledig kapasitet. 
SE anfører at dette vil kunne stå i veien for etableringen av nye småkraftverk. 

Kostnadene for nye småkraftverk vil kunne fordeles på senere tilknyttede kraftverk, og 
på nettariffen, jf. kontronforskriftens §§ 13-1 og 17-5. Dagens praksis vil dermed ikke stå 
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i veien for etableringen av nye småkraftverk, og vil under en slik synsvinkel ikke være i 
strid med energilovens § 1-2. 

SEs anførsel om at det kunne fraveket prinsippet om først til mølla ved å stanse all 
tilknytning inntil nødvendige forsterkninger var foretatt, er ikke korrekt. 
Kontrollforskriftens § 17-5 og energilovforskriftens § 4-4 d), pålegger SE å la SK knytte 
seg til nettet, jf. energilovens § 3-3. 3  

Etter gjennomgangen ovenfor er det departementets syn at det ikke hefter 
ugyldighetsgrunner ved NVEs vedtak. Det er derfor ikke grunnlag for omgjøring av 
vedtaket. 

Konklusion 

Klagen har ikke ført frem. NVEs vedtak av 19. desember 2007stadfestes. 

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

ed hilsen 

aral  i  Solli (e.f.) 
avdelingsdirektør 

 

Lisa M. Løvold Ihle 
rådgiver 
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