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Innledning
Denne rapporten er ment som et innspill til drøftingen rundt omsetningskonsesjonsordningen foran utløpet av nåværende konsesjonsperiode 15.juli 1996. Innholdet står for
arbeidsgruppedeltakerenes regning og representerer ikke nødvendigvis NVEs offisielle
holdning. Rapporten er bygget opp i tre deler:
•
•
•

Oppsummering av forskrifts- og særvilkårsendringsforslag (Tabell)
Hovedrapport
Kopi av eksisterende typer omsetningskonsesjoner

NETTKONSESJON

- FORSKRIFTSENDRINGER

Eksisterende

5 4-4a) intern organisering og regnska p
5 4-4b)Overt»ringskapasttet og overfaringstariffer
•

--•

-

Forslag

Konsesjonæren plikter å stille ledig overføringskapasitet i nettsystemet til
=> Konsesjonæren plikter å stille sitt kraftnett til disposisjon for alle som
disposisjon for andre som forestår elektrisitetsforsyning og for produsenter
omsetter, produserer og bruker kraft i konsesjonærens kraftnett. NVE gir
og brukere av elektrisk energi. Denne forpliktelsen gjelder også når
nærmere retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning.
brukere av energi kjøper kraft på kraftmarkeder eller fra andre
leverandører.

....,

=> Konsesjonæren fastsetter overføringstariffer. Disse skal over tid dekke
kostnader ved drift og avskrivning av nettet og gi rimelig avkastning på
investert kapital ved effektiv drift. NVE fastsetter hvert år maksimal
avkastningssats ved effektiv drift. Konsesjonærene bør i størst mulig grad
utforme tariffer som gjenspeiler belastningen på nettet. Konsesjonæren må
ikke diskriminere brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for
forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m.v.

•

Konsesjonæren fastsetter overføringstariffene slik at de over tid dekker
kostnadene ved drift og avskrivning av nettet og gir rimelig avkastning på
investert kapital ved effektiv drift. NVE fastsetter hvert år maksimal
avkastningssats ved effektiv drift. Konsesjonærene bør i størst mulig grad
utforme tariffer som gjenspeiler belastningen på nettet. Konsesjonæren
må ikke diskriminere brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for
forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m.v.

•

NVE gir nærmere retningslinjer for fastsettelse av overføringtstariffene.

•

Konsesjonæren plikter etter forespørsel fra kunder å forhåndsberegne
overføringstariffer og ledig overføringskapasitet for overføringer som er
aktuelle.

=> Konsesjonæren plikter å forhåndsberegne og offentliggjøre
overtøringstariffer for alle kunder som er tilknyttet konsesjonærens nett.

•

Konsesjonæren og de som ønsker å få utført overføringstjenester
forhandler om vilkårene for overføring.

Utgår

•

Basert på innhentede opplysninger fra konsesjonæren i henhold til§ 4-4 d,
kan NVE i henhold til retningslinjer for overføringstariffer pålegge
konsesjonæren å foreta endring av tariffer og vilkår.

•

Ved uenighet om vilkar eller ved tvist om beregningsmaten for overforingst:
kapasitet, treffes avgjørelsen av NVE.

§ 4-4 d) Konsesjonærenes informasjonsplikt ovenfor myndighetene
Konsesjonæren plikter å gi NVE de opplysninger som er nødvendige for
utøvelse av tilsyn med monopolvirksomhet og arbeid med
konkurransefremmende tiltak.

NETTKONSESJON

• SERVILKRENDRINGER

Eksisterende

Forslag

1. Konsesjonens varighet
• Tillatelsen gjelder inntil 15. juli 1996.

Varighet i 2 - 3 år

2. Driftskoordinering
• Konsesjonæren kan bli palagt a koordinere overføringsbetingelser og tariffer med andre netteiere.

==>Beholdes uendret (som eget punkt)

•

B

Konsesjonæren skal innordne seg Retningslinjer for systemansvaret
utarbeidet av NVE.

3. Organiserte markeder
• Konsesjonæren plikter å innordne seg NVEs Retningslinjer for måling og
avregning av kraftomsetning.

or tas inn i forskriftene

=> Bør tas inn i forskriftene

4. Sentralnettets utstrekning
• Det kan stilles vilkår overfor eiere av regional- og lokalnett om deltagelse
i sentralnettsordni ngen.

Det
kan stilles vilkår overfor eiere av nettanlegg om deltagelse i
sentralnettsordn ingen.

5. Informasjonsplikt
• Konsesjonæren plikter å gi kunder de opplysninger om foretakets
virksomhet som har betydning for oppfyllelse av både kundens og
foretakets rettigheter og forpliktelser, og endringer i slike forhold.

==>Konsesjonæren kan bli pålagt å gi kunder de opplysninger om foretakets
virksomhet som har betydning for oppfyllelse av både kundens og foretakets
rettigheter og forpliktelser, og endringer i slike forhold.

==>Konsesjonæren plikter på forespørsel fra kunder å opplyse hvilke
leverandører som leverer kraft i konsesjonærens nettområde.
•

I de tilfeller hvor konsesjonæren inngår overføringsavtaler med netteier for
leveranse til kunde, skal kunden gjøres kjent med denne avtalen i sin
helhet.

6. Betaling av nettleie
• Konsesjonæren må akseptere at netteier i de tilfeller hvor vedkommende
konsesjonær inngår overføringsavtale med netteier, stiller krav til
innbetaling av nettleie slik at netteier ikke løper større risiko for manglede
betaling enn det som gjelder for netteiers andre kunder.

==>Vilkåret utgår

==>Vilkåret utgår

Eksisterende

.,

OMSETNINGSKONSESJON
,

1e,

._'4.

•

,

• FORSKRIFTSENDRINGER
....,A
.
.

••

Forslag

§ 4-4 a) Intern organisering og regnskap

S4-4 c) Vedtektsbestemmelser med bindinger om kraftkjøp
._. _...
.
.• _ _..
._ . .
§ 4-4 d) Konsesjonærenes informasjonsplikt ovenfor myndighetene

•

Utgår

,

OMSETNINGSKONSESJON
--------------··--··--·-····•··--···-····
··•········--·•····•·,·····---

Eksisterende

• SERVILKRENDRINGER

-

1. Konsesjonens varighet
• Tillatelsen gjelder inntil 15. juli 1996.

Varighet i 2 - 3 år

2. Driftskoordinering
• Konsesjonæren skal innordne seg Retningslinjer for systemansvaret
utarbeidet av NVE.

==>Bør tas inn i forskriftene

3. Organiserte markeder
• Konsesjonæren plikter å innordne seg NVEs Retningslinjer for måling og
avregning av kraftomsetning.
5. Informasjonsplikt
• Konsesjonæren plikter å gi kunder de opplysninger om foretakets
virksomhet som har betydning for oppfyllelse av både kundens og
foretakets rettigheter og forpliktelser, og endringer i slike forhold.

·····•····

Forslag

==>Bør tas inn i forskriftene

>> Konsesjoneren kan bli pålagt å gi kunder de opplysninger om foretakets
virksomhet som har betydning for oppfyllelse av både kundens og foretakets
rettigheter og forpliktelser, og endringer i slike forhold.

Konsesjonæren plikter på forespørsel fra kunder å opplyse hvilke
leverandører som leverer kraft i konsesjonærens nettområde.
•

I de tilfeller hvor konsesjonæren inngår overføringsavtaler med netteier for
leveranse til kunde, skal kunden gjøres kjent med denne avtalen i sin
helhet.

6. Betaling av nettleie
•

Konsesjonæren må akseptere at netteier i de tilfeller hvor vedkommende
konsesjonær inngår overføringsavtale med netteier, stiller krav til
innbetaling av nettleie slik at netteier ikke løper større risiko for manglede
betaling enn det som gjelder for netteiers andre kunder.

Vilkåret utgår

Vilkåret utgår
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EVALUERING AV
OMSETNINGSKONSESJONSORDNINGEN
1. Bakgrunn:
1.1. Mandat og sammensetning av arbeidsgruppe:
Bakgrunnen for prosjektet er at dagens omsetningskonsesjoner løper ut 15.7.1996. NVE har
gjennom tildelingsbrevet fra NOE av 12.1.1995 fått i oppgave å «i nært samarbeid med
departementet vurdere endringer i standardvilkår og samordning mot øvrige konsesjoner».

Det ble i denne forbindelse opprettet en arbeidsgruppe som skulle utrede spørsmål knyttet til
omsetningskonsesjonsordningen. Gruppen har hatt følgende sammensetning:

M,

NVE: Sigrid Opedal.
prosjektleder.
Magnus Køber. MØ
Torfinn Jonassen. MØ
Jon Sagen, MM
Kirsten Westgaard, AJ
Asle Selfors. EK
NOE: Toril Svaan
Arbeidsgruppen har avholdt 10 moter.

1.2. Fremdriftsplan for arbeidet:
Arbeidet ble initiert i mars 1995. og gruppen avholdt sitt første møte 4. april. Det ble bestemt
at arbeidet i gruppen skal resultere i et utkast til en rapport som kan oversendes fra NVE til
NOE.

Rapporten har som mil ata opp relevante sporsmal omkring omsetningskonsesjonsordningen.
drofte sporsmalene, og komme med anbefalinger for tildeling av nye omsetningskonsesjoner.
Vi vil presisere at rapporten inneholder arbeidsgruppens synspunkter. og at vi på enkelte
områder har valgt å begrense oss til askissere problemstillinger.
Eventuelle forskriftsendtinger i forbindelse med konsesjonene bor vurderes i løpet av høsten
1995. slik at omsetningskonsesjonerene har rimelig tid til å forberede seg på eventuelle
endringer for de trer i kraft.

2. Innledende betraktninger om reguleringsbehov:
I en analyse av reguleringsbehov er det viktig aha klatt for seg ile to ulike funksjonsrnnråoer
som skal reguleres. Yeo å regulere et nettene - som er naturlige monopol - onsker vi å oppnå
samfunnsøkonomisk effektivitet. Primært vil en regulering av nettene være viktig for å skape et
effektivt marked med god markedsadgang. Dernest åpner kravet om regnskapsmessig skille
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ogsa for mulighet til a regulere nettenes effektivitet. Nerliggende sporsm&l4 stille i forbindelse
med en evaluering av en konsesjonsordning er:
- Er det svakheter i organiseringen av kraftmarkedet i dag? Er det vesentlige
imperfeksjoner i markedet? Er det svakheter ved monopolkontrollen?
- Hvilke forhold kan markedet og aktørene selv ta hånd om. og på hvilke områder er
det behov for at myndighetene foretar regulering?
- Hva er hensiktsmessig å regulere gjennom konsesjonsordningen?
Serlige forhold ma hensyntas nar det gjelder omsetningsdelen av reguleringen En «streng»
regulering fra myndighetenes side kan skape tillit og trygghet for aktørene i markedet. men kan
også skape etableringsbanierer som kan hemme konkurransen. Ved utstrakt regulering påtar
myndighetene seg et stort ansvar som er ressurskrevende afolge opp. Det kan likevel være
ndvendig med en tettere oppfølging av et nylig deregulert marked enn et marked som har
fungert lenge og har funnet sin form. Kraftmarkedet i sin naverende form m betraktes som et
nytt og uferdig marked.
Det er ikke et mål i seg selv å regulere mest mulig. Når aktørenes interesser sammenfaller med
myndighetenes interesser er Jet ikke behov for regulering og inngripen av noen art.

3. Konsesjon og andre virkemidler for regulering og kontroll
I forbindelse med gjennomgangen av konsesjonsordningen fant arbeidsgruppa det
hensiktsmessig å vurdere om man vell bruk av andre virkemidler enn konsesjonsvilkår kunne
påvirke aktørenes adferd.
Her gis en oversikt over forvaltningens virkemidler fr regulering og kontroll. og en
beskrivelse av omsetningskonsesjon som et slikt virkemiddel.
Meo regulering og kontroll menes alle forsøk på å styre aoferd. enten ved å hindre handlinger
som anses for a vere uheldige eller ved aoppmuntre til onskelige handle miter.
3.1.Konsesjon
En konsesjon er en individuell tillatelse. Konsesjoner brukes gjerne nr det er onskelig d
vurdere enkelttilfeller særskilt. ved at det gis individuell dispensasjon fra et generelt forbud.
Det settes som regel vilkår for konsesjon.
For å håndheve generelle regler kan det vere pakrevet med store ressurser for a folge med om
reglene blir overholdt. Fordelen med konsesjonsordninger er at man overlater initiativet til de
som ønsker å orive konsesjonspliktig virksomhet. De fleste er mer villige til å utlevere
opplysninger nar det er nodvendig for afainnvilget en soknad enn i forbindelse med
inspeksjoner eller lignende som kan resultere i forbud eller pabud.
Adgangen til å knytte vilkår til tillatelser gjør konsesjonsordninger til smidige
dirigeringsverkty for myndighetene. På den annen side kan enoringer i konsesjonsvilkår gjøre
konsesjonerens fremtid mindre forutsigbar med de forretningsmessige ulemper det kan
innebere.
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Ulemper ved konsesjonsordninger kan være at det må treffes et stort antall avgjørelser. En
konsesjonsordning kan utvikle seg til et byråkratisk skjemavelde som egentlig ikke tjener noe
fo1mål. Også konsesjonsordninger medfører en viss ressursinnsats å følge opp.
Det er ofte knyttet spesielle plikter eller vilkår til konsesjoner. Uttrykkene "vilkår" og
"betingelser" brukes ofte om hverandre.
For det første kan begrepene brukes om grunnlaget for en avgjørelse. F.eks.: Det er et vilkår
for å få konsesjon at et selskap har en viss soliditet.
For det andre kan begrepene brukes som betegnelse på forbehold i forbindelse med en
avgjørelse. Da siktes det ikke til betingelser for 2 treffe avgjørelsen. men de forbehold
avgjørelsen inneholder. F.eks.: Konsesjonen inneholder en tidsbegrensning og visse plikter for
konsesjonæren.

3.2. Endringer i konsesjonsperioden
Den som er tildelt konsesjon er ikke beskyttet mot enhver type endringer. Konsesjoneren må
finne seg i at konsesjonen er av begrenset varighet og at den kan trekkes tilbake på grunn av
vesentlige forsømmelser fra konsesjonærens side.

Det er en viss. men "never adgang til å endre vilkårene i den enkelte konsesjon i
konsesjonsperioden.
Det at man er tildelt konsesjon gir imidlertid ikke særlig beskyttelse mot ny lovgivning. En
konsesjonær må finne seg i at det ved lov eller i medhold av lov. gis nye regler som pålegger
nye plikter. begrenser hans handlefrihet, stiller strengere kvalifikasjonskrav eller utvider
adgangen til tilbakekallelse.
Det er antatt at næ1ingsd1ivendemå tåle innskrenkninger i den alminnelige handlefrihet som
følge av ny lovgivning. selv om det medfører vesentlige begrensninger i eventuelle tillatelser til
adrive en næring. Inngrep som virker sterkt urimelige eller hensynsløse kan likevel rammes av
forbudet mot å gi lover tilbakevirkende kraft i Grunnlovens $ 97.
Konklusjon: Det er videre adgang til d skjerpe konsesjonwrenes plikter generelt ved lov eller
forskrift, enn ved d endre den enkeltes vilk@r.

Skal rettstilstanden endres må man både forholde seg til legalitetsprinsippet. som sier at
myndigheteae ma ha hjemmel for 4 gjore inngrep overfor den enkelte, og lex superiorprinsippet. som innebærer at en regel bare kan endres ved regel av samme eller høyere rang.
Det er fullt ut mulig å endre konsesjonsordningen ved å endre loven. Problemstillingen er om
forskriftsendring kan vere tilstrekkelig. Lex superior-prinsippet tilsier at dersom det er loven
som bestemmer konsesjonsordningens innhold, kan endring bare skje i lovs form.
Nye konsesjonsordninger må som et minimum være i tråd med lovens formål. som kan utledes
av lovens formålsparagraf. forarbeidene og delvis også praksis. Ordningen må med andre ord
bidra til samfunnsøkonomisk rasjonell utnyttelse av energiressursene innenfor rammene av
markedsbasen konkurranse for omsetning av kraft og monopolkontroll av nettdriften.
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Lovens § 4-1 etablerer konsesjonsplikt for omsetning av elektrisk energi. At "omsetning"
omfatter både omsetning og nettdrift følger ikke direkte av ordlyden. I forarbeidene til loven
knyttes ordningen til monopolkontroll av nettdriften. Videre har forskriftene bidratt til agi
lovbestemmelsen et nærmere innhold ved at den beskriver formålet med ordningen og dens
virkeområde. Senere forskriftsendring og praktisering av ordningen har bidratt ytterligere til å
gi lovens $ 4-1 det innhold den har i dag. Mye taler for at vesentlige endringer i
konsesjonsordningen krever lovendring.
På den annen side er energiloven en lov med vide fullmakter. Gjennom $ 7-6 er "Kongen" gitt
fullmakt til gjennom forskrift å gi nærmere regler til gjennomføring og utfylling av loven og
dens virkeområde.
Hvor langt man kan gå i å pålegge nye plikter. begrense konsesjonærenes handlefrihet, stille
nye kvalifikasjonskrav eller etablere nye sanksjoner? Proposjonalitetsprinsippet tilsier at det må
være et rimelig forhold mellom det målet som skal nås. og de midler myndighetene kan bruke
for å nå det. Når det gjelder endringer som fremmer fotmålet med loven, eller er nødvendige
for å oppnå dette formålet, vil det være vid adgang til å gjennomføre disse på forskriftsnivå.
Det vil ikke vere absolutt nodvendig. men mest hensiktsmessig a iverksette endringene i
forbindelse med at gjeldende konsesjoner løper ut.
Konklusjon: Mye taler for at forskriftsendring vil vere tilstrekkelig for @ innfore strengere
regulering av konsesjonwrene, dersom endringene gjores ved fornyelse av konsesjonene.

