DOKUMENT
7 1998

mt
_

NVE

Inger Sætrang (red.)

Oversikt over vedtak i tvistesaker
Første halvår i 1998
Tariffer og vilkår for overføring av kraft

Norges
vassdrags- og
energiverk

TITIEL

Oversikt over vedtak i tvistesaker. Første halvår 1998.
Tariffer og vilkår for overføring av kraft.

DOKUMENT
7/1998
/

DATO Juli 1998
FORFATIER

ISBN 82-410-0345-5

Inger Sætrang (red.)

SAMMENDRAG
Med hjemmel i forskriften til energiloven § 4 - 4, punkt b) er NVE gitt myndighet til å godkjenne
beregningsmåten for overføringstariffer og -kapasitet, og myndighet til å treffe avgjørelse når det
oppstår uenighet om disse vilkårene.
Hovedinnholdet i denne rapporten viser vedtak i tvistesakene som er behandlet iførste halvår av 1998.
Rapporten er også lagt ut på NVEs internettside, adresse: http/lwww.nve.no/fagområder.

ABSTRACT
In the event of disagreement over the terms and conditions or disputes over the caIculations of
transmission tariffs and capacities, decisions shall be taken by the Norwegian Water Resources and
Energy Administration (NVE). This report gives a decisions made by NVE - 01.01.98 ~ 30.06.98.
This reports internettaddress is: httpllwww.nve.no/fagområder.
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1. INNLEDNING
Med hjemmel i forskriftene til energiloven § 4-4, bokstav b) er NVE gitt myndighet til
å godkjenne beregningsmåten for overføringstariffer og -kapasitet, og myndighet til å
treffe avgjørelse når det oppstår uenighet om disse vilkårene.
/

Denne rapporten viser NVEs vedtak i tvistesaker samt utvalgte forespørsler for
første halvår i 1998.
Tvistesakene presenterer forskjellige typer problemstillinger samt NVEs vedtak.
Formålet med rapporten er å gi en oversikt over de saker som har vært til
behandling. Konklusjoner fra den enkelte sak kan ikke ukritisk kopieres til andre
tvister. Vi tror imidlertid at rapporten gir en gjennomgang av NVEs saksbehandling
som er nyttig for alle parter som har interesse av spørsmål vedrørende vilkår og
tariffer for overføring i elektriske nett.
I konkrete problemstillinger bør en primært konsultere "Forskrift til energiloven" (Forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 med endringer) og siste utgave av NVEs
retningslinjer for beregning av overføringstariffer.
Kapittel 2 viser NVEs vedtak for alle tvistesaker som er behandlet i første halvår
i 1998, i alt 14 saker.
Kapitel 3 vedrører endel forespørsler som er innkommet til NVE i løpet av
første halvår i 1998. NVE har i løpet av perioden behandlet og tatt stilling til en
rekke forespørsler.

2

Vedtak; tvistesakee forespørsler: første halvår; 1998 - Tadffer og vilkår for overfødng av kraft

Vedtak i tvistesakee forespørsLer. første haLvår i 1998 - Tadffer og vilkår for ovedøring av kraft

1.1 Statistikk om tvistesakene
I det etterfølgende gis noen statistiske opplysninger for første halvår i 98.

Tvistesaker
I

* Antall innkomne tvistesaker

(rest tidl. + 11 nye saker første halvår i 1998)

* Antall tvistesaker der avgjørelse er fattet
av NVE:

29 *)

14 *)

* Antall tvistesaker der NVEs avgjørelse er

påklaget til Olje- og energidepartementet (OEO):
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* Antall påklager til OEO der departementet har

fattet endelig vedtak:
* OEO har opprettholdt NVEs avgjørelse i den

ferdigbehandlede klagesaken.

