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Vedtak om tvangsmulkt – manglende rapportering av anleggsdata i
Fosweb
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilegger Tinn Energi AS en tvangsmulkt på kr 500
pr. kalenderdag fra og med 1. april 2019 for overtredelse av vedtak om rapportering av data for
eksisterende anlegg i Fosweb.
Vedtak
NVE ilegger Tinn Energi AS




Tvangsmulkt for brudd på vedtak om rapportering av anleggsdata i Fosweb,
Tvangsmulkten er fastsatt til kr 500 per kalenderdag
Tvangsmulkten løper fra og med 1. april 2019 og fram til det ulovlige forholdet opphører.
Faktura vil bli tilsendt.

Vedtaket om ileggelse av tvangsmulkt har hjemmel i energiloven § 10-3 første ledd. Pålegget har
hjemmel i forskrift for systemansvaret i kraftsystemet (fos.) §§ 23 og 24 og energilovforskriften § 9-3,
jf. energiloven § 10-1.
Bakgrunn
NVE viser til endret vedtak av 05.04.2018 om rapportering av anleggsdata med parameterlister, og til
tidligere vedtak av 02.02.2017 om rapportering av anleggsdata og varsel om tvangsmulkt. Vedtaket
gjelder innrapportering og bekreftelse av anleggsdata med spenning over 30 kV basert på gitte
parameterlister. Punkt 1 i vedtaket påla konsesjonærene å:
1. Innrapportere og bekrefte anleggsdata som ikke allerede er ferdig innmeldt basert på parameterlistene:
a. Transformatordata som angitt i parameterliste for transformator, inkludert data spesifisert i
vedtak med saksnummer 201102773-15 hadde frist 1. august 2017
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b. Data for stasjoner og produksjonsanlegg som spesifisert i parameterlister hadde frist 1.
oktober 2017.
c. Data for seriereaktor, fasekompensator, shuntbatterier, shuntreaktor, nullpunktjording og
samleskinner som angitt i parameterlister hadde frist 1. desember 2017.
d. Data for overføringsanlegg, luftlinjer og kabler, samt alle endepunktskomponenter som angitt
i parameterlister hadde frist 1. mai 2018
100 m eller strømbegrensende ift. tilknyttet hovedkomponent (overføring eller transformator),
og er på regionalnettssiden av transformator.
endepunktskomponenter (gjennomføringer, kabelendemuffer, lasker etc.) dersom de er
strømbegrensende i forhold til tilknyttet hovedkomponent (overføring eller transformator)
- eller shapefiler med angivelse av koordinatsystem
vedlegges hvis et kabel- eller luftlinjesegment er idriftsatt etter 2012. Dere kan enten melde inn
en sosi- eller shapefil på selve overføringen eller laste opp en samlet fil som inneholder alle
overføringer for selskapet. Filene må inneholde opplysning om merkespenning og plassering for
identifisering av hvert ledningssegment.

e. Data for SVC/Statcom som angitt i parameterlister hadde frist 1. mai 2018
Anleggsdata skulle rapporteres inn i innrapporteringsløsningen Fosweb, og deretter kvalitetssikres av
Systemansvarlig. NVE fikk gjennom høsten 2018 tilbakemeldinger fra systemansvarlig for status på
innrapporteringen. Flere konsesjonærer hadde store mangler på innrapporteringen, og systemansvarlig
hadde fått dårlig eller ingen respons på purringer for registrering av anleggsdata eller retting av feil data
i Fosweb. Det er særlig viktig at anleggsdata for de konsesjonærene som har nettvirksomhet er på plass i
Fosweb innen kort tid.
Varsel om tvangsmulkt
NVE varslet om tvangsmulkt for de konsesjonærene som hadde store mangler og også har
områdekonsesjon, dersom anleggsdata for deres selskap ikke ble rapportert inn i Fosweb innen 1. mars
2019. Varsel om tvangsmulkt ble sendt 02.01.2019, med en frist til å uttale seg innen 18.01.2019. NVE
mottok ingen uttalelse fra Tinn Energi AS.
Generelt om tvangsmulkt
Tvangsmulkten du betaler tilfaller statskassen.
Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og
midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven), § 7-2 bokstav d.
NVEs vurdering
NVE fikk en oppdatering fra systemansvarlig om status på innrapporteringen den 08.03.2019. Tinn
Energi AS har fremdeles utestående rapportering for 2 endepunktskomponenter. Ut fra systemansvarligs
rapportering har Tinn Energi ikke respondert på gjentatte forsøk på kontakt nå i 2019. Selskapet har hatt
alle muligheter for å ferdigstille rapporteringen innen fristen, da siste opprinnelige frist for å rapportere
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inn i Fosweb var i mai 2018. NVEs vurdering er derfor at det vedtas tvangsmulkt. NVE vurderer det
som hensiktsmessig at tvangsmulkten først begynner å løpe fra 1. april 2019. Dette gir Tinn Energi AS
en siste mulighet til å ferdigstille innrapporteringen før tvangsmulkten begynner å løpe.
NVE vil bemerke at det for eldre anlegg kan være utfordrende å fremskaffe alle data som blir påkrevd i
Fosweb. Dersom det må brukes urimelig store ressurser for å skaffe data om eldre anlegg har Statnett
mulighet til å godkjenne denne rapporteringen selv om ikke alle parametere er lagt inn i Foswebportalen.
Utmåling av tvangsmulkten
NVE har lagt vekt på at det kun er mindre rapporteringer som gjenstår, og at det er snakk om en enkel
rapportering. Siden virksomheten ikke har stor fortjeneste av å unngå rapporteringen utover de
ressursene som kreves for å få tak i data og legge disse inn i Fosweb anser NVE det som en rimelig sats
med 500 kr per dag. Dette er også i tråd med NVEs retningslinjer for utmåling av tvangsmulkt ved
brudd på enkle rapporteringsplikter.
Dersom det ulovlige forholdet ikke blir rettet innen 01.05.2019, kan NVE vedta en høyere sats for
tvangsmulkten.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.
Det gjøres oppmerksom på at innbetaling av tvangsmulkt skal skje uavhengig av ev. klage, med mindre
klagen gis oppsettende virkning. Oppsettende virkning betyr at iverksettelsen av vedtaket utsettes til
klagen er avgjort. Å gi en klage oppsettende virkning kan besluttes etter begjæring og i samsvar med
forvaltningsloven § 42.

Med hilsen

Anne Vera Skrivarhaug
direktør

Vegard Willumsen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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