3.3. Andre virkemidler

Ved siden av konsesjonsordninger kan følgende virkemidler tas i bruk for å påvirke aktørers
adferd:
pavirkning gjennom informasjon
begrensninger i avtalefriheten
generelle påbud og forbud
individuelle påbud og forbud ved håndhevelse av generelle regler
økonomiske virkemidler (støtteordninger. skatter og avgifter)
forhandlinger med bransjen eller enkeltaktører
i energibransjen har staten ved Nærings- og energidepartementet en viss mulighet for å
påvirke statsforetakene som eier

4. Dagens konsesjonsordning:
4.1. Lovteksten:
4-1:
« Uten konsesjon kan ingen andre enn staten stå for omsetning av elektrisk energi»

*

4.2.0t.prp nr. 43:

«4.I. Konsesjon pa omsetning av elektrisk energi.
Olje og energidepartementet har i kapittel IV redegjort for effektivise1ingen av kraftmarkedet.
I et slikt marked vil det være nødvendig å regulere enkelte av de virksomheter som aktørene
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har hånd om. Nettfunksjonen virker som et naturlig monopol for transport av elektrisk energi.
Det er nødvendig med lovbestemmelser for å kontrollere fordelings- og engrosselskapenes
virksomhet som monopolister. Lovbestemmelser som kontroll av energiverkene som
monopoler er forskjellige fra konsesjonsordningen for elektriske anlegg og områdekonsesjoner
og de vilkår som kan knyttes til slike konsesjoner...
...Målsettingen med konsesjon for omsetning av elektrisk energi er å skaffe et virkemiddel som
gir mulighet til å gripe inn overfor monopoler for å ivareta forbrukerenes interesser. På denne
måten skal det kunne stilles krav til aktørene som deltar på markedet og sikre en
samfunnsøkonomisk bruk av energien.
Konsesjonsordningen skal gi myndighetene en mulighet til a:
- kontrollere nettfunksjonen som et naturlig monopol
- ivareta forbruke.renes interesser
- sikre okonomisk rasjonell omsetning og bruk av den elektriske energien
- ivareta hensynet til oppbygging og vedlikehold av kraftmarkedet...
... Konsesjonen på omsetning av elektrisk energi skal være et virkemiddel som setter
myndighetene i stand til å utøve effektivt tilsyn og kontroll med kraftmarkedet. I dette ligger
det på den ene side et tilsyn med konkurransemessig adferd i markedet og på den annen side
kontroll av de naturlige monopoler i kraftsektoren .... »

4.3. Forskrifter:
$ 4-1 Form@letmed omsetningskonsesjon
Konsesjonsordningen for omsetning av elektrisk energi har som formål å være et virkemiddel
til å ivareta kundenes interesser gjennom:
- asikre en økonomisk rasjonell omsetning av elektrisk energi i et effektivt kraftmarked
- å kontrollere nettfunksjonen som et naturlig monopol
§ 4-2 Virkeområdet for omsetningskonsesjon

Konsesjonen omfatter alle former for leveranse av elektnsk energi.
Enheter som forest&romsetning av elektrisk energi eller som kan st@i en eller annen form for
monopolsituasjon. må ha omsetningskonsesjon. Dette gjelder
a) energiverk og andre som eier fordelings- eller overfiringsnett eller har leveringsplikt eller
forest@rdriftskoordinering
b) energiverk og andre som deltar på kraftmarkedet med omsetning av elektrisk energi
Untatt fra konsesjonsplikt er:
- gards- og grendeverk som ikke har høyspentanlegg
- videreformidling av el. energi i forbindelse med utleie...
- kommuner og fylkeskommuner for den del av virksomheten som består av uttak av
konsesjonskraft og videresalg
til energiverk og andre der kommunen eller
fylkeskommunen har eierandeler .

4.4. Praksis:
Markedsseksjonen og okonomiseksjonen i NVE forest@rregulering og tilsyn med
kraftmarkedet i Norge. Dette innebærer kontroll med nettmonopolene og tilsyn med markedet
forøvrig. Arbeidet er i sin helhet hjemlet i omsetningskonsesjonen. Konsesjonen består av
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standardvilkår som er å finne i forskriftens $4-4, og av særvilkår som er å finne i selve
konsesjonspapirene.
Da omsetningskonsesjonsordningen omfatter flere ulike aktørgrupper, vil vilkårene ikke være
tilpasset alle aktørers virksomhet. NVE har derfor delt aktørene inn i grupper, og har med
hjemmel i forskriftens§ 4-4 d), gitt unntak fra vilkår som ikke gjelder aktørgruppers
virksomhet. Statnett Marked som markedsplass, og Statnett som administrator av sentralnettet
og systemansvarlig på overordnet nivå, har fått spesialtilpassende konsesjoner. Aktørene er
delt inn som folger:
-Selskaper som har anleggs- og/eller områdekonsesjon(er) og har kraftomsetning og
transport av kraft som hovedvirksomhet. Eks.: distribusjonsverk. engrosselskap. etc.
Selskaper som har anleggs- og/eller omrdekonsesjon(er). men som ikke har
kraftomsetning. (Eks.: rene nettselskaper)
Antall: 233
-Selskaper som har anleggs- og/eller områdekonsesjon(er) og har kraftomsetning
og transport av kraft som en begrenset del av sin virksomhet
(Eks.: neringsparker. o.l.)
Antall: 21
-Selskaper som har produksjon av kraft. og deltar i kraftmarkedet med
omsetning av kraft
Antall: 36
-Selskaper som deltar i kraftmarkedet kun med omsetning av kraft
Antall: 27
-Selskaper som har som virksomhet å organisere markeder for fysisk krafthandel. I
praksis: Statnett Marked
Antall: I
-Kommuner eller fylkeskommuner som deltar på kraftmarkedet med
videresalg av konsesjonskraft til energiverk der kommunen eller
fylkeskommunen ikke har eierandeler
Antall: 71
Eksempel på omsetningskonsesjoner til de ulike grupper aktører er lagt ved.
I tillegg til de unntak som blir behandlet eksplisitt i forskriftens $4- 2 (se over: punkt 4.3). er

folgende aktorer ikke omfattet av omsetningskonsesjonsplikten:
-Aktorer som kun handler finansielle kontrakter
- Meglere
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I følge NVEs praksis har ren meglervirksomhet og handel med finansielle produkter basert på
kraft ikke vert underlagt omsetningskonsesjon.
Det har vrt NVEs oppfatning av meglervirksomhet faller utenfor konsesjonsplikten. Dette
utfra det synspunkt at meglere formidler kontakt mellom kjøper og selger uten selv vere part
i avtaler om kjøp/salg av kraft og at denne type virksomhet ikke kommer inn under begrepet
"omsetning" i energiloven $ 41.
Det har videre vert NVEs oppfatning at handel med finansielle produkter ikke kommer inn
under konsesjonsplikten fordi denne kun gjelder omsetning av "elektrisk energi" dvs. fysiske
kraftleveranser som kan måles og avregnes.
Ved forskriftsendringen av l 0. desember 1993 heter det i innledningen i den kgl.res.:
"Formålet med omsetningskonsesjonsordningen er å sikre kundenes interesser ved å
bidra til en økonomisk rasjonell omsetning av elektrisk energi og ved å kontrollere
nettfunksjonen som et naturlig monopol. Det fremgår nå klart etter endringen at enhver
som forestår omsetning av kraft. må ha omsetningskonsesjon. Med kraftomsetning
forstås i denne sammenheng også organisering av markeder for fysisk krafthandel."
NVEs juridiske seksjon har oppsummert med at folgende to vilkar ma vre oppfylt for at et
tilfelle skal omfattes av energiloven § 4- l:
vedkommende må ha posisjon som part i avtalen
avtalen må gi grunnlag for en fysisk kraftleveranse
Det er behov for en gjennomgang av hva som er en hensiktsmessig avgrensning av
virkeområdet for konsesjonsplikten. Dette gjelder både i forhold til de tradisjonelle
markedsaktørene og aktører på de finansielle markeder.

4.4.1. Evaluering av dagens omsetningskonsesjonsordning
4.4.1.1 Nettdrift
Omsetningskonsesjonsordningen har fungert tilfredsstillende for NVE' s regulering av nettdrift.
Vilkår som regulerer nettdrift er i hovedsak bygd opp slik at hovedtrekkene er skissert i
vilkåret. med mulighet for å gi utfyllende retningslinjer direkte fra NVE. Dette er en
tilfredsstillende ordning. som gir NVE mulighet til å korrigere detaljene gjennom retningslinjer
etter hvert som man hoster erfaring med reguleringen. Enkelte formuleringer i vilkarene er ikke
tilpasset dagens situasjon. Dette vil vi komme tilbake til under punkt 6 i rapporten om
regulering av nettdrift.
4.4.1.2. Omsetning
Det er storre usikkerhet omkring konsesjonsordningen ved handel med kraft. Alle selskaper
som har skt., er tildelt omsetningskonsesjon. (Det har imidlertid forekommet at selskaper har
trukket søknaden etter anmodning fra NVE). Ordningen har fungert mer som en
registreringsordning. enn en «godkjennelse» av aktørene fra myndighetenes side. Et problem i
denne forbindelse kan være at en omsetningkonsesjon kan av enkelte av aktørene i markedet.
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f.eks. sluttkunder. oppfattes som en garanti for at myndighetene «går god for» konsesjonæren.
Det er også noe her som ikke er tilpasset dagens virkelighet. Dette vil bli behandlet under
punkt 7 om regulering av omsetning.

4.4.1.3. Fellesvilkår for nettdrift og omsetning
Enkelte fellesvilkår blir svært sjelden håndhevet. Det kommer trolig av at det har vært
usikkerhet om når det er behov for å benytte disse vilkårene. Dette gjelder spesielt
informasjonsplikt overfor myndigheter og kunder. Vi kommer tilbake til dette under punktene
6 og 7 i rapporten.

5. Egne konsesjoner for omsetning og for nettdrift?
5.1 Innledning
Omsetningskonsesjonsordningen omfatter både nettdrift og omsetningsvirksomhet. Vi har i dag
felles konsesjon for de to typene virksomhet.

Selskapenes nettdrift og omsetningsvirksomhet skal etter energiloven reguleres etter to ulike
prinsipper. Nettdriften er en monopoltjeneste hvor selskapene skal tilby sine nett-tjenester på
ikke-diskriminerende vilkar til alle som er tilknyttet nettet. For denne tjenesten får selskapene
Jekket sine kostnader. i tillegg til at de kan ta en avkastning på kapitalen fastsatt av
myndighetene. Overskudd utover dette skal tilbakeføres til abonnentene. Omsetning av kraft er
konkurranseutsatt. og selskapene kan disponere overskuddet fra virksomheten fritt.
Selskapene er i dag palagt a ha et regnskapsmessig skille mellom nettdrift og omsetning.
Bakgrunnen for dette havet er å unngå at selskapene ved kryssubsidiering mellom monopolet
og den konkurranseutsatte virksomheten. belaster nettvirksomhet med kostnader som tilhører
kraftomsetningen. Selskapene er likeledes pålagt å tilby nett-tjenester til ikke-diskriminerende
vilkår. for å unngå at selskapene beholder en viss monopolmakt for sin omsetningsvirksomhet
vell å hinure kunder i å bytte leverandør.
Det er en forutsetning for et velfungerende kraftmarked at de to typer virksomhet holdes
adskilt. også Jersom Je dtives innenfor samme selskap.

5.2. Argumenter for å dele omsetningskonsesjonen i to konsesjoner:
I. Ulike malsetnin er
Regulering av henholdsvis monopol og konkurranse i et fritt kraftmarked har forskjellige
målsetninger og bygger på ulike prinsipper. Dette gir i seg selv grunnlag for å foreta en deling
av reguleringsverktøyet.

2. Mer konsekvent holdning til skillet mellom omsetning og nettdrift fra m ndighetenes side
Bade energilov og myndigheter stiller krav til selskapene om at omsetning og nettdrift holdes
adskilt. Det vil vere naturlig at myndighetene ogsa skiller dette i sine styringsmidler. En deling
av konsesjonen vil være et viktig bidrag til å forsterke skillet internt i de vertikalt integrerte
selskapene. vell at nett og omsetning ma forholde seg til to vidt forskjellige og hver for seg
avgrensede regelverk. Det er viktig at myndighetene ikke genererer samordningsbehov mellom
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de to typene virksomhet gjennom en felles konsesjon. Myndighetene må signalisere at man
oppfatter nett og omsetning som to ulike enheter.
3. Bevissts' rino av akt rene i markedet
Som nevnt over. er det en forutsetning for et velfungerende kraftmarked at nettdriften og
omsetningsvirksomheten holdes adskilt. Uttalelser fra bransjen kan tyde på at man fremdeles
ser på dette som en samlet virksomhet. Et eksempel på slike uttalelser er Oslo Energis uttalelse
om at man må ta hensyn til den lave ove1t·øringsprisennår man vurderer den høye kraftprisen.
Et annet eksempel er pressedekning av selskapenes overskudd hvor man uttaler seg om
hvordan overskuddet samlet skal disponeres, uten tanke på om overskuddet kommer fra
nettdrift eller omsetning. En konsesjon for omsetning og en konsesjon for nettdrift vil være
med å bevisstgjøre aktørene om at det er et klart skille mellom disse virksomhetene.
4. Selska smessig skille
Det har blitt uttalt fra myndighetene at selskapsmessig skille er ønskelig. Ved å dele
konsesjonene tilrettelegger man for at det på et senere tidspunkt kan komme lovhjemmel for å
palegge selskapsmessig skille. En delt konsesjonsordning gir positivt signal til selskaper som
vurderer selskapsmessig skille.
5. Kriterier for å få kon ses· on
Det er naturlig å stille ulike kriterier for å ft! konsesjon for nettdrift og for å få konsesjon for
omsetning. Dette kan gjøre det uhensiktsmessig og upraktisk med en felles konsesjon for
nettdrift og omsetning.
6. Maling os avreonino
Retningslinjer for måling og avregning forutsetter at selskapet opptrer som henholdsvis netteier
og leverandor i gitte tilfeller.
5.3. Argumenter mot adele omsetningskonsesjonen i to konsesjoner:
I. Endrino av raksis
Tradisjonelt har energiverkene forholdt seg til en konsesjon. En oppdeling kan muligens mote
motvilje hos aktørene.
2. St rre antall konses'oner
Ca. 230 selskaper har en samlet konsesjon for nettdrift og omsetning. En deling av
omsetningskonsesjonen i to konsesjoner vil nødvendigvis føre til mer papirarbeid for både
everkene og for NVE. Dette kan til en viss grad bli kompensert av den tendensen vi observerer
m.h.t. sammenslutninger på omsetningssiden.

5.4. Anbefaling
En forutsetning for et velfungerende kraftmarked er at nettdrift og omsetning holdes adskilt
innenfor samme selskap. Deling av omsetningskonsesjonen vil vere et viktig virkemiddel for å
na dette malet gjennom en kt bevisstgjoring omkring skillet mellom omsetning og nettdrift. En
slik endring vil vere i rad med lovens formal. Vi foreslar en navneendring av
omsetningskonsesjonen for nettvirksomhet til «nettdrittskonsesjon», slik at vi vil ha en
«omsetningskKonsesjon»som gir tillatelse til omsetning av kraft. og en «nettdriftskonsesjon»
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som gir tillatelse til å drive et nett. Etter vår mening kan dette gjøres uten lovendring, da loven
ikke inneholder begrepet omsetningskonsesjon.

6. Regulering av nettdrift
6.1. Mål for regulering av nettdrift
I en drøftelse av behovet for regulering av nettdrift er det nødvendig med en avklaring av
hvilke elementer som berører nettdriften. og om elementene er avhengig eller uavhengig av
hverandre.