*) Av de resterende 15 sakene er 13 av disse tvistesaker som ikke var
ferdigbehandlet første halvår i 1998, mens 2 av sakene er avsluttet uten vedtak.
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HISTORISK OVERSIKT - SAKSBEHANDLING AV TVISTESAKER 1991 - 30.06.1998
(Tvistesaker - jf. Forskrift til energiloven, paragraf 4-4 b, 7.ledd)

Rest fra
Nye saker forrige
i perioden periode
1991/92
1993
1994
1995 1.halvår
1995 2.halvår
1996 1.halvår
1996 2.halvår
1997 1.halvår
1997 2.halvår
1998 1.halvår
SUM

Avsluttet
Vedtak
u/vedtak
i perioden og annet

Rest til
Antall som Klager i %
neste periode er påklaget av vedtak

45

O

16

23

6

10

63

94
22
29
9
21
9
22
11
11
273

6
49
31
39
36
33
23
20
18

32
27
16
7
16
11
21
13
14
173

19
13
5
5
8
8
4

49
31
39
36
33
23
20
18
13

9
6
4
1
6
1
10
4
3
54

28
22
25
14
38
9
48
31
21
31

2
87
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2. TVISTESAKER første halvår i 1998
Dette kapittel inneholder alle enkeltvedtak i tvistesaker som er fattet av NVE i
første halvår av 1998. Nedenfor gis det en oppstilling over tvistepunktene som er
behandlet, samt hvem som er part i saken. Det er gjort vedtak på i alt 14 saker
fra NVE. Videre er det kommentert om saken er påklaget til
Olje- og energidepartementet (OED) og dato for eventuelt OEDs vedtak.
NVEs vedtak foreligger i brevform (nr. 1-14).

SAK NR. 1
Netteier:
Nesodden Energi AS
Klager:
Eiendomsutvikling Nesodden AS
Tvistepunkt:
- Beregning av anleggsbidrag.
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 2
Netteier:
Flesberg Elverk AL
Klager:
Ame Berglund
Tvistepunkt:
- Nettleie for hyttekunder hhv. husholdningskunder.
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 3
Netteier:
Odda Energi AS
Klager:
Steinar Brekke
Tvistepunkt:
- Økning av overføringstariffer for hyttekunder.
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 4
Netteier:
Firdakraft
Klager:
Sogn og Fjordane Energiverk
Tvistepunkt:
- Overføringstariffen i regionalnettet.
Påklage: Saken er ikke påklaget.
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SAK NR. 5
Netteier:
Larvik og Lardal Everk DA
Klager:
Steinar Svennungsen
Tvistepu n kt:
- Beregning av anleggsbidrag i forbindelse med framføring av strøm til
hytte.
Påklage: Saken er påklaget til OED i brev av 19.03.98.
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak.

SAK NR. 6
Netteier:
Hedmark Energi AS
Klager:
Solbjørnlia ANS
Tvistepunkt:
- Vilkår for nettilknytning av nybygde boenheter i Trysil.
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 7
Netteier:
Hallingdal Kraftnett AS
Klager:
Havsdalen Velforening
Tvistepunkt:
- Økning i overføringstariffen fra 1997 til 1998 for fritidsboliger.
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 8
Netteier:
Kragerø Energi
Klager:
Jan Gustavsson
Tvistepunkt:
1. Fastleddet i overføringstariffen for hytter.
2. Kostnader knyttet til flytting aven stolpe i forbindelse med
oppføring aven erstartningshytte.
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 9
Netteier:
Dalane Elverk
Klager:
Stavanger Drilling AS
Tvistepunkt:
- Overføringstariffer for levering av strøm til Stavtjørn Alpinsenter.
Påklage: Saken er ikke påklaget.
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SAK NR. 10

Netteier:
Buskerud Nett AS
Klager:
Ringeriks-Kraft AS
Tvistepu n kt:
- Tarifferingen av Ringeriks-Krafts uttak i Follum og Ultvedt
transformatorstasjoner.
Påklage: Saken er påklaget til DEO i brev av 06.07.98.
Klagen er til behandling i NVE.

SAK NR. 11

Netteier:
Sør Aurdal Energi AL
Klager:
Magnar Ruud
Tvistepunkt:
- Høyere overføringstariff for hyttekunder enn husholdningskunder.
Påklage: Saken er påklaget til DEO i brev av 06.07.98.
Klagen er til behandling i NVE.

