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Klage på NVEs vedtak angående anleggsbidrag for nettilknytning av Bruelva
minikraftverk.

Det vises til Deres klage av 23. april 2008 på Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) vedtak av 18. mars 2008 angående anleggsbidrag for nettilknytning av Bruelva
minikraftverk og NVEs vurdering av saken.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (kontrollforskriften).

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sine vedtak, og saken ble oversendt
Olje- og energidepartementet for sluttbehandling ved brev av 20. juni 2008.

Bakgrunn og Tussa Nett AS klage
I brev av 22. november 2007 klager Bjarne Fjørstad på vegne av Børre Tveberg og
Bruelva minikraftverk på Tussa Nett AS beregning av anleggsbidrag. Bjarne Fjørstad
klager spesielt på beregning av anleggsbidrag for en andel av kostnadene ved
oppgradering av Amela trafostasjon.

Det planlagte kraftverket vil være et elvekraftverk uten regulering. Installert effekt vil
være 0,785 MW med en midlere årsproduksjon beregnet til 2,12 GWh. Kraftverket vil
knytte seg til nettet i Nordalen i Vanylven kommune.

Området er ifølge Tussa Nett preget av lite forbruk, noe som medfører at lokal
produksjon må mates inn i 22kV-nettet og transformeres opp på regionalnettet. Tussa
Nett opplyser at sammen med annen produksjon som er planlagt i området vil ikke
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22/66 kV-transformatoren i Åmela være stor nok til å ta imot den planlagte
produksjonen. De eksisterende kraftverkene i området (Folkestad og Dale) mater inn
kraft mot denne transformatoren i lettlast, noe som gjør at denne transformatoren er
fullastet. Den eksisterende transformatorstasjonen i Åmela er på 7 MVA. Steinsvik
kraftverk, Eidgeterelva kraftverk, Tenneelva kraftverk og Bruelva kraftverk har fått
tillatelse til å filknytte seg nettet under forutsetning av at de bidrar med et
anleggsbidrag for å øke transformatorkapasiteten i Åmela fra 7 til 25 MVA. Bygging av
ny transformator i Åmela er satt i gang.

Departementets vurdering
Tussa Nett påklager NVEs vedtak angående anleggsbidrag for nettilknytning av
minikraftverk. Tussa Nett aksepterer at NVE betrakter det aktuelle nettet som en del av
et masket nett, men hevder at en andel av investeringskostnadene kan henføres til
minikraftverkene, og at de da kan pålegges anleggsbidrag.

Departementet mener at Åmela transformatorstasjon er en del av det maskede nettet.
Selv om en del av kostnadene ved oppgradering av transformatorkapasiteten kan
henføres til kraftverkene i Steinsvik, Eidseterelva, Tenneelva og Bruelva, så kan en
oppgradering av Åmela transformatorstasjon ha betydning for tap og leveringskvalitet
for alle kunder tilknyttet nettet, og derfor påvirke eksisterende produsenter og
uttakskunder i fillegg til de aktuelle småkraftverkene.

For investeringer i nettanlegg som er defmert som maskede nett, dvs, i nett hvor det
ikke er mulig entydig å henføre nytten av investeringen i sin helhet til en enkelt eller en
klart avgrenset og identifiserbar kundegruppe, er det kun anledning til å benytte
anleggsbidrag i ekstraordinære tilfeller, jf. kontrollforskriftens § 17-5 fierde ledd.

Departementet støtter NVEs vurdering av at oppgraderingen av transformatoren ikke
er av en så ekstraordinær karakter at det kan pålegges anleggsbidrag.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 18. mars 2008.

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