En naturlig inndeling av regulering av nettdrift er: regulering av effektivitet. og regulering av
markedsadgang (tredjepartsadgang).
Regulering av effektivitet i nettvirksomheten: Dette er et forhold som er uavhengig av
kraftmarkedet, og som ikke representerer noe «nytt» ved energiloven. Det kan betraktes som
et generelt ønske fra myndighetenes side at denne virksomheten som i hovedsak er offentlig
eid. skal drives effektivt. Regulering av effektivitet i nettvirksomheten er derfor ikke en
forutsetning for et fritt kraftmarked. Energilovens forskrifter gir en tildels detaljert oppskrift
for NVEs regulering av effektiviteten gjennom regnskapsrapportering og maksimalavkastning.
Denne reguleringen er knyttet opp til omsetningskonsesjonen.
Målsetninger for en eventuell sentral regulering av effektivitet vil være:
• Effektiv drift og effektive investeringer (samfunns0konomisk effektivitet)
• Priser som best mulig reflekterer marginale kostnader
• Fravær av monopolprofitt
• Kvaliteten på produktet skal være slik at de marginale kostnadene for aøke kvaliteten er lik
den marginale betalingsvilligheten for økt kvalitet
Tredjepartsadgang til kraftnettet: For å få til en fri omsetning av kraft må nettvirksomheten
innrette seg etter et felles regelsett (punkttariffsystemet. retningslinjer for måling og avregning.
Statnett Markeds regler for anmelding og avregning). Disse reglene er forankret i dagens
omsetningskonsesjon.
Malsetninger for regulering av markedsadgang vil vere:
• Sikre en rasjonell omsetning av elektrisk energi i et effektivt kraftmarked
• Sikre at nettene opptrer ikke-diskriminerende og gir full likebehandling av de ulike aktorene
som deltar i kraftmarkedet

6.2. Vilkår for nettdrift
6.2.1. Standardvilkår (energilovens forskrift §4-4)
Vilkår i omsetningskonsesjonen som regulerer nettvirksomheten

*

I forskriften til energiloven er det i 4-4 gitt standardvilkår for omsetningskonsesjon.
Vilkarene er kommentert nedenfor.

f:\sigrid\rapport.doc

12

Prosjekt om omsetningskonsesjonsordningen

NVE

$ 4-4 a) Intern organisering og regnskap
Forskriften setter kun krav om regnskapsmessig skille mellom konkurranseutsatt virksomhet
og monopol.
Arbeidsgruppen har foretatt en vurdering av om det i tillegg er ønskelig å kreve et internt
organisatorisk skille mellom virksomhetene. Et femnål med asette et slikt krav vil være ønsket
om lettere monopolkontroll og Økt bevissthet hos konsesjonæren ( både hos eiere. ledelse og
ansatte) om de to ulike former for virksomhet - nettdrift og omsetning. I Energilovens §4-3. l
heter det at det kan 'fastsettes vilkår om den interne organisering og regnskapsforsel i
energiverket". Videre heter det i forskriftens $54-4a) ''Konse.,jonæren skal i tillegg skille
konkurranseutsatte forretningsomrader
og monopolfunksjoner i selvstendige resultatenheter
med separate budsjetter og regnskaper for de ulike resultatenhetene ". Dette er hittil blitt

tolket dithen at det kun settes krav til regnskapsrapporteringens inndeling. Det antas at
lovteksten også kan gi grunnlag for å sette krav til Jen interne organiseringen. Siden det er
usikkert hvilken effekt et krav om intern organisering vil ha. samt at den praktiske gjennomforbarheten synes vanskelig. anbefales ikke særlig vilkår for intern organisering.
Videre er det satt krav til konsesjonærene om regnskapsforing og om rapportering av regnskap
til NVE.
• Konsesjonæren er pliktig til a fore regnskap etter aksjeloven
• Konsesjonæren skal skille konkurranseutsatt forretningsområderug monopolfunksjoner i
selvstendige resultatenheter.
• Direkte og indirekte interne overføringer av økonomiske midler mellom
monopolvirksomheten og annen virksomhet som Konsesjoneren driver skal fremgå av
regnskapet.
• Konsesjonæren skal utarbeide anleggsregister for anleggsmidler tilknyttet
monopolvirksomheten.
• Regnskap skal innleveres til NVE

En viktig begrunnelse for kravet om særskilt regnskapsforsel av fo1i-etningsområderer å sikre
at inntekter og kostnader henføres til henholdsvis monopolvirksomhet og
konkurransevirksomhet. samt muligjore oppfolging og kontroll av den regulerte
monopolvirksomheten.
Rapporteringen av regnskapene til NVE har en tredelt funksjon. Fm det første gir
regnskapsrapporteringen myndighetene nødvendig mulighet for akontrollere at
konsesjonerene faktisk skiller mellom monopol og konkurranse. For det andre blir
regnskapsrapporteringen brukt til akontrollere at konsesjonerene ikke beregner seg høyere
avkastning enn tillatt. For det tredje skal rapporteringen brukes til å vurdere den relative
effektiviteten til konsesjonæren.
Rapporteringen fyller idag i hovedsak disse målsettingene. og er et nodvendig vilkar i
konsesjonen.
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Det er likevel nødvendig å påpeke at ulik intern organisering og ulike internregnskapssystemer
skaper problemer for direkte sammenligning av konsesjonerenes regnskaper. Problemområder
er: Definering av felleskostnader. bruk av internpriser. kjøp av eksterne tjenester. Dette kan
trolig ikke løses ved endring av vilkår om regnskapsrapportering.

I

§ 4-4 b) Overføringskapasitet

og overforingstariffer

Konsesjonæren plikter å stille ledig overføringskapasitet i nettsystemet til disposisjon for andre som
forestår elektrisitetsforsyning og for produsenter og brukere av elektrisk energi. Denne forplikte/sen
gjelder også når brukere av energi kjøper kraft på kraftmarkeder eller fra andre leverandører

Dette vilkåret regulerer det som ofte blir kalt for tredjepartsadgangen til kraftnettet. Livs.fri
adgang til nettet for kjøpere og selgere av kraft. Vilkåret er imidlertid upresist i forhold til hva
som faktisk skjer. Det kan gi inntrykk av at konsesjonæren gir adgang til anure hvis det er
kapasitet. Livs.først konsesjonæren deretter andre. Kapasiteten i nettet er ikke av betydning i
denne sammenheng.
Alternativt vilkar: Konsesjonæren plikter å stille sitt kraftnett til disposisjon for alle som
om setter. produserer og bruker kraft i konsesjonærens kraftnett. NVE gir nærmere
retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning.
Konsesjonæren fastsetter overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved drift og
avskrivning av nettet og gir rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. NVE fastsetter
hvert år maksimal avkastningssats ved effektiv drift. Konsesjonærene bør i størst mulig grad
utforme tariffer som gjenspeiler belastningen på nettet. Konsesjonæren må ikke diskriminere
brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for forskjeller i brukstid. leveringskvalitet m. v.

Første setning bør endres til: «Konsesjonren fastsetter overføringstariffer. Disse skal over till
dekke kostnadene ved dtift og avskrivning av nettet og gir rimelig avkastning på investert
kapital ved effektiv Llrift.»Enu1ingen gjøres for å kiargjøre at konsesjonæren skal fastsette
overforingstariffer.
Vilkåret setter rammen for dagens regulering av netteiere. gjennom at NVE fastsetter uen
maksimale uvkastningssatsen. Det må vurderes om vilkaret reduserer NVEs mulighet til å velge
en alternativ reguleringsmouell.
Siste setning i vilkåret skal sikre at brukere av nettet betaler samme overforingspris uansett
hvem som selger/kjøper kraften. Livs.at det ikke skal være kobling mellom overforingspris og
kraftleveranse.
NVE gir nærmere retningslinjer for fastsettelse av overføringtstariffene.

Vilkåret gir NVE mulighet til å påvirke ta1iffstrukturen og kostnadsgrunnlaget i
nettselskapene. NVE har dermed stor handlefrihet til Llirekteregulermg av tariffene.
•

Konsesjonæren plikter etter forespørsel fra kunder a forhandsberegne overføringstariffer og ledig
overføringskapasitet for overføringer som er aktuelle.

Det skal ikke vere mulig agjore koblinger mellom overforingstariffer og strompris, dvs. at en
sluttbruker far «rubatt» pa overforingstariffen hvis han kj»per kraft hos en bestemt leverandor.
De ulike overforingstariffer til en netteier bir derfor vre oversiktlige og offentlige, slik at en
hver kan se hva overforing vil koste for ulike virksomhetstyper. Derfor bor vilkaret endres til:
Konsesjoneren plikter aforhandsberegne og offentliggjore overforingstariffer for alle kunder
som er tilknyttet konsesjonærens nett.
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Konsesjonæren og de som ønsker å få utført overtøringstjenester forhandler om vilkårene for
overføring.

•

Ved individuell forhandling mellom netteier og brukere er det fare for koblinger mellom
overforingstariffene og kraftpris. For å sikre likebehandling av brukere av nettet bør
overforingstariffene i minst mulig grad være forhandlingsbare. Vilkåret bør derfor fjernes.
Basert på innhentede opplysninger fra konsesjonæren i henhold til§ 4-4 d, kan NVE i henhold til
retningslinjer for overtøringstariffer pålegge konsesjonæren å foreta endring av tariffer og vilkår.

Dette vilkåret gir NVE mulighet til å regulere netteiere uten at det foreligger en tvistesak. Med
den nåværende modellen for regulering av nettvirksomhet bør NVE ha en slik mulighet.
Ved uenighet om vilkår eller ved tvist om beregningsmåten for overføringstariffer og kapasitet,
treffes avgjørelsen av NVE.

Vilkåret fastsetter at NVE er instans for behandling av tvister mellom netteier og brukere av
nettet.

4-4

c) Vedtektsbestemmelser med bindinger om kraftkjøp

Gjelder kraftomsetning. går ut i konsesjon for nettdrift.

*4-4 d) Konsesjonærenes

informasjonsplikt ovenfor myndighetene

Konsesjonæren plikter a gi NVE de opplysninger som er nødvendige for utøvelse av tilsyn med
monopolvirksomhet og arbeid med konkurransefremmende tiltak.

Vilkåret gir NVE en generell adgang til ainnhente relevante opplysninger i sitt
reguleringesarbeid.

6.3.2. Servilkar (den enkelte omsetningskonsesjon)
Særvilkårene er tilpasset den enkelte omsetningskonsesjoners virksomhet. Som nevnt under
punkt 4.4 har vi i dag 6 ulike konsesjoner. Av disse er det 3 som gjelder netteiere.

Særvilkårene inneholder bl.a. bestemmelser om at konsesjonærene må rette seg etter
retningslinjer for systemansvaret. retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning. og
om deltagelse i sentralnettsort.lningen.NVE har vurt.lertom disse bestemmelsene. som setter
bestemte vilkår for hvordan konsesjonren skal organisere sin Jrift. bør legges inn i
standardvilkarene i forskriftens $ 4-4. Var konklusjon er at disse punktene na bor bli
standardvilkar. m.a.0. bli vilk@ri forskriftens 4-4.
I. Konsesjonens varighet
Tillatelsen gjelder inntil 15. juli 1996.

Vilkaret om tillatelsens varighet bor opprettholdes som et servilkar.

f:\sigrid\rapport.doc

15

Prosjekt om omsetningskonsesjonsordningen

NVE

2. Driftskoordinering
Konsesjonæren kan bli palagt a koordinere overføringsbetingelser og -tariffer med andre netteiere.

Det har i arbeidsgruppen blitt stilt spørsmål ved om dette vilkåret hører inn under
driftskoordinering. Vi foreslar derfor at dette vilkåret settes som et eget punkt.
Konsesjonæren skal innordne seg Retningslinjer for systemansvaret utarbeidet av NVE.

Gruppen mener at dette vilkåret bør bli et standardvilkår. og komme inn under forskriftens $ 44. Vi gjør oppmerksom på at man da må endre henvisningen til hjemmel i retningslinjene for
systemansvaret ved revisjon av disse.
3. Organiserte markeder
Konsesjonæren plikter å innordne seg NVEs Retningslinjer for måling og avregning av
kraftomsetning.

Også Jette vilkåret bør bli et standardvilkår unJer forskriftens§ 4-4. Se forslag til alternativt
vilkar under punkt 6.3. l. § 4-4 første ledd.
4. Sentralnettets utstrekning
Det kan stilles vilkår overfor eiere av regional- og lokalnett om deltagelse i sentralnettsordningen.

Regional og lokalnett bør byttes ut med nettanlegg:
Alternativt vilkår: Det kan stilles vilkar overfor eiere av nettanlegg om deltagelse i
sentralnettsordningen.
Det er ikke tatt noen endelig beslutning om sentralnettsorJningen. og vilkåret foreslås derfor
beholdt som srvilk&r. Det er mulig at det vil bli en avklaring av sentralnettssporsmalet i lopet
av hosten 1995.
5. Informasjonsplikt
•

Konsesjonæren plikter a gi kunder de opplysninger om foretakets virksomhet som har betydning
for oppfyllelse av både kundens og foretakets rettigheter og forpliktelser, og endringer i slike
forhold.

Dette vilkåret ble innført for å kunne sikre infrnmasjon til kundene i tilfeller der det var kjent
for myndighetene at et selskap var i økonomiske vansker. Vilkåret ble tatt i bruk da
Miljøkvalitet fikk økonomiske problemer. Vi mener imidlertid at vilkåret slik det er formulert
gir urimelig stor rett for kunJer til å forlange opplysninger fra selskapet. Etter vår mening vil
en slik fonnulering omfatte forretningshemmeligheter som Jet vil være urimelig at alle kunder
skal kunne kreve å få kjennskap til. Yi foreslår Jerfor å overfore retten til å vurJere hva
kundene skal ha krav til å få informasjon om til NVE.
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Alternativt vilkar: Konsesjonren kan bli palagt a gi kunder de opplysninger om foretakets
virksomhet som har betydning for oppfyllelse av både kundens og foretakets rettigheter og
forpliktelser. og endringer i slike forhold.
Dette vilkåret vil kunne gjelde både nettdrift og omsetning, og vi foreslår derfor at vilkåret skal
omfatte begge typer virksomhet, enten i to seperate konsesjoner eller i en felles.
Videre ble vilkåret ønsket benyttet for å pålegge netteiere å opplyse hvilke kraftleverandører
som leverer inn i deres område. Dette er nå tatt inn i forslaget til de reviderte retningslinjene
for måling og avregning. Vi foreslår likevel at dette pålegges netteierene i et eget vilkår for
nettdrift i og med at det griper sterkt inn i netteierenes tidligere praksis.
Nytt vilkår: Konsesjonæren plikter på forespørsel fra kunder å opplyse hvilke leverandører som
leverer kraft i konsesjonærens nettområde.
I de tilfeller hvor konsesjonæren inngår overføringsavtaler med netteier for leveranse til kunde, skal
kunden gjøres kjent med denne avtalen i sin helhet.

Arbeidsgruppen anbefaler at dette vilkåret bor fjernes. Etter vår mening er det mest
hensiktsmessig at sluttkunder inngår en nettavtale med netteier direkte. En eventuell fjerning av
vilkåret er imidlertid avhengig av at muligheten for leverandøren til ainnga nettleiekontrakt på
vegne av kunden faller bon. I retningslinjer for beregning av oveitøringstariffer for 1997 er
dette vurdert som et mulig krav.
6. Betaling av nettleie
Konsesjonæren må akseptere at netteier i de tilfeller hvor vedkommende konsesjoner inngar
overføringsavtale med netteier, stiller krav til innbetaling av nettleie slik at netteier ikke løper større
risiko for manglede betaling enn det som gjelder for netteiers andre kunder.

Likeledes anbefaler vi at dette vilkåret tjemes. met.isamme begrunnelse som over.

7. Regulering av omsetning
7.1. Innledning
Vi starter med avklare hva vi mener med kraftomsetning.

a

I. Agrensning

mot produksjon

For det forste ma vi ta stilling til om dagens «produsent-konsesjonrer» kommer inn under en
konsesjon for kraftomsetning. eller om det bør opprettes en egen konsesjonsordning for
produsenter. Produsentene er pålagt omsetningskonsesjon først og fremst på grunn av sin
omsetning. ikke på grunn av produksjonen i seg selv. Det er i dagens omsetningskonsesjoner
ikke gitt spesielle vilkår til produsenter som vedrører produksjonen. Dette taler for at en
konsesjon for kraftomsetning også kan omfatte produsenter.
II. Avgrensning

mot finansiell

handel og mot dervathandel

Vi må videre ta stilling til om kraftomsetning i denne sammenheng kun er handel med fysisk
kraft eller om andre produkter relatert til fysisk kraft også må omfattes av ordningen. Det
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finnes i dag flere begreper som omtaler skillelinjer mellom produkter i kraftmarkedet. og vi vil
prøve å redegjøre for begrepene.
F sisk oo finansiell handel
Fysisk handel med kraft:
Handel som innebærer en fysisk kraftleveranse som kan måles og avregnes.
Finansiell handel:
Handel hvor man inngår avtaler på grunnlag av prisen på kraft. men hvor oppgjøret skjer
finansielt. alts uten fysisk levering.
I dognmarkedet inngs det fysisk krafthandel. i ukemarkedet inngås både fysisk og finansiell
handel. Bilaterale avtaler kan være både fysiske og finansielle.
Undeli oende rodukter/derivater
Underliggende produkter:
Består av den varen som omsettes. f.eks aksjer. her kraft. Døgnmarkedet består av handel med
underliggende produkter.
Derivater:
Derivater er avledet fra en underliggende vare. Derivater kan gjøres opp både fysisk og
finansielt. Derivater kan være terminer eller opsjoner. En termin kjennetegnes ved at det
handles fremover i tid. dvs. at man betaler og mottar i fremtiden. En termin er en felles
betegnelse på forward og futures. Forskjellen på de to typene terminkontrakt ligger i oppgjøret
av gevinster og tap. En futureskontrakt blir daglig avregnet i løpetiden. I en forwardkontrakt
blir gevinster og tap gjort opp ved levering. Ukemarkedet består av terminhandel. Opsjoner
kjennetegnes ved at kjøperen av en opsjon ikke er forpliktet, men kan velge å levere eller ta
levering i fremtiden. Opsjonshandel er ikke innført i kraftmarkedet enda. men kan komme etter
hvert som markedet utvikles.
Avgrensningen mot type produkter er vanskelig, og bør diskuteres nærmere. Energiloven
omtaler i dag kun fysisk kraft. men den nære sammenhengen mellom produktene vanskeliggjør
et skille. Slik krafthandelen i dag er organisert på Statnett Marked er det ikke mulig å si om en
handel er fysisk eller finansiell før avtalen enten videreselges eller går til fysisk levering. Det er
flere grupper som ser på reguleringsbehov for derivater i kraftmarkedet. og konklusjonene fra
dette arbeidet vil også påvirke organiseringen av reguleringen. Det er i forbindelse med
revisjon av verdipapirloven oppnevnt et lovutvalg som bl.a. vil behandle derivater knyttet til
ravarer. Signalene som blir gitt er at det er tvilsomt om man vil finne det hensiktsmessig d
definere kraftderivater som verdipapir. Det er ventet at utvalget vil komme med en konklusjon
om dette i november. I tillegg har Finansdepartementet satt ned en gruppe som skal se på
behovet for regulering av kraftde1ivater. Gruppen består av representanter for Kredittilsynet.
Norsk Opsjonsentral. SkanKraft. Statnett Marked og NYE. Gruppen ikke ferdig med arbeidet.
men det er et uttalt ønske fra samtlige andre medlemmer i gruppen at det underliggende
marked og kraftderivater reguleres sammen, fortrinnsvis av NVE. Dette arbeidet vil resultere i
en anbefaling til Finansdepartementet.
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7.2. Mål for regulering av omsetning
Det overordnede m&letmed kraftmarkedet er omsetning av energi pd en samfunnsmessig
rw,jonel! måte. I arbeidet frem mot energiloven har man funnet at dette best kan oppnås med et
fritt kraftmarked. der tilbud og etterspørsel etter kraft bestemmer den til en hver tid omsatte
mengde og pris.