SAK NR. 12

Netteier:
Nordkyn Kraftlag AL
Klager:
Ishavssmolt als
Tvistepunkt:
- Økning av nettleie/overføringstariff fra 1997 til 1998.
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 13

Netteier:
BKK Distribusjon AS
Klager:
Statoil
Tvistepunkt:
- Tariff for utkoblbar overføring.
Påklage: Klagesaken ikke endelig.

SAK NR. 14

Netteier:
Nordmøre Energiverk AS
Klager:
Per Arild Hannasvik
Tvistepunkt:
- Nivået på anleggsbidrag.
Påklage: Saken er ikke påklaget.
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3. FORESPØRSLER første halvår i 1998
I tillegg til sakene som behandles som formelle tvistesaker, dvs. saker der NVE gjør
vedtak iht. forvaltningslovens bestemmelser, har NVE i løpet av første halvår i 1998
tatt stilling til en rekke forespørsler. En del av NVEs svar som antas å være aven
viss almen interesse er tatt med i denne publikasjonen (nr. 1-6).
/

Slike forespørsler kan være direkte henvendelser fra everk o.a. som ønsker NVEs
vurdering av konkrete problemstillinger, bl.a. også når partene ikke blir enige i
konkrete saker. Flere av tvistesakene som er brakt inn for NVE er, i forståelse med
partene, omgjort til forespørsler.

Stikkord vedrørende besvarte forespørsler:
1. Økning av fastleddet i overføringstariffen for hyttekunder.
2. Uprioritert kraftoverføring.
3. Innmatingstariff vedr. småkraftverk.
4. Netteiers informasjonsplikt - økning av fastleddet .
5. Økning av nettleien fra 1997 til 1998.
6. Nettnivåplassering.
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NVE 9701926-5·
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Nesodden Energi AS
Hagelundveien 24
1450 Nesoddtangen
Saksbehandler:
Arne Venjum, MM

22959258

Beregning av anleggsbidrag - Nesodden Energi AS
I brev av 13.05.97 fra Eiendomsutvikling Nesodden AS (EN) v/advokat David Kristiansen sier
EN seg uenig i den måten Nesodden Energi AS (NEAS) har fastsatt anleggsbidraget, og ber om
at NVE fatter en avgjørelse i saken.
NEAS har gitt sine kommentarer til saken i brev av 15.09.97, samt at driftsingeniør Hermund
Haukebø har gitt utfyllende opplysninger i telefonsamtale 04.12.97.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning
og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90 med hjemmel i
energiloven av 29.06.90 nr. 50. Etter forskriftens §4-4, bokstav b), siste ledd er NVE gitt
myndighet til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om forståelsen av
beregningsmåten for overføringstariffer og kapasitet.

Saksforhold
EN har oppført 14 boligenheter, hvorav 3 tomannsboliger og 8 eneboliger, i boligområdet
Meheia på Nesodden. I følge NEAS er kostnadene for å tilknytte disse boligene til nettet
beregnet til kr 232700,-. NEAS har forutsatt at EN skal dekke disse kostnadene.
Anleggsbidragene fastsatt av NEAS utgjør i gjennomsnitt vel kr 16 600,- per boligenhet, men
fordeles noe ulikt på den enkelte bolig.

Partenes anmerkninger
Eiendomsutvikling Nesodden AS hevder at NEAS fastsetter størrelsen på anleggsbidraget på en
måte som må oppfattes som urimelig, og viser i denne forbindelse til artikkel 54 i EØS-avtalen
og § 2 i lov om pristiltak. EN viser også til bestemmelser i forskrift til energiloven og anfører bl.a
at "For den del av virksomheten hvor energiverket har monopol, skal de priser som beregnes gi
en rimelig avkastning over tid av kostnader til drift, avskrivning av nett m. v. "
EN viser også til at de har dekket kostnadene til opparbeiding av kabelgrøfter, og disse
kostnadene skal derfor heller ikke inngå i beregningsgrunnlaget.
Nesodden Energi viser til at "det fra år tilbake (er) beregnet og styregodkjent et generelt
anleggsbidrag for fremføring av strøm. Bidragets størrelse er et gjennomsnitt av beregninger
utført på de forskjellige anleggstyper (eneboliger, rekkehus, blokker)".