Reguleringsformålet i et fri-konkurranse marked vil nødvendigvis skille seg sterkt fra
regule1ingsf01måletfor monopoler. Utgangspunktet for en fri konkurranse i kraftomsetning er
et sa fritt marked som mulig. uten unodvendig regulering fra myndighetenes side. Vi må altså
ta stilling til hva markedet kan regulere selv. og så eventuelt fylle inn med en
«minimumsregulering» fra myndighetenes side. Et relevant moment i dette er kompetansen til
aktørene i markedet: hvor modent marked vi har å gjøre med.
Det overordnede målet med en regulering av omsetning vil være å beskytte den svake part. Det
vil i praksis bety at vi må se på organiseringen av markedet for å vurdere om det finnes
omrader der den svake part kommer dårlig ut.
Hvem er den svake part?
Den svake patt i kraftmarkedet er først og fremst sluttbrukerene. og da spesielt små
sluttbrukere som ikke har mulighet til å selv skaffe seg nok kompetanse til å ivareta sine
interesser fullt ut. Videre kan små produsenter og kraftselgere i visse sammenhenger være en
svak part.

Myndighetenes rolle må utvikle rammevilkår som skaper gode forhold for frikonkurranse.
Dette kan være:
- tilstrekkelig antall aktører
- jevnbyrdige aktører
- lik tilgang på informasjon
- tredjepartsadgang
- monopolkontroll som hindrer kryssubsidiering
7 .3. Vilkår for omsetning
Vi har hatt møter med en del aktører i markedet om ovennevnte tema. og vart sporsmal til
aktorene har vrt: Hvilke svakheter finnes i markedet slik det er organisert i dag. og pa hvilke
områder er det behov for at myndighetene går inn med en direkte regulering.

En generell oppsummering fra alle møtene er at alle ønsker en aktiv regulering fra
myndighetenes side. og samtlige aktører onsker reguleringen hjemlet gjennom energilov og
utført av NVE.
Følgende punkter går igjen hos alle vi har møtt:
I. Lik tilgang til prissensitiv informasjon
II. Soliditetskrav til selskaper som ønsker adelta i kraftmarkedet med omsetning av kraft
III. Unngå sammenblanding av roller
IV. Lik tilgang til de organiserte markeder
V. Lik regulering av alle aktører
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I. Lik tilgang til prissensitiv informasjon
Mange aktører opplever det som et problem at det er stor skjevhet i tilgangen på prissensitiv
informasjon. Skjevheten kan føre til at enkelte aktører kan stille «bedre» priser enn andre.
Dette påvirker trolig prissettingen i markedet, slik at det ikke blir stilt «1iktig>>ptis. og påvirker
også inntektsfordelingen mellom aktørene i markedet.
Under punktet lik tilgang på informasjon. nevnes det 4 områder
- magasintilgang
- avtaler med utlandet
- utbygging
- revisjoner
Flere aktører nevner ulik tilgang på informasjon om magasiner. Det har bedret situasjonen
betraktelig at man nå farrapportert aggregerte magasindata hver uke (hjemlet gjennom
Vassdragsloven). men det er fremdeles stor informasjonsulikhet mellom produsentene. og da
spesielt Statkraft. og øvtige aktører. Om man ikke kan offentliggjort data på magasinnivå.
ønsker man en oversikt fordelt pa flerarsmagasiner og andre.

fa

Statkraft forhandler på vegne av den norske stat krafthandelsavtaler med Danmark. Dette betyr
at Statkraft. og evt. partnere i avtalen. vet betingelsene i disse avtalene lenge før de øvrige
aktørene. og kan tilpasse sine disposisjoner etter informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig
for andre. Det blir ogsa nevnt at den utenlandske marginprisen. som styrer import/e ksport. bor
offentliggj@res.
Ikke alle aktører har lik tilgang på informasjon omkring potensialet for ny utbygging.
Revisjoner kan ha påvirkning på p1isen. og det er fremmet ønske om at disse skal
offentliggjores.
Det har fra enkelte aktører kommet forslag om en oftentliggjoring av bilaterale kontrakter. Det
blir argumentert for at en slik offentliggjoring vil gi en strre balanse i informasjonen i
markedet. Det blir hevdet at det i dagens marked blir inngått store kontrakter til en pris som
avviker fra «markedsprisen» uten at andre enn kjøper og selger kjenner til handelen. Slike
kontrakter er gjerne et resultat av at selger eller kjøper har mer informasjon enn andre aktører.
og det at handelen ikke er offentlig muliggjør en utnyttelse av at det ikke er lik tilgang på
informasjon.
NVE har bedt SNF - Senter for Nringslivsforskning - om en utredning av behovet for en
utvidet informasjonsplikt i kraftmarkedet. Rapporten er vedlagt. Følgende er et utdrag av
konklusjonen:
"En hovedkonklusjon i denne rapporten er at en offentlig innsamling og publisering av informasjon om
krafthande/en gjennom bilaterale kontrakter vil være et lite effektivt tiltak for a sikre lik tilgang til
informasjon iu kraftmarkedet. Det kan imidlertid ikke utelukkes at andre former tor regulering kan være
påkrevd for a sikre en mer effektiv informasjonsflyt Grunnlaget for de forventningene som reflekteres i
de bilaterale kontraktene, dannes med utgangspunkt i bakenforliggende informasjon. En mer direkte
fremgangsmåte vil derfor vere a legge forholdene til rette slik at alle aktørene har tilnærmet like
muligheter til a innhente informasjon om bakenforliggende forhold, som for eksempel informasjon om
vann-magasindata, utenlandshandelen, store driftsforstyrrelser og nettets kapasitet"
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li. So/iditetskrav til selskaper som ønsker å delta i kraftmarkedet med omsetning av kraft
Ornanisen markeds lass - Statnett Marked:
Selskaper som deltar på Statnett Marked som aktør må stille sikkerhet for den risiko de
eksponerer seg for. Det er en mulighet for at Statnett Marked vil åpne for megleraktører. og
Statnett Marked vil dersom dette blir aktuelt, stille krav om soliditet også for denne typen
aktører for posisjoner som blir tatt på markedsplassen. Det er svært viktig for markedsplassen
opprettholde den tilliten som solide aktører gir. og soliditetskravene for handel foretatt på
Statnett Marked er vel ivaretatt gjennom aktøravtalen. Det kan gjennom konsesjonen til
Statnett Marked settes et vilkår som pålegger markedsplassen å stille soliditetskrav. men på
grunn av markedsplassens egeninteresse er dette trolig ikke absolutt nødvendig.

a

Bilateral handel:
Nar det gjelder bilateral handel, er det storre uenighet om behov for sikkerhetskrav. Det kan
hevdes at det må bli opp til partene å kredittvurdere hverandre før man inngår en avtale.
Det kan tenkes ulike krav for asikre aktørenes soliditet i bilateral handel. Man kan tenke seg at
Jet innføres krav om egenkapitalanJel for å få omsetningskonsesjon. Et problem vil vere
sette en passende egenkapitalstørrelse. Omfanget av handelen er svært ulik for ulike selskaper
slik at ett egenkapitalkrav ville ha svert ulik betydning for ulike selskaper. Dette kan delvis
løses ved å gradere kravene etter omfanget av handelen. Det ville imidlertid vere vanskelig i
følge opp at selskapene ikke handlet over det omfanget som Jet var gitt omsetningskonsesjon
for.
Videre kan det tenkes at det ble stilt et garantikrav til de selskapene som ønsker å delta på
kraftmarkedet med omsetning av kraft Dette kunne være i form av bankgaranti eller
deponering av kontanter eller statsobligasjoner. Problemet med 2 sette en passende storrelse vil
være tilsvarende som for egenkapitalkravet.
Et kapitaldekningskrav kan utformes som et mer dynamisk sikkerhetskrav.
Kapitaldekningskravet kan sikre at risikoen ved den lopende virksomhet står i rimelig forhold
til Jen kapital som står bak den. Det vil være naturlig å dele opp aktørenes virksomhet og
kreve egen kapitaldekning for hvert område.
En stor del av aktørene i markedet ville ha problemer meJ å innfri strenge soliditetskrav. Slike
krav kan da redusere antallet aktører i markedet dramatisk. Dersom man kom frem til at det
var onskelig med slike krav. kunne det tenkes en overgangsordning med gradvis oppgradering
av kravene.

A ta pa seg ensvaret for krav til soliditet vil imidlertid medfore et stort ansvar og tilhorende
ressursinnsats. Krav til soliditet ville føre til et stoll behov for tilsyn og kontroll med
selskapenes omsetning. Det kunne tenkes en rapportering hver uke av alle salg og kjøp i løpet
av uken. for engros- og sluttbrukermarked. og for fysisk og finansiell hanelei.
Vi vil ikke anbefale at myndighetene skal stille krav om soliditet vell bilateral hanelei. Vi mener
at slike krav ville vre svert ressurskrevende å lage og ikke minst følge å opp for
myndighetene. og finner det mer naturlig at to parter som inngår en avtale vurderer hverandres
konomiske situasjon.
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av roller
Enkelte aktører viser bekymring for en tiltagende sammenblanding av roller i kraftmarkedet.
ved at meglerselskaper også er trader, porteføljeforvalter. market maker eller rådgiver. Dette
blir begrunnet med at meglere kan utnytte den informasjon de innehar som «markedsplass» i
egeninteressse. Ingen internasjonale råvare eller verdipapirbørser har begrensninger på dette
området. Årsaken til dette kan være at man har overlatt til kundene å vurdere om de synes
dette er akseptabelt, og i motsatt tilfelle, velge en annen leverandør. Det er i
verdipapirmarkedet innført andre virksomhetsbegrensninger. I dette markedet er det strenge
begrensninger på deltagelse i annen næringsvirksomhet. En slik begrensning er ikke blitt nevnt
som ønskelig av de aktørene NVE har snakket med. Vi anbefaler derfor ikke at konsesjonene
gir begrensninger mot andre virksomheter innenfor krafthandel.
IV. Lik tilgang til de organiserte markeder
I Statnett Markeds aktøravtale står det at alle anmeldinger på døgnmarkedet skal være i
balanse. Dette betyr at regulerkraftmarkedet kun skal håndtere ubalanse i systemet som ikke
kan planlegges på forhånd. Bakgrunnen for dette kravet fra Statnett Marked er todelt: for det
første blir det hevdet at driftskoordinator trenger lenger tid enn det døgnmarkedet gir til å
planlegge. og mest mulig må derfor gå i døgnmarkedet. For det andre skal volumet i
døgnmarkedet være sa stort som mulig pga likviditeten. Det blir fra aktører hevdet at
produsentene likevel bruker regulerkraftmarkedet aktivt for a holde prisen oppe i
spotmarkedet. Dette er umulig å hindre for Statnett Marked. og en løsning på problemet kunne
derfor være å åpne regulerkraftmarkedet for alle. Dette kan igjen føre til en prisutjevning
mellom regulerkraftmarkedet og døgnmarkedet. og motivene for å spekulere i
regulerkraftmarkedet ville falle bent. I omsetningskonsesjonen gitt til Statnett Marked er det i
dag et vilk&r som palegger markedsplassen en likebehandling., eller «ikke-diskriminering». av
kunder. Problemstillingen over vil om ønskelig kunne løses ved å vise til dette vilkåret. Det må
først avklares om det er teknisk mulig å åpne regulerkraftmarkedet for alle.
V. Samme sikkerhetskrav til alle aktorer p@Stamnett Marked
I dag må ikke kommunale selskaper stille sikkerhetskrav for handel på Statnett Marked. Dette
er en forskjellsbehandling av aktorene, samtidig som disse selskapene ikke har
garantiordningen som en oversikt over sin egen risiko. Etter var mening er det riktig vurdere
sikkerhetskravet ut fra den risiko som aktørene påfører markedsplassen. Gjennom Statnett
Marked's omsetningskonsesjon skal markedsplassen ikke diskriminere mellom aktører ved
fastsettelse av garantikrav. Dette vilkåret bør derfor vurderes ved fornyelse av Statnett
Markeds konsesjon.

a

7.3.1. Standardvilkår (energilovens forskrift §4-4)
Dagens vilkår:

$ 4-4 a) Intern organisering og regnskap
Dette vilkåret gjelder både nettvirksomhet og omsetningsvirksomhet.

Yi viser til punkt 6.3.1.

$ 4-4 b Overføringskapasitet og overforingstariffer
Gar ut i konsesjon for omsetning. gjelder overforing
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$ 4-4c Vedtektsbestemmelser med bindinger om kraftkjøp
• Konsesjonæren kan ikke innføre nye vedtektsbestemmelser eller liknende avtaler som
innebærer en rett eller plikt for fordelingsverk til 2 dekke kraftbehovet i sitt område med
kraft fra konsesjonæren.
Bestemmelsen er fastsatt for å unngå at fordelingsverk og kraftleverandører binder opp
kraftleveransene i et område som reelt sett vil fungere som en form for vertikal
integrasjon 1• Kraftleverandørene kunne da selge kraften dyrt til fordelingsverk. som så
kunne velte over den høye prisen på sluttbrukerne i sitt område. I dag når alle
sluttbrukere faktisk har markedsadgang er denne problemstillingen mindre aktuell.
Hvis slike avtaler som beskrevet ovenfor inngås. står sluttbrukerne hitt til a skifte
leverandor. Begrepet fordelingsverk slik det her brukes. og fordelingsverkets omr&deer
ikke tilpasset dagens virkelighet. Ingen leverandør av kraft har spesielle rettigheter når
det gjelder leveranse av kraft knyttet til geografisk område. Med bakgrunn i økt
markedsadgang for alle sluttbrukere bør vilkaret fjernes.
§ 4-4 d) Konsesjonærenes

informasjonsplikt ovenfor myndighetene

Gjelder både nettdrift og omsetning. Se punkt 6.3.1.

7.3.2. Særvilkår (den enkelte omsetningskonsesjon)

Vi vil etter vår evaluering av kraftmarkedet under punkt. 7.3. ikke anbefale å innføre nye
særvilkår for omsetning.
Derimot vil samme anbefalinger gjelde for de vilkår som er felles med nettkonsesjonen som
omtales under punktene 6.3.2.5 og 6. (omhandler konsesjonærens inngåelse av nettleiekontrakt
på vegne av sluttkunden)
Vi vil i tillegg anbefale at det etableres rutiner for et tettere tilsyn med kraftmarkedet.

7.4 Regulering av markedsplassen

Den børsorganiserte virksomheten som i dag foregår på Statnett Marked. er svært sentral for
markedets effektivitet. Slik virksomhet er konsesjonspliktig. Dette gir myndighetene en
mulighet til direkte regulering av markedsplassen, og en indirekte regulering av aktørene.
Statnett Marked vil som regel. på grunn av nødvendigheten av tilliten fra aktørene. ofte ha
sammenfallende behov for tilsyn med markedet som myndighetene har. Dagens
omsetningskonsesjon til Statnett Marked palegger markedsplassen en likebehandling av
aktørene. Vi mener at dette bør pålegges markedsplassen fra myndighetene. selv om
markedsplassen sannsynligvis vil ha dette som prinsipp uavhengig av vår regulering.
Videre er det blitt nevnt i rapporten at det for tilliten til en markedsplass vil vere svert viktig
at det føres kontroll med soliditet. kompetanse og integritet. Også her vil markedsplassens og
myndighetenes behov vre sammenfallende. Arbeidsgruppen anbefaler likevel at slik kontroll
' Energiloven - Kommentarutgave, Andersen, Per Conradi og Hoisveen. Per Hakon, 1995
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med aktørene pålegges markedsplassen direkte fra myndighetene gjennom
omsetningskonsesjonen. Den gjeldende omsetningskonsesjonen til Statnett Marked har enda
ikke løpt i ett år. og erfaringene fra hvordan den har fungert. er derfor begrenset. Så langt ser
det ut som om den har fungert tilstrekkelig, men det bor i l/pet av hosten foretas en nermere
evaluering av dette. Det bør vurderes om konsesjonen bør utformes mer i tråd med konsesjoner
gitt til børser i andre markeder. Dette kan bli enda mer aktuelt ved en utvikling av en felles børs
for flere nordiske land, og ved den raske utviklingen av finansielle produkter.