Kontoradresse Mlddelthunsgate 29
Postadr<:sse POStbOkS 509 t Mal

030 1

J:i1C

Telefon 22959595

Bankglru 6003 06 04221

Te/ela; 22959000

Postgiro 0803 5052055

'.Jr r ]

fli

Ul) 970205039 MV;'

NEAS skriver videre at "Nye boligfelt kosnadsberegnesog nettstasjonskostnadene og
kabelkostnadene belastes området andelsmessig. Feltkostnadene fordeles deretter på antall
boenheter. "
NVEs vurdering

NVE har til og med 1997 ikke utarbeidet egne retningslinjer for bruk av anleggsbidrag Nettelere
har derfor heller ikke hatt noen direkte holdepunkter i NVEs retningslinjer for hvorledes
anleggsbidrag skal fastsettes. Selv om NVE så langt ikke har utarbeidet konkrete bestemmelser
for dette området, står ikke netteier fritt til å fastsette størrelsen på anleggsbidraget. Vi vil i
denne forbindelse spesielt trekke fram forskriftens generelle krav om ikke-diskriminering, og det
må anses som et minstekrav at netteier praktiserer bruk av anleggsbidrag på en måte som ikke
kan oppfattes som diskriminerende.
Ifølge driftsingeniør H. Haugebø, NEAS fastsettes anleggsbidraget lik anleggskostnaden til
nettstasjon, stikkledninger og lignende, men eventuelt justert etter forholdet mellom
kundens/kundegruppens antatte effektbehov og effektkapasiteten i den nye tilknytningen. Denne
praksis har everket også fulgt ved historiske tilknytninger, og det kan derfor hevdes at NEAS har
behandlet sine kunder likt.
NVE anser at anleggsbidrag bør benyttes for å dekke en andel av de kundespesifikke
investeringskostnader ved nytilknytninger og forsterkninger. For å bestemme hvor stor andel av
investeringskostnaden som bør dekkes av et anleggsbidrag, kan et rimelig utgangspunkt være å
vurdere forholdet mellom de forventede tariffinntekter og investeringskostnader som følge av
tilknytningen. Bakgrunnen for å trekke inn inntektssiden er at tariffinntektene kan variere
uavhengig av investeringskostnaden. F.eks. vil det ofte være slik at tilknytning aven fritidsbolig
vil gi lavere årlige tariffinntekter enn tilknytning aven helårsbolig. Det kan derfor anses rimelig at
tilknytning aven kunde som forventes å gi netteier "lave" tariffinntekter betaler et høyere
anleggsbidrag enn kunder som forventes å gi forholdsvis høyere tariffinntekter, gitt samme
investeringskostnad.
NEAS har ikke tatt hensyn til inntektssiden ved fastsetting av anleggsbidraget. Gitt at kundene
genererer noenlunde samme årlige tariffinntekt kan denne praksis ikke karakteriseres som
diskriminerende, fordi det da vil være tilstrekkelig å differensiere størrelsen på anleggsbidragene
etter investeringskostnad. En annen sak er at denne praksis kan virke diskriminerende mellom
ulike kundegrupper. Med bakgrunn i at nytilknytningene i NEAS sitt nettområde både volum- og
kostnadsmessig domineres av husholdningskunder, vil eventuelle diskriminerende virkninger av
dette være av mindre betydning, og bør etter NVEs vurdering ikke tillegges avgjørende vekt i
denne konkrete saken.
Når det gjelder punktet om kostnader til opparbeiding av kabelgrøfter, har NEAS opplyst om at
arbeid som er utført av byggherren ikke er medtatt i kostnadsberegningen for anlegget.
Selv om NVE har enkelte kommentarer til NEAS' praksis for beregning av anleggsbidrag, finner
NVE å måtte godta den måten NEAS har fastsatt anleggsbidraget på. Dette standpunket må
sees i lys av at NVE ikke har utarbeidet konkrete bestemmelser for fastsetting av anleggsbidrag
i gjeldende retningslinjer fram til og med 1997, samt at det ikke kan godtgjøres at den praksis
som NEAS har benyttet innebærer forskjellsbehandling av større betydning.
Eiendomsutvikling Nesodden viser i sitt brev til artikkel 54 i EØS-avtalen og § 2 i lov om
pristiltak. NVEs vurderinger og vedtak i denne saken er, som nevnt innledningsvis. gjort med
hjemmel i forskrift til energiloven. NVE kan forøvrig ikke se at den praksis som er fulgt av
Nesodden Energi kommer i konflikt med de nevnte bestemmelser i EØS-avtalen og lov om
pristiltak.

Vedtak
Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort i det ovenstående, finner NVE å kunne akseptere
den beregningsmetode Nesodden Energi AS har benyttet ved fastsetting av anleggsbidraget til
Eiendomsutvikling Nesodden AS. NVE forventer likevel at Nesodden Energi AS fra og med
1998 følger de bestemmelser som er nedfelt i NVEs retningslinjer for beregning av
ove rfø ringsariffe r.

Med hilsen

-\

"\\

Jan Mo~
a vdelingsdi rektø r

Kopi til: Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Konkurransetilsynet, Postboks 8132 Dep, 0033 Oslo

Denne avgjøelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er
kommet fram til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes sknftllg. stiles OIJe- og
energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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Vår ref.
NVE 97 01442-7

A 00 I'\ O P fv1MfTRS /9 12-653.4
NVE
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Deres dal o

AlL Flesberg Elverk
Postboks 4
3623 Lampeland
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Saksbehandler:
Trond Svartsund , MM

22959077

NETTLEIE FOR HYTTEKUNDER HHV. HUSHOLDNINGSKUNDER AlL FLESBERG
ELVERK
Innledning
I brev datert 07.04 .97 innklager Ame Berglund AlL Flesberg Elverk (FE) på grunn av nettleien
for hyttene som han mener er for høy. NVE avgjør tvistesaken i medhold av § 4 -4 b siste ledd i
forskrift om produksjon, omforming , overføring , omsetning og fordeling av energi mm , fastsatt av
Kronprinsregentens resolusjon av 07 .12.90 med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 50 .

Partenes synspunkter
I brev datert 07 .04.97 innklager Ame Berglund FE . Han tar spesielt opp spørsmålet vedrørende
nettleien for hyttekunder som han mener er for høy.
I brev datert 18.04.97 ber NVE om dokumentasjon på beregningen av overføringstariffene .
NVE bad også om å få dokumentert fordelingen av felleskostnader og kundeservicekostnader
mellom nettvirksomheten og kraftomsetningsvirksomheten.
NVE bad i tillegg om en redegjørelse for FEs bruk av anleggsbidrag , hvor stor andel av den
totale kundemassen er hyttekunder, hvilken leveringskvalitet hyttekundene har sammenlignet
med husholdningskundene , hvilke kostnader har FE i forb indelse med utbygging og drift av
nettet til hytte- hhv. husholdningskundene og hvilken informasjon er gitt til kundene i forbindelse
med tariffendringene .
FE har gitt kommentarer til NVE i brev datert 11.07.97. FE budsjetterer for 1997 med 881
hyttekunder med H4-hytte tariff og 1105 husholdningskunder med H4-husholdningstariff Det
finnes også 550 hyttekunder på såkalt H3-tariff som er en overforbrukstariff Det totale antall
kunder er 2740. Det vil si at hyttene utgjør ca 52 % av den totale kundemassen . FE skriver at
det største antallet hyttekunder er beliggende på Blefjell. Et relativt lite antall hyttekunder er
spredt rundt i de øvrige delene av forsyningsområdet .
FE skriver også at helt opp til de senere år er nettet i hytteområdene dimensjonert med utgang spunkt i å forsyne hver hytte med 1 kW og det er benyttet en såkalt H3 overforbrukstariff for disse
hyttene . I de senere år er nettet gradvis forsterket i disse områdene for å øke muligheten til å ta
ut effekt og for å bedre spenningsforholdene . Etter forsterkningen får hyttene H4-hyttetariff. Det
kreves ikke inn anleggsbidrag i forbindelse med disse forsterkningene .
Kontoradresse Mlddelthunsgate 29
Postadresse F ostboks 5091 Mal
0301 Oslo