8. Hvem bør omfattes av omsetningskonsesjonsplikten?
8.1 Konsesjon for nettdrift
Her trenger vi å etablere en definisjon på hvilke aktører som skal ha nettkonsesjon. Antakelig
vil definisjonen iallefall omfatte aktører som har områdekonsesjon/anleggskonsesjon.
8.2 Konsesjon for omsetning
I utgangspunktet skal enhver akt»r som er kontraktspart i omsetning (kjop og salg) av elektrisk
kraft ha omsetningskonsesjon.
8.2.1 Meglere og porteføljeforvaltere
Det har vært NVEs oppfatning at meglervirksomhet faller utenfor konsesjonsplikten. Dette
utfra det synspunkt at meglere formidler kontakt mellom kjøper og selger uten selv å være part
i avtaler om kjop/salg av kraft og at denne type virksomhet ikke kommer inn under begrepet
"omsetning" i energiloven § 4-1. Videre har NVE tolket Energiloven dithen at
porteføljeforvaltere ikke er omfattet av loven, med samme begrunnelse som for
meglervirksom het.
Etter arbeidsgruppens mening bør dette revurderes ved fornyelse av omsetningskonsesjonene.
Etter hvert som markedet har utviklet seg, har meglere og portefoljeforvaltere fatt en stadig
viktigere rolle. Deres virksomhet er av en slik art at de vil være mellommenn i svert mange
avtaler. og aktørene i markedet vil være avhengig av at denne virksomheten er seriøs. Vi mener
at det er ekstra viktig å føre et tilsyn med denne typen aktører. for å unngå at aktører i
markedet får økonomiske tap på grunn av en tredjepart.

8.2.2 Finansielle aktører
Det har vært NVEs oppfatning at handel med finansielle produkter ikke kommer inn under
konsesjonsplikten fordi denne kun gjelder omsetning av "elektrisk energi" dvs. fysiske
kraftleveranser som kan måles og avregnes.
Arbeidsgruppens syn er at dette må vurderes nøye. Det er kjent fra handel med andre markeder
at finansiell handel uten den nødvendige kompetanse og kontroll kan påføre aktørene som
deltar i slik handel, svert store tap. Finansiell handel er pa den annen side svert onskelig i et
marked som et risikostyringsverkty nar det blir brukt pa riktig mate. Vi tror derfor at denne
typen handel vil bli stadig mer utbredt i kraftmarkedet. og anbefales at denne typen handel
underlegges kontroll. Tilsynet bør utføres av enten NVE eller Kredittilsynet. eller i et
samarbeid mellom de to tilsynsorganene. men kan om onselig reguleres i Energiloven for a
unnga regulering under Verdipapirloven. Vi viser til det som er skrevet om dette under punkt
7. I. i rapporten.
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8.2.3 Borettslag, andre småformidlere
Stadig flere borettslag, hyttefelt m.m. ønsker å inngå avtaler om felles kjøp av kraft.
Arbeidsgruppen kan ikke se at det er nødvendig at denne typen aktører skal ha
omsetningskonsesjon, og mener at det kan skape en for stor og uoversiktlig mengde
konsesjonærer dersom disse skal innlemmes i konsesjonsordningen. NVE har til nå tolket
forskriften slik at omsetningskonsesjonsplikten ikke gjelder slike aktører, men arbeidsgruppen
mener det vil være formålstjenlig å presisere dette i forskriftsteksten. En slik presiseting bør
formuleres på en måte som gjør at små aktører som ikke har noen påvirkning på markedet
unndras konsesjonplikt. men at andre aktører ikke kan tolkes inn under bestemmelsen.
Arbeidsgruppen har diskutert ulike avgrensninger som kan anvendes:
- nedre grense for volum. evt. sette krav om at volumet skal være betydelig
- unnta sammenslutninger som handler til eget forbruk
- aktorer som måles og avregnes av Statnett Marked. også finansielt
Yi ser for oss at avgrensningene kan kombineres. f.eks. ved at sammenslutninger som handler
til eget forbruk og med et «ubetydelig» volum unndras konsesjonsplikt. Det kan vurderes å
avgrense konsesjonsplikten til aktører som måles og avregnes fysisk og/eller finansielt på
Statnett Marked. men dette kan være en for streng avgrensning.

9. Sanksjoner
Sanksjoner kan være aktuelt dersom noen driver konsesjonspliktig virksomhet uten å inneha
nødvendig tillatelse. Det kan også være aktuelt å sanksjonere over1redelse av konsesjonsvilkår
eller pålegg gitt i medhold av loven.
Straff
Energiloven $ 7-5 hjemler straff for overtredelse av energiloven eller bestemmelser eller pålegg
gitt i medhold av loven. Strafferammen for forsettelig overtredelse og medvirkning er bøter
eller fengsel inntil l år eller begge deler.
Strafferammen for uaktsom overtredelse er bøter eller fengsel inntil tre måneder eller begge
deler.
I folge straffelovens $ 48 a kan foretak (selskap, forening eller annen sammenslutning.
enkeltpersonforetak. stiftelse. bo eller offentlig virksomhet) være straffeansvarlig. Straffen er
biter og/eller hel eller delvis fradommelse av retten til a utove virksomheten.
Den som driver konsesjonspliktig virksomhet uten nodvendig tillatelse kan i folge straffeloven
$ 332 straffes med boter eller fengsel inntil tre mineder.
Straffeforfolgelse krever offentlig p&tale.Det innebrer at NVE ma anmelde overtredelse til
påtalemyndigheten som vil foreta en vurdering av om vedkommende skal tiltales. Det er kjent
at det kan ta tid å få behandlet en politianmeldelse. og at mange saker blir henlagt.
Straffesanksjoner svekkes ved at klare overtredelser ikke blir straffet fordi saken blir henlagt av
pitalemyndigheten. Det er en risiko NVE vil lope ved en politiunmeldelse. Pa den annen side er
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en politianmeldelse klar tale fra konsesjonsmyndigheten. og det kan ha stor egenverdi for å
markere myndighet og standpunkt.

Tvangsmulkt
En mer anvendelig sanksjon er tvangsmulkt som er hjemlet i energiloven $ 7-3. NVE kan
fastsette tvangsmulkt for å få brakt i orden overtredelse av konsesjonsvilkår. Mulkten kan
enten løpe til forholdet er bragt i orden eller forfalle ved hver overtredelse. I forarbeidene til
energiloven heter det at tvangsmulkten "må være av en slik størrelse at konsesjonæren ser seg
tjent med å overholde vilkårene i konsesjonen."
Ved anvendelse av tvangsmulkt må NVE kunne godtgjøre at konsesjonsvilkår virkelig er
overtrådt. Konsesjonæren bør ha fått god anledning til å redegjøre for sitt syn. A ilegge
tvangsmulkt er et enkeltvedtak og det må sendes forhåndsvarsel om vedtaket. Vedtaket kan
påklages til departementet. Ved klage må NVE ta stilling til om iverksettelsen av mulkten skal
utsettes til klagen endelig er avgjort.
Hvor effektiv tvangsmulkt er som sanksjonsmiddel er avhengig av praksis. For a oke den
preventive effekten bor tvangsmulkten vere relativt stor, og settes inn ved (alle) klare
overtredelser. Det kan vise seg a vere nodvendig statuere noen eksempler for a oppna
respekt for NVEs avgjørelsesmyndighet i bransjen.

10. Konsesjonenes varighet
Nye omsetningskonsesjoner kan gis for opptil I0 ar.Ved vurderingen av konsesjonenes
varighet har arbeidsgruppen lagt vekt på to forhold som trekker i hver sin retning. Vi mener
det er viktig å sik.re en så stor forutsigbarhet for konsesjonærene som mulig. Dette taler for å gi
konsesjonene lang løpetid. Arbeidet i gmppen har imidlertid avdekket at det fremdeles er flere
forhold i både monopolkontrollen og organiseringen av markedet som ikke er avklart. Dette
taler for d gi konsesjonene kon løpetid. og agi myndighetene mulighet til å tilpasse regulering
og tilsyn etter egne erfaringer og markedets utvikling.
Følgende forhold knyttet til omsetningskonsesjonen er ikke avklart:
Som nevnt under punkt. 6.2.1. om standardvilkar for regulering av nettdrift. fastsetter i dag
omsetningskonsesjonen rammer for NVEs reguleringsmodell. Hvilken reguleringsmodell som
vil bli valgt for fremtiden. er ikke avklart.
Diskusjonen rundt innføring av selskapsmessig skille viser at kraftmarkedet kan stå ovenfor
store endringer i arene som kommer.
Videre er kraftmarkedet i rask utvikling bl.a. med hensyn til handel med finansielle
instrumenter. Vi viser til punktene 6.L. om avgrensning mot finansiell handel/derivathandel og
8.2. om Kredittilsynets virksomhet. Var oppfatning er at det bor vere tilsyn med slik handel.
men mener at det ligger utenfor arbeidsgruppas mandat å komme med anbefalinger om detaljer
i reguleringen. og om hvor reguleringen skal ligge.
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Gruppen mener på bakgrunn av dette at dette ikke er det riktige tidspunktet for å gi
konsesjonene løpetid opp mot IO år. Vi har videre vurdert om dagens konsesjonsperiode bør
forlenges uten endringer i konsesjonsvilkårene. Dette mener vi ikke er en god løsning, da vi har
kommet til at det er behov for konkrete endringer i omsetningskonsesjonen, for å tilpasse vår
regulering til erfaringer gjort av NVE og utvikling i markedet.
Vi vil derfor anbefale at konsesjonene fornyes pr. 15.juli 1996. med en kortere løpetid. På
grunn av behovet for en viss forutsigbarhet for konsesjonærene, og på grunn av behovet tid til
å avklare enkelte spørsmål. anbefaler vi at løpetiden ikke bør være kortere enn 2 ar.På grunn
av utviklingen i NVE's arbeid med monopolregulering og på grunn av den raske utviklingen i
markedet. anbefaler vi ikke enn lengre løpetid enn 5 år.

1I.Samordning av omsetningskonsesjonen og andre bestemmelser forvaltet av NVE
11.1 Innledning
Ved siden av omsetningskonsesjonsordningen forvalter NVE en rekke andre bestemmelser som
er ment astyre kraftsektorens adferd for å oppnå ønskete virkninger. I det følgende gis det en
kon oversikt over formålet disse bestemmelser. og deretter drøftes deres forhold til
omsetningskonsesjonsordningen.

I energiloven med forskrifter fins bestemmelser om anleggskonsesjon, forhåndsmelding,
regional kraftsystemplanlegging. omradekonsesjon, lokal energiplanlegging, leveringsplikt.
leveringskvalitet, rasjonering, energiokonomisering. fjernvarmekonsesjon og beredskapstiltak.
Vassdragslovgiviningen har i tillegg bestemmelser om konsesjonsplikt ved vannkraftutbygging.

11.2 Formålet med de ulike bestemmelser
Anleggskonsesjonsordningen har to hovedformål. Den skal bidra til en best mulig

samfunnsøkonomisk utbygging av nye anlegg og den skal bidra til en areal- og miljomessig
forsvarlig utforming av anleggene. Sentralt i konsesjonsbehandlingen er denned en avveining
mellom teknisk-økonomiske hensyn og miljøhensyn, der viktige faktorer er behovet for
anlegget, kostnader, alternative løsninger og hensynet til annen arealbruk og miljøet.
Bestemmelsene omforhåndsmelding er et element i prosedyren ved konsesjonsbehandling, og
skal sikre en ekstra grundig miljovurdering ved de storste anleggene.
har som hovedformål å bidra til at de anlegg som
konsesjonss0kes er godt vurdert i forhold til ovrige utbygginger i den aktuelle region. Serlig
ønsker en å oppnå en grundig analyse av behovet for anlegget og av alternative løsninger for
det aktuelle transportbehov. Kraftsystemplanlegging kan oppfattes som første ledd i
konsesjonsbehandlingen, men er samtidig et selvstendig virkemiddel.

Regional kraftsystemplanlegging

har samme fotmål som anleggskonsesjonene, men prosedyrene ved
behandlingen er forskjellige. Ordningen gjelder anlegg fra I til 22 V. Her tildeles
distribusjonsverk en generell konsesjon og må selv stå for avklaringen av nyanlegg mot lokale
interesser. herunder andre energiverk. Ved konflikter i denne avklaringen bringes saken inn for
NVE og behandles somen ordiner anleggskonsesjon.

Områdekonsesjonene
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Bestemmelsene om lokal energiplanlegging gir NVE mulighet til å pålegge energiverk å
utarbeide lokale energiplaner. Formålet med slike kan være god resursutnytting, enøk eller
helhetlig nettutbygging etter samme mål som regional nettplanlegging. Lokal energiplanlegging
er imidlertid ikke et nødvendig ledd i forarbeidet til nyutbygginger innen
områdekonsesjonsordningen, slik regional kraftsystemplanlegging er det ved
anleggskonsesjoner.
Leveringsplikten gjelder områdekonsesjonærene og har tre mål: Den gir nye abonnenter og
produsenter rett til (innen visse økonomiske rammer) å bli fysisk tilknyttet nettet.
Den gir disse også rettigheter tilknyttet leveringskvalitet (jf. nedenfor). Og endelig sikrer den at
noen (områdekonsesjonæren) sørger for avregnings- og fakturering av den enkelte kunde.
Konflikter om leveringsplikten avgjøres av NVE.

Bestemmelser om leveringskvalitet er formelt knyttet til leveringsplikten og skal sikre at
omradekonsesjoner tilbyr den kvalitet på strømleveransen som NVE bestemmer. Foreløpig
innebærer kravet kun en plikt til å registrere avbrudd og en plikt til å opplyse kundene om
paregnelig leveringskvalitet. Disse reglene er formulert som et sporsmal om
rimelig kvalitet på varen strøm. men vil også stå helt sentralt i en vurdering av hvilke
nyutbygginger som bør gjøres (jf. anleggs- og områdekonsesjon).
Forskriftene om rasjonering skal gi myndighetene rett til atreffe nødvendige tiltak når
ekstraordinære forhold gir knapphet på energi. Målet er å redusere skadevirkningene i slike
situasjoner.
Områdekonsesjonærene skal gjennom informasjon og veiledning bidra til å fremme
energiøkonomisering hos konsesjonærens kunder. Målet med enøk er å bidra til økonomisk
effektivitet på energisektoren.
Fjernvarmekonsesjon har de to samme formål som anleggskonsesjon. men gjelder
nyutbygging av anlegg for transport av termisk energi (varmtvann).

Bestemmelsene om beredskapstiltak skal hindre eller redusere skadevirkninger tilknyttet
energianlegg som folge av naturgitte forhold, sabotasje eller krig. De gir NVE hjemmel til a
kreve at eier utforer bestemte tiltak tilknyttet investering og drift av energianlegg.
Ved konsesjonsbehandling av nye vannkraftanlegg skal myndighetene primrt stille de
nødvendige miljømessige krav til anleggene. Det skal også stilles tekniske krav til anleggene.
bl.a. ut fra sikkerhetsmessige hensyn. Når det gjelder en lonnsomhetsvurdering av utbyggingen.
er dette overlatt til utbygger.

11.3 Omsetningskonsesjon kontra de øvrige bestemmelser
En problemstilling er hvorvidt reguleringen av bestemte forhold i dag er plassert under riktig
bestemmelse. Her har arbeidsgruppa ikke oppdaget forhold som i dag reguleres under
omsetningskonsesjonene og som mer logisk skulle vært regulert under andre ordninger.
En grunn til at det er reist tvil om enkelte vilkårs pla.ssering. synes å være betegnelsen
omsetningskonsesjon. Med betegnelsen nettdriftskonsesjon faller mye pa plass.
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Bestemmelsene om driftskoordinering angir f.eks. nettdrift (som inngar i dagens
omsetningskonsesjon) og er ikke naturlig å knytte til anleggskonsesjonenes regulering av
nyinvesteringer. Også vilkår om måling og avregning hører naturlig under den nåværende
omsetningskonsesjon.
Den andre problemstillingen er hvorvidt reguleringen innen rammen av omsetningskonsesjonene er tilstrekkelig koordinert med tiltak innen det øvrige regelverk som forvaltes av
NVE. Dette er en for omfattende problemstilling til å få en fullstendig avklaring innen denne
gruppens tidsrammer. Nedenfor gjennomgår vi kort enkelte spørsmål som kan reises tilknyttet
koordineringsbehov.
På noen områder er en kommet et stykke i retning en avklaring, på noen områder nevnes
mulige problemstillinger, og for andre regler ser vi foreløpig ingen koordineringsbehov.

11.4 Anleggskonsesjon vs. omsetningskonsesjon
Både anleggs- og omsetningskonsesjoner har som et viktig mål å forhindre feilinvesteringer i
nettet. Gjennom anleggskonsesjonene skal man ved kontroll før investering i den enkelte sak
søke aforhindre at det blir foretatt samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer. Gjennom
reguleringssystem og forvaltningsavgjørelser innen omsetningskonsesjonsordningen skal man
søke å gi incentiver for samfunnsøkonomisk riktige investeringer.

En forskjell mellom konsesjonene er at man ved anleggskonsesjon i tillegg skal bidra til en
miljomessig onskelig utfmming. mens man ved omsetningskonsesjon i tillegg skal bidra til en
effektiv drift av anleggene.
Ved anleggskonsesjon kan myndighetene si direkte stopp for ulonnsomme investeringer, men
vel å viktig: Utbygger vil vite at han bør ha en god begrunnelse for anlegget før han søker.
Ved regulering innen rammen av omsetningskonsesjonen skal utbygger stå overfor en trussel
om at feilinvesteringer i dag vil få konsekvenser for hans økonomiske resultat i framtiden. I
begge tilfeller vil rammene for nyinvestering være det som skal gi ønsket resultat.
Når det gjelder en konkret nyinvestering. vil utbygger imidlertid stå ovenfor en kontroll ved to
tidspunkt: En må både slippe igjennom forhåndskontrollen ved anleggskonsesjon og
etterkontrollen i form av mulig redusert avkastning som følge av feilinvesteringer.
At NVE står ved begge "kontrollposter" og i ettertid skal vurdere fornuft i investeringer en
tidligere har sluppet igjennom. har ført til at det er reist spørsmål ved sammenheng og
rasjonalitet i ordningene. Dels er det spurt om behovet for begge konsesjonsordninger, dels er
Jet antydet behov for bedre samordning av forvaltningen.
Om en skal avskaffe en av ordningene,
ma begrunnelsen vere at det ikke er behov for begge
>
konsesjoner og/eller at det er umulig å etablere en forsvarlig samordning.
6f

Behov: Målet om å unngå detaljregulering og heller gi hensiktsmessige rammebetingelser med
gode incentiver til effektivitet har vært reist som argument for å avskaffe førkontrollen av
enkeltanlegg. På den andre side er det reist tvil om muligheten for askape en troverdig trussel
og effektive incentiver i den praktiske regulering innen omsetningskonsesjonene. Det synes
ikke åpenbart hvilken av konsesjonene som er mest effektive i betydningen krever minst
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forvaltningsressurser pr. innspart investeringskrone. Det synes i dag også vanskelig å anta at
noen av ordningene helt effektivt vil kunne forebygge feilinvesteringer. Dette kan tale for å
opprettholde begge og dermed samlet få et noe bedre resultat. Videre er det slik at begge
konsesjoner også har andre viktige formål (se ovenfor), og at ordningen og ressursinnsatsen i
stor grad kan begrunnes med disse. MM-notat nr. XX går nærmere inn på noen av disse
spørsmålene.

Samordning: Om det var slik at NVE ved behandlingen av anleggskonsesjoner

tok på seg det
fulle ansvar for den samfunnsmessige lønnsomhet av investeringen. vil det være en
selvmotsigelse etterpå å "straffe" utbygger for den samme investeringen. Slik er det imidlertid
ikke. Anleggskonsesjon har alltid vært en lonnsomhetskontroll og aldri en lonnsomhetsgaranti.
Ved vedtak av ny energilov er likedan utbyggers selvstendige økonomiske ansvar i flere
sammenhenger understreket. Om utbygger har sluppet igjennom den første kontrollposten. er
det ikke åpenbart at han slipper gjennom den andre. Ordningene er derfor etter vår mening ikke
sel vmotsigende.
Spørsmålet er da om samordningen i dag er god nok. En problemstilling er i hvilken grad
utbyggere og regulant har tilstrekkelig forståelse for rollefordeling og hensikt med de ulike
ordningene. En annen er sammenhengen mellom miljøkrav og effektivitet. og en tredje gjelder
den praktiske samordning i NVE mellom de som har hovedansvar for de ulike ordninger.

a

Når det gjelder avklaring av ordningens hensikt og rollefordeling synes det vere behov for en
ekstra presisering overfor utbyggere. noe som bør være en oppgave for NVE.
Sammenhengen mellom miljøkrav og samfunnsmessig lønnsomhet reiser flere spørsmål.
Det ene gjelder hvordan pålegg om miljøtiltak behandles ved anleggskonsesjon. Det kan f.eks.
være slik at et miljøkrav fra NVE kan gjøre en marginal lonnsom investering ulonnsom, noe
som bør føre til at det ikke blir noen utbygging overhodet. Her er det utbyggers ansvar å
vurdre saken på nytt når det blir klart hvilke miljøtiltak sum vil kreves. Et annet spørsmål er
hvordan miljokrav - enten de kommer fra NVE. fra andre myndigheter eller er selvpålagte skal behandles i de ulike reguleringsordninger under omsetningskonsesjonen, f.eks. hvordan de
skal innarbeides i en sammenligning mellom verk.
Det vil generelt alltid være et mål at den interne samordning hos myndighetene ved behandling
av oppgaver innen de ulike konsesjoner skal være god. Disse gode intensjoner støter i praksis
mot realiteter som kapasitetsproblemer, profesjonsforskjeller og avdelingsgrenser. Det kan i
tillegg være gode grunner for å søke å videreutvikle ordninger på deres egne premisser uten å
risikere overbelastning ved å trekke inn alle relevante hensyn. For NVEs vedkommende kan
det likevel være grunn til å arbeide for en noe bedre samordning mellom disse konsesjonsordninger. Dette gjelder både ved bruk av hverandres personalressurser ved løsning av de
konkrete saker. og ved tiltak for gjensidig læring og felles avklaiing. På denne måte vil en bl.a.
kunne sikre at kriteriene er de samme ved saksbehandling innen de ulike ordninger.

Konklusjon: Regulering innen rammen av omsetningskonsesjon og anleggskonsesjon henger
pa noen omrader sammen. Det er derfor behov for koordinering av dette arbeidet. Derimot er
det forelopig lite som tyder pd at det er onskelig @ avvikle den ene konsesjonen til fordel for
den andre, eller at ordningene er selvmotsigende. Nar det gjelder konkret samordning ser
arbeidsgruppen iforste omgang behov for tre tiltak:
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- Bedre avklaring og presisering utad av hensikt med og rollefordeling i form@let med de
ulike konsesjonsordninger.
- Bedre avklaring av miljokrav kontra regulering av effektivitet.
- Mer samarbeid mellom de ansvarlige for hver ordning ved losning av konkrete saker.

11.5 Områdekonsesjon
Frnmålet med områdekonsesjon er som nevnt det samme som for anleggskonsesjon: A fremme
miljø og effektivitet. Forskjellen er behandlingsform, herunder noe ulike rammer for utbygger
og en annen rolle for NVE.
Der behandlingen av planer om nye anlegg lokalt gir fastlåste konflikter, bringes saken inn for
NVE. Denne behandlingen er som ved anleggskonsesjon. og i disse sakene gjelder det samme
som er sagt ovenfor om anleggskonsesjon.
For det store flertall av utbygginger som kun avklares lokalt er problemstillingen en annen. Her
skjer det ingen forhåndskontroll av investeringene fra myndighetenes side. Det som til en viss
grad kan gi en forhåndskontroll. er vilkåret i konsesjonen om at konsesjoner - ved nyanleggskal varsle den ansvarlige for kraftsystemarbeidet regionalt. Denne kan eventuelt reise tvil om
behovet for anlegget. noe som gjør at saken skal forelegges NVE.
Hittil er svært få saker kommet til NVE pga. innvendinger fra andre netteiere.
For utbygginger innen områdekonsesjonsordningen ( l-22 kV) som utgjør en stor andel av det
årlige investeringsvolum. er det altsa normalt kun rasjonaliteten i utbyggers beslutninger som
avgjør den samfunnsmessige effektivitet. Her blir det dermed spesielt viktig at utbygger har
rammer som bidrar til ønskelige beslutninger.

Paden ene side er saken enkel for utbygger: Investeringsrisiko utgjores kun av mulig framtidig

avkastningsregulering el.I. innen rammen av omsetningskonsesjonen.
Spørsmålet for myndighetene er på den andre side om dette er tilstrekkelig. eller om det er
behov for endringer i reguleringen innen en eller begge konsesjoner for a fremme en mer
samfunnsøkonomisk investering. Det er vanskelig agi et klan svar på dette spørsmålet.
arbeidsgruppen vil imidlertid peke på at det her samlet dreier seg om svert store investeringer
der kontrollen i dag er svert moderat.
Et annen problemstilling tilknyttet områdekonsesjon er avveiningen av miljøkrav mot
effektivitet. I slike saker er NVE normalt ikke inne i denne avveiningen. Ingen har heller i dag
oversikt over hvordan miljohensyn ivaretas ved områdekonsesjoner. eller hvem som i praksis
har det avgjørende ord lokalt. Ut fra dette er det usikkert hva som faktisk prioriteres av miljø
og kostnader. For reguleringer innen omsetningskonsesjonene blir håndteringen av miljøtiltak
dermed minst like vanskelig som ved anleggskonsesjoner. Hvordan skal en f.eks. trekke inn
miljokrav ved sammenligninger av effektivitet? Er disse et fuktum pa linje med topografi og
klima. eller den største enkeltfaktor innen selvpålagte sløsing'?
For myndighetene er denned problemstillingen ikke behovet for bedre koordinering mellom
disse to konsesjonsordninger, men om mål om effektiritet og miljo i tilstrekkelig grad blir
ivaretatt ved nettutbygging p@ dette spenningsnivd. Ordningen med en generell konsesjon og
stort ansvar pakonsesjoner er rasjonell for aunnga overbelastning av NVE. men samtidig er
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måloppfyllelsen avhengig av utbyggers kvalitet og gode vilje. Framover må det vurderes om
Jet er behov for bedre regulering innen en eller begge konsesjonsordninger. Et første skritt er
en kartlegging av praksis innen områdekonsesjonsordningen. et arbeid NYE lenge har planlagt.
men ikke kunnet prioritere.

11.6 Leveringskvalitet
Spørsmålet om hva som er riktig leveringskvalitet i det enkelte tilfellet er helt avgjørende for
hva som er en samfunnsøkonomisk lonnsom nettinvestering. Det samme gjelder for et
samfunnsokonomisk drifts- og veJlikeholosni vå. De fleste nettinvesteringer er ikke relatert til
nye brukere eller produsenter. men til ønsker om forbedringer av leveringskvalitet og
reduksjon i nettap.

Mens tap i nettet er målban og handterbart. er riktig leveringskvalitet mye vanskeliger å
fastslå: Er det kun et spørsmål om kundens økonomiske tap. eller bør det være en
minimumsstandard? Kan man differensiere mellom kunder'? Hvordan behandle at det vil være
svert store forskjeller i kostnaJer for asikre en og samme leveringskvalitet? Fins det modeller
som kan handtere leveringskvalitet i masket nett? Hvilke kvalitetsegenskaper skal reguleres og
telle vell økonomiske beslutninger?
Yeo behanJling av soknader om anleggskonsesjon har NVE registrert omfattende bruk av
tommelfingelregler ved vurdering av behov for kvalitetsheving. Her er det etterhvert stilt større
krav til søkerne om økonomisk beregning av kvalitetsendring ut fra tall for avbruddskostnader.
Mye gjenstår imiJle1tiJ i utvikling av metode. framskaffing av data og opplæring av søkere.
Bruk av grovt skjønn for anslag av kvalitetsendtinger ved investeringer må også antas å være
vanlig ved utbygginger innen områdekonsesjonene. Her er Jet som nevnt ingen direkte
investringskontroll som kan bidra til mer bevisst behandling av Jette tema. Dette er dermed et
annet viktig spørsmål i en eventuell videreutviklingen av ordningen med områdekonsesjon.
Utfordringene for reguleringen innen omsetningskonsesjonene er askape rammer som gir
utbygger incentiver til riktig behandling av kvalitetsspørsmålet. I praksis må regulator ha god
forståelse for. og goo faktatilgang om. leveringskvalitet for å kunne treffe riktig i de konkrete
avgjørelser. ArbeiJsgmppen kan i Jenne omgang bare påpeke problemstillingen.
Det er også reist spørsmål om lovbestemte krav til leveringskvalitet bare skal knyttes til
omradekonsesjonrene. Mye tyder på at Jet er ønskelig å kunne stille tilsvarende krav til alle
netteiere og eventuelt også til produsenter. Dette kan gjøres ved endring i lov og forskrifter
eller ved vilkar i omsetningskonsesjonene. Siden ordningen i Jag så eksplisitt er knyttet til
omradekonsesjonerene, kan dette tale for direkte endring i lov eller forskrifter.
fa

Leveringsplikt og rasjonering antas agi beslektete, men kvantitativt mindre viktige
utfordringer til reguleringsutviklingen.

11.7 Beredskapstiltak
Beredskapstiltak kan pålegges av NYE både ved nyinvesteringer og ved bestemte krav til
driften. Tiltak kan pålegges nett og produksjonsanlegg. og gir i alle tilfeller økte kostnaJer for
stromkundene.
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Beredskapstiltak kan sammenlignes med miljøkrav. Gitt og utført i riktig omfang må de
oppfattes som rammer fra samfunnet. som må tas til etterretning i arbeidet med å sik.re
effektivitet i energisektoren.
En utfordring er imidlertid å sikre at beredskapskravene gis i riktig omfang. Slike krav er
vanskelig afastsette, og det kan synes behov for en felles gjennomgang av de ulike typer
pålegg. med deltakelse fra de som forvalter alle reguleringer etter energiloven. Ved siden av å
vurdere beredskap mot effektivitet, kan det være behov for å vurdere beredskap mot miljø.
Beredskapstiltak gir også opphav til visse kontrollproblemstillinger: Utføres tiltakene etter
intensjonen. og føres kostnader for driftsmidler som brukes både til beredskap og ordinær drift
riktig? Her foreligger et visst samordningsbehov.

11.8 Andre ordninger kontra omsetningskonsesjon
Kru.ftsystenplan/eggingen er som nevnt et første ledd i arbeidet med anleggkonsesjonene og
reiser noen av de samme problemstillinger som omtalt under anleggskonsesjon.
Forhåndsmelding er en prosedyre tilknyttet anleggskonsesjon og gir neppe egne
problemstillinger vs. omsetningskonsesjonene.
Lokal energiplan/egging er lite brukt og vi ser foreløpig ingen problemstillinger her.
Enøk i regi av everkene kan gi visse kontrollproblemer ved regulering av nettdrift, men neppe
store utfordringer.
Fjernvarmekonsesjoner har reist noen problemstillinger knyttet til tilknytningsplikt og
fastsetting av energipris. Disse spørsmålene må løses i fellesskap av de som forvalter de
aktuelle reguleringer.
Konsesjonskraft som ordning ved vannkraftkonsesjoner har reist en del spørsmål i grenselandet
til omsetningskonsesjon. Nå er det imidlertid avklart at konsesjonskraft skal behandles som
enhver annen kraft. slik at denne samordningen i dag er tilfredsstillende.

11.9 Oppsummering
Arbeidsgruppens gjennomgang av forholdet mellom de ulike reguleringer forvaltet av NVE
påviser ingen vilkår som åpenbart er plassert under feil ordning. Derimot har vi påpekt flere
grenseflater mellom ulike ordninger der det er behov for bedre koordinering og avklaring. Det
er serlig omsetningskonsesjonens forhold til anleggskonsesjon, omradekonsesjon.
leveringskvalitet og beredskap som fordrer tiltak. De påpekte forhold gir i første omgang
utfordringer ti] NVE om videre arbeid. Salangt ser vi ingen omrader der denne koordineringen
fordrer umiddelbare justeringer i lov. forskrifter eller vilkår. Dette med et mulig forbehold for
leveringskvalitet.
ca

f
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12. Samordning av NVEs virksomhet med andre tilsynsorganer
12.1 Samordning av omsetningskonsesjonen med Konkurransetilsynets virkomhet
Den konkurranseutsatte delen av markedet blir også overvåket av Konkurransetilsynet (KT).
Konkurransetilsynet har gjennom Konkurranseloven og Pristiltaksloven hjemmel til gripe inn
ovenfor selskaper som har virksomhet som er konkurranseregulerende.

a

Dette medfører bl.a. at enkelte selskaper som samarbeider om priser. anbud. markedsandeler.
etc. må søke Konkurransetilsynet om tillatelse til slik drift. Slike selskaper kommer også inn
under omsetningskonsesjonsordningen, og må følgelig også søke NVE om konsesjon til å drive
omsetning. Slike saker vil de1for bli behandlet av begge tilsynsmyndigheter.
I Ot.prop. nr. 43 heter det: «Prismyndighetene har etter prisloven generell fullmakt til a
overvåke konkurranseforholdene i et marked og til å gripe inn overfor forhold som kan virke
konkurranseregulerende. Omsetningskonsesjonsordningen i den nye energiloven skal gi
hjemmel til å fastsette regler for markedstilsyn og monopolkontroll spesielt for energisektoren.
Som fagetat for energisektoren skal NVE ha som oppgave a pase at disse hensynene i den nye
energiloven blir ivaretatt. Den narmere oppgavefordeling mellom prismyndighetene og NVE
ma avklares nermere.» Ansvarsfordelingen mellom Konkurransetilsynet som generell
tilsynsmyndighet for konkurranseforhold. og NVE som fagmyndighet for kraftbransjen er enda
ikke fullt avklart og det bør innføres en bedre kontakt mellom tilsynsorganene med sikte på en
avklaring av dette. Relevante momenter i en slik avklaring er om saker som berører begge
tilsynsorganer skal behandles seperat eller avhengig av hverandre. forholdet mellom generell
lov/tilsynsmyndighet og faglov/myndighet. Etter var mening er denne vurderingen utenfor
arbeidsgruppens mandat.

12.2 Samordning av omsetningskonsesjonen mot Kredittilsynets virkomhet
Kredittilsynet har i dag tilsynet med handel i verdipapirer. Det er grunn til il tro at
investeringsforetak i fremtiden vil ønske å utnytte sin kompetanse på handel av derivater til å
handle derivater også i kraftmarkedet. Kredittilsynet vil ønske å foreta et tilsyn av den totale
aktiviteten til investeringsselskapene. herunder også handel i kraftmarkedet. Vi ser at det vil bli
behov for et tettere samarbeid mellom Kredittilsynet og NVE i tilsynet med slik handel. Vi tror
at NVE som fagmyndighet ma bidra til Kredittilsynets arbeid med forst@elseav prisutvikling og
annet i markedet. På den annen side vil Kredittilsynet kunne bidra til NVEs arbeid i tilsynet
med kraftderivater og markedet forøvrig.