Telefon 22 959595
Telefax 22959000

Bankgiro 6003060422 1
Postgiro 0803 5052055

Org nr NO 970205039 M VA

Fastleddet for tariffen H4 - fastboende hhv. H4 - hytter er 1150,- kr/år hhv. 1790,- kr/år
Energileddet er det samme for begge kategoriene; 22,8 øre/kWh. For tariffen H3 - hytter er
fastleddet 1150,- kr lår + et effektledd på 640 ,- kr/år. Energileddet ved uttak under 1kW er 22 .8
øre/kWh og ved uttak over 1 kW er det 57 øre/kWh . (Alle tallene er ekskl. mva.). Gjennomsnittsforbruket for for hyttekunder med H3-tariff hhv. husholdningskunder er 4726 kWh hhv.
20814 kWh .
Arne Berglund har tariffen H3 - hytter og et forbruk på omlag 300 kWh pr. år.
FE opplyser på telefon at de benytter en tilknytningsavgift på kr 20000 ,- (ekskl. mva.) for hytter
hhv, kr 5000,- (ekskl. mva.) for husholdninger. Dersom tilknytingen for en hytte koster mer enn
kr 30000,- må differensen mellom tilknytningens kostnad om kr 20000,- dekkes vha . anleggsbidrag . Det benyttes ikke anleggsbidrag for husholdninger,
FE opplyser at leveringskvaliteten i all hovedsak er den samme for hytter og husholdninger. I
enkelte eldre deler av nettet er ikke nettet forsterket slik at det er begrensninger på hvor mye
effekt som kan tas ut og i disse områdene kan det i perioder være dårligere spenningskvalitet
noe som skyldes kapasitetsproblemer.
Fordelingen av felleskostnader skjer med 10 % på kraftomsetningen og 90 % på nettvirksomheten, Kostnader ved abonnement, måling, avregning som er knyttet til kraftomsetningsvirksomheten overføres fra nettvirksomheten til kraftomsetning etter fastsatt fordelingsnøkkel og
timeregistrering,
Tariffendringer blir kunngjort i lokalavisen min . 14 dager før innføringen av de nye tariffene .
Dessuten er en tariffbrosjyre tilgjengelig ved elverket.

NVEs vurdering
Kostnadene i elektriske nett er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i
ledningene og delvis faste, bruksuavhengige kapital- og vedlikeholdskostnader. De bruksuavhengige kostnadene varierer ikke med det løpende uttaket av kraft . I et typisk distribusjonsnett kan energikostnadene til marginale tap i ledningene utgjøre 4-5 øre/kWh, eller 20-30% av
de samlede kostnadene ved levering til en husholdning . Resten av kostnadene er faste
kostnader som ikke varierer med uttaket.
I retningslinjene for beregning av overføringstariffer står det at kunder uten effektavregning skal
avregnes etter et fastledd og et energiledd. Fastleddet skal dekke kundespesifikke kostnader
(knyttet til måling , avregning, fakturering, abonnement og tilsyn) og en andel av de bruksuavhengige kostnadene i nettet. Energileddet skal bestå av et tapsledd for dekning av de
marginale tapskostnader i det aktuelle nett og overliggende nett. I tillegg kan det inneholde et
ledd til dekning av bruksuavhengige kostnader som ikke dekkes gjennom fastleddet. NVE har så
langt ikke kommet med krav utover dette. De fleste netteiere tarifferer slik at en ikke uvesentlig
del av de bruksuavhengige kostnadene dekkes gjennom energileddet. Hytter med gjennomsnittlig langt lavere forbruk enn husholdningene vil da dekke en mindre del av de faste kostnadene i nettet gjennom energileddet enn husholdningene . Forskjellen på inndekningen avhenger
avenergileddets størrelse. Med et lavt energiledd blir forskjellen mellom kundegruppene liten
NVE har akseptert at elverk deler sine kunder i tariffgrupper basert på typiske og sammenfallende uttaksprofil , brukstid etc i de ulike gruppene. For lavspentkunder uten effektmåling har
dette gitt seg utslag i at mange elverk har følgende inndeling i tariffgrupper; næringskunder,
husholdningskunder og hyttekunder (fritidsboliger og støler).

I forskriften til energiloven heter det at konsesjonæren ikke må diskriminere mellom brukere av
nettet, men tilby like tariffer justert for leveringskvalitet, brukstid mm . Brukstiden er et forholdstall
for årlig energiuttak dividert på årets maksimaleffekt.
Når det gjelder fastleddet i tariffen er det NVEs vurdering at dette leddet kan differenSieres
mellom hyttekunder og husholdningskunder med begrunnelse i at hyttekundene typisk vil ha en
lavere brukstid enn husholdningskundene og bla for å ta hensyn til at hyttekundene typisk bidrar
til en lavere dekning av faste kostnader i nettet pga. normalt sett lavere energiuttak.
FEs hyttekunder har et langt lavere gjennomsnittlig forbruk enn husholdningskundene , 4726
kWh (med H3-tariff) hhv. 20184 kWh (budsjett for 1997). NVE legger til grunn at hyttene
gjennomgående har kortere brukstid enn husholdningene. Et energiledd på 22 ,8 øre/kWh hhv .
57 øre/kWh dekker vesentlig mer enn marginale tapskostnader. Dette er fordelaktig for brukere
med relativt lavt uttak.
I regnestykket under antas at 20 % av energiforbruket skjer tiloverforbrukstariff , noe som
tilsvarer Berglunds fordeling for 1995/96.
Ved å gjøre en antagelse om kostnadene til marginale tap, kan det foretas en sammenligning av
den typiske husholdningen og den typiske fritidsbolig når det gjelder betaling til de residuale
faste kostnadene i nettet dvs kostnader som ikke dekkes ved betaling etter marginale tap . I
regneeksemplet antas de marginale tapskostnader på 5 øre/kWh . Med et energiledd på 22,8
øre/kWh hhv. 57 øre/kWh gir dette en «rest-kostnadsdel» avenergileddet på 17,8 øre/kWh hhv.
52 øre/kWh til som et ekstra bidrag dekning av bruksuavhengige kostnader. Vi vil understreke at
verdien av de aktuelle marginale tap kan avvike fra det som er antatt her. men at dette neppe gir
vesentlig utslag som kan endre konklusjonene i saken .
Kunde - Forgruppe bruk,
kWh gjenn
om
snitt
Husholdning
20814

Fastledd
kr

Inndekning
restkostnad
energiledd

Totalt pr.
år til dekning
av residuale faste
kostnader
kr

Total innbetaIing pr. år
kr

0,178 kr/kWh
x 20814 kWh

1150 kr + 3705 kr

0,228 kr/kWh
x 20814 kWh
+ 1150 kr

I

I

1150

= 3705 kr

= 4855 kr

I

i
I
I

i

= 5896 kr

I

;

Hytter
(H3)

4726

1150
+ 640

0,178 kr/kWh
x 3871 kWh +
0,52 kr/kWh
x 855 kWh

1790 kr + 1134kr

0.228 kr/kWh
x 3871 kWh +
0,57 kr/kWh
x 855 kWh
+ 1790 kr

= 1790

= 1134 kr

= 2924 kr

= 3160 kr

I

- -- -

Prisene i tabellen er uten mva.
Husholdningene med bidrar i dette eksemplet med kr 1931 mer enn fritidsboligene (med tariff
H3-hytter) til dekning av de residuale faste kostnadene i nettet (Kolonne nr 2 fra høyre) . De
totale innbetalinger når en tar hensyn til tapene gir en enda større forskjell (kr 2736) mellom
husholdninger og hytter (se kolonne til høyre).