12.3 Samordning av omsetningskonsesjonen mot Statnett Marked
Statnett Marked stiller i dag krav om garanti fra alle aktører som handler på markedsplassen.
Dette blir gjort bade av egeninteresse - solide aktirer er svert viktig for tilliten til
markedsplassen - og som oppfolging av vilk@renei markedsplassens omsetningskonsesjon. Ved
tilde ling av nye konsesjoner til markedsplassen og aktrene ma det foretas en vurdering av
hvilke oppgaver som hører inn under markedsplassen. og hvilke oppgaver som hører direkte
inn under tilsynsmyndigheten.
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13. Oppsummering
Arbeidsgruppens mandat var å vurdere endringer i standardvilkår i omsetningskonsesjonen og
avurdere samordning av omsetningskonsesjonen mot øvrige konsesjoner.

Mye taler for at forskriftsendring vil være tilstrekkelig for å innføre endringer i regulering av
konsesjonærene. når endringene foretas ved fornyelse av konsesjonene.
En deling av omsetningskonsesjonen vil være et viktig virkemiddel for å oppnå at nettdrift og
omsetning holdes adskilt innenfor samme selskap. Det foreslås en navneendring av
omsetningskonsesjonen for nettvirksomhet til «nettdriftskonsesjon». og det anbefales at
betegnelsen «omsetningskonsesjon» blir brukt for omsetningsvirksomheten.
Arbeidsgruppen foreslar enkelte endringer i vilkårene for regulering av nettdrift for å tilpasse
vilkårene til de erfaringer som er gjort av myndighetene. Det bør spesielt påpekes at det i denne
sammenheng er viktig å få avklatt valg av reguleringsmetode for monopolvirksomheten.
For omsetningsvirksomhet anbefales det ingen streng direkte regulering av aktørene. men
konsesjonene bør sikre myndighetene god tilgang på informasjon om virksomheten.
Markedsplassen bør derimot reguleres direkte. og konsesjonen til markedsplassen bør sikre at
markedsplassen drives etter de grunnleggende prinsipper for børsvirksomhet. Dette er spesielt
viktig med tanke på en eventuell innforing av en felles nordisk børs. og ved inntreden av
aktorer fra andre markeder pa markedsplassen.
Det anbefales at omsetningskonsesjonsplikten utvides til også å omfatte meglere og
porteføljeforvaltere. Videre påpekes det at det er viktig at det føres tilsyn med finansiell handel.
Det må avklares nrmere hvilket tilsynsorgan som skal ha dette tilsynet. samt hvilken lov et
slikt tilsyn skal hjemles i. Småformidlere bør unndras konsesjonsplikt.
Ved overtredelse av konsesjonsvilkår eller pålegg gitt i lov. kan det være aktuelt å sanksjonere
overfor konsesjoneren. En vurdering av de sanksjonsmuligheter som finnes, er nevnt i
rapporten.
Nye omsetningskonsesjoner kan gis med varighet opp til l O år. Pa grunn av uavklarte
spørsmål. og en hurtig utvikling i markedet, anbefales det at konsesjonene gis en kortere
varighet. 2- 5 ar.
Arbeidsgruppen har også diskutert forholdet mellom ulike reguleringer forvaltet av NYE. og
påpeker flere grenseflater mellom ulike ordninger der Jet er behov for bedre koordinering og
avklaring. Videre nevnes det områder hvor det er behov for en nermere samordning mot andre
tilsynsorganer.

14. Forslag til praktisk gjennomføring
Det foreslås at rapporten oversendes NOE som et underlagsmateriale for videre diskusjoner.
NVE tar initiativ til et seminar hvor rapportens problemstillinger presenteres og en dialog
igangsettes med formal å resultere i konkrete forslag til endringer i konsesjonsregimet.
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OMSETNINGSKONSESJON
Vedlagt følger omsetningskonsesjon

med utløp 15.7.96.

I kap. 4 i forskriftene til energiloven er det tatt med bestemmelser og vilkår knyttet opp mot
resultatenheter og forretningsområder som ikke naturlig faller innunder Deres nåværende virksomhet. Det er derfor fastsatt følgende begrensninger i vilkårene for Deres omsetningskonsesjon :
1 - Forskriftenes § 4-4 bokstav a) kommer ikke til anvendelse.
2 - Konsesjonærens beregningsmåte for overføringstariff, jf. § 4-4 bokstav b) 3. ledd, skal
fremlegges på forespørsel. De resterende vilkår i bokstav b) gjelder i sin helhet.
Forøvrig vil bestemmelsene i § 4-4 c) og d) gjelde uinnskrenket, og konsesjonæren har de samme
rettigheter og plikter som konsesjonærer med ordinær omsetningskonsesjon.
Konsesjonæren skal raskt og uten unødig opphold gi et forpliktende tilbud til alle kunder som ber
om overføringstariffer og andre vilkår knyttet til overføring i konsesjonærens nett. Iht forskiftenes
§ 4-4, pkt.b, 5 ledd, er konsesjonæren forpliktet til å gå inn i reelle forhandlinger med kunder for
nærmere avklaring av vilkårene for overføring.
NVE har i forbindelse med Statnett SFs forberedelse av nye tilknytningskontrakter for sentralnettet,
bedt foretaket om a utarbeide forslag til retningslinjer for driftskoordinering. De retningslinjer som
deretter vil bli fastsatt skal legges til grunn for utøvelsen av foretakets overordende ansvar for
driftskoordineringen.
Pålegg om den enkelte driftsenhets deltakelse i driftskoordinerende oppgaver
vil relateres til de nevnte retningslinjer og være hjemlet i vedlagte omsetningskonsesjon.
Det er i konsesjonen tatt med et vilkår som gir grunnlag for å avgjøre tvister om sentralnettets
utstrekning ut fra hensynet til markedsadgang og administrativ tilknytning til kraftmarkedet for
brukerne. Det er i den sammenheng forutsatt at NVE og Statnett SF, i samarbeid med bransjen,
skal finne frem til et faktisk grunnlag for vurdere spørsmål vedrørende sentralnettets utstrekning.
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Statnett SF har fått i oppdrag av Nærings- og energidepartementet å utarbeide et forslag til
regelverk for de organiserte kraftmarkedene. NVE finner i den sammenheng at det vil være av
avgjørende betydning for en effektiv og rasjonell omsetning i markedet at det foreligger et
gjennomgående regelverk for måling og avregning av den fysiske krafthandelen. Det er derfor tatt
med et vilkår i konsesjonene som hjemler pålegg om innordning i slikt regelverk på grunnlag av
resultatet av det pågående arbeidet som utøves i regi av Statnett SF.
Konsesjonæren forplikter seg til å oppdatere NVE om forhold som påvirker konsesjonsforholdet,
som at selskapet opphører, endrer selskapsform, e.l.
NVE vil etter behov, og ut fra erfaringer som høstes, sende ut supplerende retningslinjer og
rundskriv.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

Jon Sagen
fung. avdelingsdirektør
Christian H. Joh ansen
førstekonsulent

Vedlegg : - omsetningskonsesjon

Omsetningskonsesjon
Lov av 29. juni 1990 nr. 50
Energiloven
med varighet inntil 15. juli 1996
til
Den norske stats oljeselskap - FORENKLET KONSESJON

I medhold av lov av 29.06.1991 nr. 50 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet
23.01. 1991, gir Norges vassdrags- og energiverk under henvisning til søknad av 10 .12. 93 :

Den norske stats oljeselskap - FORENKLET KONSESJON
tillatelse til a forest omsetning av elektrisk energi.
For tillatelsen gjelder vilkårene i § 4-4 i forskrift til energiloven, fastsatt ved Kronprinsregentens
resolusjon 07.12.1990, samt følgende spesielle vilkår;

1.
1.1

KONSESJONENS VARIGHET
Tillatelsen gjelder inntil 15. juli 1996.

2.
2.1

DRIFTSKOORDINERING
Konsesjonæren kan bli palagt a koordinere overføringsbetingelser og -tariffer med andre
netteiere.
Konsesjonæren kan bli palagt a delta i nærmere definerte driftskoordinerende oppgaver.

2.2

3.
3.1

ORGANISERTE MARKEDER
Konsesjonæren kan bli pålagt å innordne seg et nærmere angitt regelverk for måling og
avregning av den fysiske krafthandelen i markedet.

4.
4.1

SENTRALNETTETS UTSTREKNING
Det kan stilles vilkår overfor eiere av regional- og lokalnett om deltakelse i sentralnettsordningen.

5.
5. 1
5.2

BEGRENSENDE VILKÅR
Forskriftenes § 4-4 bokstav a) kommer ikke til anvendelse.
Konsesjonærens beregningsmåte for overføringstariff, jmfr. $ 4-4 bokstav b) 3. ledd, skal
fremlegges på forespørsel. De resterende vilkår i bokstav b) kommer til anvendelse.

6.
6.1

INFORMASJONSPLIKT
Konsesjonæren plikter a gi kunder de opplysninger om foretakets virksomhet som har
betydning for oppfyllelse av både kundens og foretakets rettigheter og forpliktelser, og
endringer i slike forhold.
I de tilfeller hvor konsesjonæren inngår overføringsavtaler med netteier for leveranser til
kunde, skal kunden gjøres kjent med denne avtalen i sin helhet.

6.2

7.
?.1

BETALING AV NETTLEIE
Konsesjonæren må akseptere at netteier i de tilfeller hvor vedkommende konsesjonær inngår
overføringsavtale med netteier, stiller krav til innbetaling av nettleie slik at netteier ikke
løper større risiko for manglende betaling enn det som gjelder for netteiers andre kunder.

Jon Sagen
fung. avdelingsdirektør
Christian H. Joh ansen
førstekonsulent
Denne avgjorelsen kan pklages til Nerings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til parten, jf forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig og stiles til
Nerings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/479
M/SOP/91 2-521

Vår dato

Deres ref.

Deres dato
12.1.95

PRODUSENT
Postboks 66 Sentrum
3701 Skien
Saksbehandler:
Sigrid Opedal, MØ
22 95 91 57

OMSETNINGSKONSESJON

Vedlagt følger omsetningskonsesjon med varighet inntil 15.7.96.
Omsetningskonsesjonen er tildelt på bakgrunn av endringer i forskriften til energiloven, vedtatt
ved kongelig resolusjon 10. desember 1993, med hjemmel i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om
produksjon, overføring, omsetning og fordeling av energi, m.v. (energiloven).
Eier eller disponerer konsesjonæren nettanlegg som benyttes av andre, skal konsesjonæren raskt
og uten unødig opphold gi et forpliktende tilbud til alle kunder som ber om overføringstariffer og
andre vilkår knyttet til overføring i konsesjonærens nett. Iht forskiftens
g 4-4, pkt.b, 5 ledd, er konsesjonæren forpliktet til å gå inn i reelle forhandlinger med kunder for
nærmere avklaring av vilkårene for overføring.
Dersom konsesjonæren eier eller disponerer nettanlegg som benyttes av andre enn
konsesjoneren, skal melding om dette gis NVE pa vedlagt skjema.

Det er i konsesjonen tatt med et vilkår som gir grunnlag for å avgjøre tvister om sentralnettets
utstrekning ut fra hensynet til markedsadgang og administrativ tilknytning til kraftmarkedet for
brukerne. Det er i den sammenheng forutsatt at NVE og Statnett SF, i samarbeid med bransjen,
skal finne frem til et faktisk grunnlag for vurdere spørsmål vedrørende sentralnettets utstrekning.
Konsesjonæren forplikter seg til å oppdatere NVE om forhold som påvirker konsesjonsforholdet,
som at selskapet opphører, endrer selskapsform, e.l.
NVE vil etter behov, og ut fra erfaringer som høstes, sende ut supplerende retningslinjer og
rundskriv.
Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Jan Moen
avdelingsdirektør
Kontoraaresse Mdeithnsg3.e
Posadresse Pcstbs 5gg'
3c: 0sc
8.

'1'

Pål Meland
Ma

seksjonssjef
Vedlegg : - omsetningskonsesjon

Omsetningsko nsesjon
Lov av 29. juni 1990 nr. 50
Energiloven
Meddelt den 23. mars 1995 med varighet inntil 15. juli 1996
til

PRODUSENT

I medhold av lov av 29.06.1990 nr. 50 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet
23.01.1991, gir Norges vassdrags- og energiverk under henvisning til søknad av12.1.95

PRODUSENT
tillatelse til å forestå omsetning av elektrisk energi.
For tillatelsen gjelder vilkårene i § 4-4 i forskrift til energiloven, fastsatt ved Kronprinsregentens
resolusjon 07.12.1990, samt følgende spesielle vilkår;

1. KONSESJONENS VARIGHET
1.1 Tillatelsen gjelder inntil 15. juli 1996.

2. DRIFTSKOORDINERING
2.1 Konsesjonæren kan bli palagt a koordinere overføringsbetingelser og -tariffer med andre
netteiere.
2.2 Konsesjonæren skal innordne seg Retningslinjer for systemansvaret i kraftsystemet utarbeidet
av NVE.
3. ORGANISERTE MARKEDER
3.1 Konsesjonæren plikter a innordne seg NVE's Retningslinjer for måling og avregning av
kraftomsetning.

4.
4.1

SENTRALNETTETS UTSTREKNING
Det kan stilles vilkår overfor eiere av nettanlegg om deltakelse i sentralnettsordningen.

5. INFORMASJONSPLIKT
5.1 Konsesjonæren plikter a gi kunder de opplysninger om foretakets virksomhet som har
betydning for oppfyllelse av både kundens og foretakets rettigheter og forpliktelser, og
endringer i slike forhold.
5.2 I de tilfeller hvor konsesjonæren inngår overføringsavtaler med netteier for leveranser til
kunde, skal kunden gjøres kjent med denne avtalen i sin helhet.

6. BETALING AV NETTLEIE
6.1 Konsesjonæren må akseptere at netteier i de tilfeller hvor vedkommende konsesjonær inngår
overføringsavtale med netteier, stiller krav til innbetaling av nettleie slik at netteier ikke
løper større risiko for manglende betal ing enn det som gjelder for netteiers andre kunder.

Jan Moen
avdel ing sd irektør

Pål Meland
seksjonssjef
Denne avgjorelsen kan paklages til Nerings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til parten, jf forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig og stiles til
Nerings- og energidepartementet
og sendes gjennom NVE.

PRODUSENT

Dersom konsesjonæren eier eller disponerer nettanlegg som benyttes av andre enn
konsesjonæren, skal dette oppgis nedenfor:
Konsesjonsdato

Sted/
Navn

Ytelse
kVA

Spenning

Eget bruk

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/937
M/SOP/912-521

Vår dato

Deres ref.

Deres dato
28.1.1995

INTEGRERTE VERK OG RENE NETTSELSKAP
2310STANGE
Saksbehandler:
Sigrid Opedal, MØ
22 95 91 57

OMSETNINGSKONSESJON- STANGE KOMM. ELEKTRISITETSVERK
AKSJESELSKAP - INTEGRERTE VERK OG RENE NETTSELSKAP
Vedlagt følger omsetningskonsesjon

OMDANNET

TIL

med varighet inntil 15.7.96.

Konsesjonæren skal raskt og uten unødig opphold gi et forpliktende tilbud til alle kunder som ber
om overføringstariffer og andre vilkår knyttet til overføring i konsesjonærens nett. Iht forskiftens
§ 4-4, pkt.b, 5 ledd, er konsesjonæren forpliktet til å gå inn i reelle forhandlinger med kunder for
nærmere avklaring av vilkårene for overføring.
Det er i konsesjonen tatt med et vilkår som gir grunnlag for å avgjøre tvister om sentralnettets
utstrekning ut fra hensynet til markedsadgang og administrativ tilknytning til kraftmarkedet for
brukerne. Det er i den sammenheng forutsatt at NVE og Statnett SF, i samarbeid med bransjen,
skal finne frem til et faktisk grunnlag for vurdere spørsmål vedrørende sentralnettets utstrekning.
Konsesjonæren forplikter seg til å oppdatere NVE om forhold som påvirker konsesjonsforholdet,
som at selskapet opphører, endrer selskapsform, e.l.
NVE vil etter behov, og ut fra erfaringer som høstes, sende ut supplerende retningslinjer og
rundskriv.
Omsetningskonsesjon

til Stange komm. Elektrisitetsverk

bortfaller.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

Jan Moen
avdelingsdirektør

Pål Meland
seksjonssjef

Omsetningskonsesjon
Lov av 29. juni 1990 nr. 50
Energiloven
Meddelt den 22. mars 1995 med varighet inntil 15. juli 1996
til
INTEGRERTE VERK OG RENE NETTSELSKAP

I medhold av lov av 29.06.1990 nr. 50 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet
23.01.1991, gir Norges vassdrags- og energiverk under henvisning til søknad av 28.1. 95

INTEGRERTE VERK OG RENE NETTSELSKAP
tillatelse til å forestå omsetning av elektrisk energi.
For tillatelsen gjelder vilkårene i$ 4-4 i forskrift til energiloven, fastsatt ved Kronprinsregentens
resolusjon 07.12.1990, samt følgende spesielle vilkår;

1. KONSESJONENS VARIGHET
1. 1 Tillatelsen gjelder inntil 15. juli 1996.

2. DRIFTSKOORDINERING
2.1 Konsesjonæren kan bli palagt a koordinere overføringsbetingelser og -tariffer med andre
netteiere.
2.2 Konsesjonæren skal innordne seg Retningslinjer for systemansvaret i kraftsystemet utarbeidet
av NVE.

3. ORGANISERTE MARKEDER
3.1 Konsesjonæren plikter innordne seg NVE's Retningslinjer for måling og avregning av
kraftomsetning.

4. SENTRALNETTETS UTSTREKNING
4.1 Det kan stilles vilkår overfor eiere av regional- og lokalnett om deltakelse i sentralnettsordningen.

5. INFORMASJONSPLIKT
5.1 Konsesjonæren plikter a gi kunder de opplysninger om foretakets virksomhet som har
betydning for oppfyllelse av både kundens og foretakets rettigheter og forpliktelser, og
endringer i slike forhold.
5.2 I de tilfeller hvor konsesjonæren inngår overføringsavtaler med netteier for leveranser til
kunde, skal kunden gjøres kjent med denne avtalen i sin helhet.

6. BETALING AV NETTLEIE
6.1 Konsesjonæren må akseptere at netteier i de tilfeller hvor vedkommende konsesjonær inngår
overføringsavtale med netteier, stiller krav til innbetaling av nettleie slik at netteier ikke
løper større risiko for manglende betal ing enn det som gjelder for netteiers andre kunder.

Jan Moen
avdelingsdirektør

Pål Meland
seksjonssjef
Denne avgjorelsen kan paklages til Nerings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til parten, jf forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig og stiles til
Nerings- og energidepartementet
og sendes gjennom NVE.

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

KOMMUNE Kommune
Postboks 25
4701 VENNSELA

Vår ref.
NVE 95/3511
MM/sop/91 2-521

Vår dato

Deres ref.

Deres dato

09.03.94

Saksbehandler:
Sigrid Opedal, MØ

22 95 91 57

OMSETNINGSKONSESJON

Vedlagt følger omsetningskonsesjon

med utløp 15.7. 96.

Omsetningskonsesjonen er tildelt på bakgrunn av endringer i forskriften til energiloven, vedtatt ved
kongelig resolusjon 10. desember 1993, med hjemmel i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon,
overføring, omsetning og fordeling av energi, m. v. (energiloven).
I kap. 4 i forskriftene til energiloven er det tatt med bestemmelser og vilkår knyttet opp mot
resultatenheter og forretningsområder som ikke naturlig faller innunder Deres nåværende virksomhet. Det er derfor fastsatt følgende begrensninger i vilkårene for Deres omsetningskonsesjon:
- Forskriftenes

§ 4-4 bokstav a) og b) kommer ikke til anvendelse.

Forøvrig vil bestemmelsene i § 4-4 c) og d) gjelde uinnskrenket, og konsesjonæren har de samme
rettigheter og plikter som konsesjonærer med ordinær omsetningskonsesjon.
Konsesjonæren

forplikter seg til å oppdatere NVE om forhold som påvirker konsesjonsforholdet.

NVE vil etter behov, og ut fra erfaringer som høstes, sende ut supplerende retningslinjer og
rundskriv.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Jan Moen
avdelingsdirektør
Pål Meland
seksjonssjef
Vedlegg :

- omsetningskonsesjon

Kontoraaresse Mcdetns0a?
?
Posadresse POs:b0rs 57g • Ma

230·
3
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Omsetningskonsesjon
Lov av 29. juni 1990 nr. 50
Energiloven
med varighet inntil 15. juli 1996
til
KOMMUNE Kommune

I medhold av lov av 29.06.1990 nr. 50 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet
23.01.1991, gir Norges vassdrags- og energiverk under henvisning til søknad av 09 .03.94

IKOMMUNEKommune
tillatelse til å forestå omsetning av elektrisk energi.
For tillatelsen gjelder vilkårene i § 4-4 i forskrift til energiloven, fastsatt ved Kronprinsregentens
resolusjon 10.12.1993, samt følgende spesielle vilkår;

1.
1. 1

KONSESJONENS VARIGHET
Tillatelsen gjelder inntil 15. juli 1996.

2.
2.1

ORGANISERTE MARKEDER
Konsesjonæren plikter å innordne seg NVE's Retningslinjer for måling og avregning av
kraftomsetning.

3.
3. I

BEGRENSENDE VILKÅR
Forskriftenes § 4-4 bokstav a) og b) kommer ikke til anvendelse.

4.
4. I

INFORMASJONSPLIKT
Konsesjonæren plikter a gi kunder de opplysninger om foretakets virksomhet som har
betydning for oppfyllelse av både kundens og foretakets rettigheter og forpliktelser, og
endringer i slike forhold.
I de tilfeller hvor konsesjonæren inngår overføringsavtaler med netteier for leveranser til
kunde, skal kunden gjøres kjent med denne avtalen i sin helhet.

4.2

5.
5. 1

BETALING AV NETTLEIE
Konsesjonæren må akseptere at netteier i de tilfeller hvor vedkommende konsesjonær inngår
overføringsavtale med netteier, stiller krav til innbetaling av nettleie slik at netteier ikke
løper større risiko for manglende betaling enn det som gjelder for netteiers andre kunder.

Jan Moen
avdelingsdirektør
Pål Meland
seksjonssjef

Denne avgjorelsen kan paklages til Na2rings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til parten, jf forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig og stiles til
Naerings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

Vår dato

Vår ref.

NVE 95/614
M/SOP/912-521
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Deres ref.

Deres dato

8.12.94

RENE OMSETNINGSSELSKAP
Advokatfirmaet
Wiersholm, Mellbye & Bech
Postboks 400 Sentrum
0103 OSLO
Saksbehandler:
Sigrid Opedal,

Att. Ole A. Bachke jr.
MØ
22959157

OMSETNINGSKONSESJON

Vedlagt følger omsetningskonsesjon

med utløp 15. 7. 96.

Konsesjonæren forplikter seg til a oppdatere NVE om forhold som påvirker konsesjonsforholdet,
som at selskapet opphører, endrer selskapsform, e. I.
NVE vil etter behov, og ut fra erfaringer som høstes, sende ut supplerende retningslinjer og
rundskriv.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

Jan Moen
avdelingsdirektør
Pål Meland
seksjonssjef

Kontoraaresse Mddetunsaa'e
29
Postadresse PostbOs 50g ' Ma

330' Osio
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Omsetningskonsesjon
Lov av 29. juni 1990 nr. 50
Energiloven
Meddelt den 26. april 1995 med varighet inntil 15. juli 1996
til
RENE OMSETNINGSSELSKAP

I medhold av lov av 29.06.1990 nr. 50 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet
23.01.1991, gir Norges vassdrags- og energiverk under henvisning til søknad av 8.12. 94

RENE OMSETNINGSSELSKAP
tillatelse til å forestå omsetning av elektrisk energi.
For tillatelsen gjelder vilkårene i § 4-4 i forskrift til energiloven, fastsatt ved Kronprinsregentens
resolusjon 07.12.1990, samt følgende spesielle vilkår;

KONSESJONENS VARIGHET
1. I Tillatelsen gjelder inntil 15. juli 1996.

1.

2. ORGANISERTE MARKEDER
3.1 Konsesjonæren plikter å innordne seg NVE's Retningslinjer for måling og avregning av
kraftomsetning.

3. INFORMASJONSPLIKT
3. I Konsesjonæren plikter å gi kunder de opplysninger om foretakets virksomhet som har
betydning for oppfyllelse av både kundens og foretakets rettigheter og forpliktelser, og
endringer i slike forhold.
3.2 I de tilfeller hvor konsesjonæren inngår overføringsavtaler med netteier for leveranser til
kunde. skal kunden gjøres kjent med denne avtalen i sin helhet.

4. BETALING AV NETTLEIE
4. l Konsesjonæren må akseptere at netteier i de tilfeller hvor vedkommende konsesjonær inngår
overføringsavtale med netteier, stiller krav til innbetaling av nettleie slik at netteier ikke
løper større risiko for manglende betaling enn det som gjelder for netteiers andre kunder.

Jan Moen
avdelingsdirektør
Pål Meland
seksjonssjef

Denne avgjorelsen kan piklages til Nerings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til parten, jf forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig og stiles
til Nerings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

KOPI
Vår ref.
NVE 94i , o:J g

NVE
NORWEGIAN
WA TER RESOURCES ANO
ENERGY ADMINISTRATION

Stauett

r'\.1M/SOP/hh_.::;
Deres

Vår dato

02

ns 1994

e!

Marked as

Huscbybakken 28 B

0379 OSLO
Saksbehandler;

Sigrid Opcda.l. t\1Ø
22 9591

57

OMSETNINGSKONSES.JON

Vcdlagt folger omsetningskonsesjon

mcd varighet i11ntil 15.7.96.

Omsctningskonscsjoncen er tildelt på hakgrunn av endringer i forskriften il energiloven, vcdtatt ved
kongelig resolusjon 10. dcscmhcr 1993, med hjemmel i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon,
overføring, omsetning og fordeling av energi, m. v. (energiloven).
Konsesjonen regulerer konsesjonærens organisering av markeder for fysisk kraftkmdcl. Dersom
konsesjonæren onsker å drive virksomhet som ikke er relatert til dagc11svirksomhet. eller dersom han
ønsker t1gjennomfore vesentlige endringer i dagens virksomhet cller organisasjon, skal endringene
godkjennes av NVE. Konsesjona:ren skal melde fra til NVE om forhnld snm pjvirkcr krnhcsjo11sforhnlde1.
som al selskapct opphorer, endrer selskapsform, c.I
Konsesjonærens aktmavtaler og regelverk må tjl enhver tid være i OVL'rc11sstc1rn11clsc
med vilL°u-i denne
konscsjon. Konsesjoneren mi gjorc NVE kjent mcd innholdet i aktoravtaler og regelverk, samt informere
NVE om endringer av disse.
Stalnctl Sf er tillagt systemansvaret i det norske krafL<.;ystemcl. NVE fa-.;L,ettcrRetningslinjer for
systemansvaret i kraJt.-;ystcmet. Retningslinjene legger opp til al Jog.11-og rcgulermtrkcdct brukes som
virkemiddel i drift.-.;koordineringcn. Dette fordrer at konsesjonære11 innordner seg rcgch-crket som gjelder
for systemansvaret.
NVE's Rc111ingslinjcrfor mtding og avregning av kraftomset11i11ga\' 5. oktober I994 tar sikte pt1t1avklare
netteiers plikter og myndighet ntu-det gjelder htu1dtcring av trc<ljeputsaJgang i nett. Et scntraJt clement i
retningslinjene er al netteier er ansvarlig for alle mlinger av kraftultak. Netteier er ogs:'1pliktig til t1
oversende avrcgningsdata til konsesjonæren pt1vegne av de enkelte leverandorene somselger kraft i
netteiers ku11scsjrn1snmr;\dc.Dette vil sikre at konsesjonæren Ctr ancgningsJata som er i s;unsvar med den
totale innmatingen i 11et1cicrskraftllclt. Del cr ndvendig at alle nettcine ctahlcrer en formell avtak med
konsesjon:wren for a regulere avregningen av regulerkraft,

Head Ott,ce f.1,dde1thunsoate 29
Postal Aocre:.:.s PO BN 5091. t.1a,
N-0301 Oso Nonway

Telephone:+ 47 22 95 95 95
Telefax·
4 7 22 95 90 00
4

Bant._ Account. 0629 05. 75026
Postgro 0$03 5052055

Konsesjonæren skal sørge for at det ikke diskrimineres mellom aktører på markedsplasen.
Gebyrene for
deltagelse på konsesjonærens markeder skal utformes slik at de reflektere <le kostnader tjenestene påfører
Statnett Marked. Gcbyrene skal holdes lavest mulig. Konsesjonæren utforer konkurranseutsatte
tjenester
og monopoltjenester,
og gebyrene skal seltes slik at aktrenc og myndighetene lett kan se hvilke gcbyrer
som gjelder de respektive virksomheter. Delte skai g{1frem i rapporteringen av regnskaper til NVE, der Jct
skal skilles mellom virksomhet som er monopoltjenester og virksomhet som er konk'l.lrra11seutsattc. NVE
kan stille krav om ytterligere oppdeling av rcsultatenhe1er
Konsesjonæren skal sette krav om garullier for deltageise pl1kon'.'--esjonærcns markeder p{t c11 mtuc -.;nm
sikrer rnsket om ak11rer med tilstrekkelig soliditet, men som ikke unodvendig begrenser ntallet aktorer
Konsesjonæren skal dessuten etablerce tilfredsstillende sikkerhet for at orpgjv)ret mot leverandorenc kan
gjennomfores
Konsesjonæren plikter videre å gi opplysninger av teknisk og konomisk art som er nødvendige for
utøvelse av myndighet etter energilovens kap. 4. Konsesjonæren har god oversikt over aktorenes opprcden
i markedet, og det er naturlig å tillegge konsesjonæren oppgaven meJ å avdekke og rapponerc uregcimcssigheter til mnyndighetene. Konsesjoneren
skal melde fra til NVE om opptreden som er
konkurranseregulerende
eller på airnen mtttc slrider mrn de lover og regler som gjelder.
NVE vil etter heilov, og ut fra erfaringer

Med hilsen

k½1arkcdsavdcli11gcn

l., ck?

77' /

avdelingsJirektor

i

.

Vedlegg ;- omsctningskonsesjon

som hostes, sende ut suppierendc

retningslinjer

og rumtskn v.

Omsetningskonsesjon
Lov av 29. juni 1990 nr. 50

Energiloven
Meddelt den 2. desember I 994 med varighet inntil 15. juli 1996
til
Statnett Marked as

l medhold av lov av 29.06.199i nr. 50 og fullmakt gitt av Olje- og cnergidepanementet
23.01.1991, gir Norges vassdrags- og energiverk

Statnett Marked as
tillatelse til ? forest% omsetning av elektrisk cnergi.
For tillatelsen gjetder folgende vilk&r;

l.
1.1

KONSESJONENS VARIGHET
Tillatelsen gjelder inntil 15. juli 1996.

2.
2.1

KONSESJONERENS
VIRKSOMHET
Konsesjonæren skal organisere markeder for fysisk krafthandel og forestå avregning og oppgjør.
Vesentlige endringer i organisasjon eller virksomhet skal godkjennes av Norges vassdrags- og
energi verk.

2.2

Konsesjonaren skal utforme aktøravtaler og regelverk som sikrer en effektiv omsetning.
Aktøravtaler med tilhørende regelverk og eventuelle endringer i disse, skal oversendes Norges
vassdrags- og energiverk.

3.

IKKE-DISKRIMINERING
Akoravtalene og regelverket skal vere utforme slik at det ikke diskrimineres mellom aktorene.
Konsesjonæren og aktørene skal finne frem ti! c-r1hensiktsmessig prosedyre ved ctablering av
aktravtaler og regelverk samt endringer i disse.

3.1

4.
4.1

SYSTEMANSVAR
Konsesjonæren skal innordne seg Retningslinjer
Norges vassdrags- og energiverk.

for systemansvaret

i kraftsystemet

fastsatt av

5.
5. I

MÅLING OG A VREGNING
Konsesjonæren skal innordne seg NYE\ Retningslinjer for måling og avregning av kraf1umscu1ing.
Konsesjonæren plikter å oppreuc en avuk med alle netteiere som skal regulere avregning av
regulerkraft. Vilkar i avtalen og regelverk skal oversendes Norges vassdrags- og energiverk. NVE
skai også informeres om eventuelle fremtidige cnd,inger i avtalen og regel verket.

6.

GEBYRER OG GARANTIER
Ved fastsettelse av gebyrer skal del g,.°tklan rem hvorvidt gebyrene er knyttet ti konkurranseutsatt
virksomhet eller til monopolvirksomhet.
Gebyrene skal seues slik at de cr kostnadsdekkcnde ved
effektiv drift av konsesjonærens tjenester.

6.1

a

6.2

Garantier somstilles for handle pa markeder organisert av konsesjoneren skal fastsettes slik at
det ikke diskrimineres mellom aktorcr, utover en rimelig vurdering av aktorencs soliditet.

7.
7.1

INFORMASJONSPLIKT
Konsesjonæren plikter gi Norges vassdrags- og energiverk de opplysninger som cr nodvendige for
utøvelse av tilsyn med monopolvirksomhet og arbeid med konkurransefremmende
tiltak.
Konsesjonæren skal uten ugnmnel opphold melde fra 1.ilNorgcs vassdrags- og energiverk om
opptreden i konsesjonrens
markeder som virker konkurranseregulerende
cller pa annen mte
strider mot gjeldende lover og regler. Dersom krn1-.csjon,t-rcn vurderer ,t ekskludere c11 av aktorene
fra deltagelse p markedsplassen, skal Norges vassdrags- og energiverk informeres om dette pa ct
S:1tidlig tidspunkt som mulig.

a

8.
8.1

REGNSKAPSRAPPORTERING
Konsesjoneren skal kille konkurranseutsatte forretningsomrader og monopolfunksjoner i
selvstendige resultatenheter med separate budsjetter og regnskaper (resultatoppstilling og balanse)
for de ulike resultatenhetene. Norges vassdrags- og energiverk kan gi nænnere retningslinjer for
regnskapsrapporteringen.

8.2

Konsesjoneren skal i sin irsrapport gi separai regnskapsinformasjon
monopolaktiviteten.

8.3

Regnskap skal innleveres til Norges vassdrags- og energiverk eller Jc samme bestemmelser
fassatt i aksjeloven for sentralt regnskapsregister.

9.

SIKKERHETSSTILLELSE
Konsesjonæren skal etahlcre en ordning som gir aktorene tilfredstillende garantier for oppgjør av
omscwingen. Norges vassdrags- og energiverk kan gi naermere retningslinjer for dette.

9.1

10.
10. l

YTTERLIGERE VILKÅR
Dersom det er påkrevet av allmenne hensyn. kan konsesjonncn
konsesjon.

omresultatenhetene

pålegges ytterligere vilkr

innen

som er

i denne

?

Pål Meland
seksjonssjef

Denne avgjorelsen kan påklages ti Nerings- og energidepartementet
innen 3 uker fra det tidspunktet underretningen er
kommet fram til parten, jf fonaltningslon•ns
kap VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig og stiles til Nerings- og
energidepartementet
og sendes gjennom NVE.