/

NVE finner det ikke urimelig at hytter og andre kunder med kort brukstid vil måtte betale en
forho ldsvis høy pris målt i øre/kWh , så lenge de totale årlige innbetalingene til dekning av
residuale faste kostnader ikke er høyere enn det som dekkes av husholdninger med tilsvarend e
tilknytning som hyttene .
Anleggsbidrag + tilknytningsavgift + bidrag fra tariffene skal dekke kostnadene ved tilknytningen, drift og vedlikehold av nettanleggene og avkastning til netteier. Tilknytningsavgift er å
regne som en tariffinntekt , mens anleggsbidraget går til fradrag i de investeringskostnade r
netteier kan aktivere i balansen .
Forskjellen i tilkytningsavgift mellom hytter og husholdninger er kr 15000. Med 7 % rente og 30
års avskrivningstid utgjør dette en årlig tariffinntekt på kr 1210. Total sammenlignbar tariffinntekt
for hyttene til dekning av residuale faste kostnader blir 2924 + 1210 = 4134 som er kr 72 1
mindre enn husholdningene.
FE benytter en såkalt overforbrukstariff for hyttene i de områdene der nettkapasiteten er
begrenset. Ved uttak over 1 kW benyttes et energiledd på 57 øre/kWh og et fastbeløp og et
årlig "effektledd". I sum er fastbeløpet og "effektleddet" det samme som fastbeløpet for H4 hytter. NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer sier ikke noe eksplisitt om
hvordan en skal tariffere i et distribusjonsnett der en i perioder har kapasistetsproblemer slik en
har her. Imidlertid kan kundene i disse områdene oppleve å ha en lavere kvalitet enn kundene i
de øvrige områdene og dermed kunne føle seg berettiget til en lavere overføringstariff og ikke
høyere overføringstariff slik tilfellet er. FE sin metode for å rasjonere ut kapasitet på er ikke
begrunnet ut fra faktiske marginale tap i området , men ser ut til å være begrunnet ut fra et ønske
om å gi et sterkt prissignal for dermed å begrense effektuttaket. Imidlertid kan ikke NVE se at
denne måten å tariffere på er direkte i strid med NVEs retningslinjer for beregning av
overføringstariffer eller forskriften til energiloven.
NVE har ingen merknader til FEs fordeling av felleskostnader og kundeservicekostnader.
Når det gjelder elverkets informasjonsplikt skal elverkene i følge NVEs retningslinjer for
beregning av overføringstariffer kunngjøre punkttariffene i lokalpressen og i en tariffbrosjyre. Ut
fra NVEs krav har FE oppfylt informasjonsplikten.

Vedtak
NVE finner ikke at Flesberg Elverk diskriminerer sine hyttekunder i forhold husholdningskundene.

Med hilsen
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Jan Moen
avdelingsdirektø r
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Kopi til : Olje- og energidepartementet

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning har kommet
frem til partene; jfr forvaltningsloven kap . VI. Eventuell klage ska l begrunnes skriftlig , stiles til Olje - og energi departementet og sendes gjennom NVE.

/

SAK NR. 3

FiOl,.... •
.....,LI i{OP/

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.

Vår dato

NVE 9701859-5
MMffRS/912-6534

Deres ref.

Deres dato

Odda Energi AS
Boks 74
5751 ODDA
Saksbehandler:
Trond Svartsund, MM
22959077

OVERFØRINGSTARIFFER FOR HYTTER TILKNYTTET ODDA ENERGI
Innledning
I brev datert 06.05.97 innklager Steinar Brekke Odda Energi (OE) på grunn av de økninger som
er gjort i overføringstariffen for hyttekundene. NVE avgjør tvistesaken i medhold av § 4-4 b siste
ledd i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt
ved Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90 med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 50.

Partenes synspunkter
I brev datert 06.05.97 innklager Steinar Brekke OE på grunn av de økninger som er gjort i
overføringstariffen for hyttekundene. Økningen fra 1995 - 1997 for hyttekundene er etter hans
syn vesentlig høyere enn for husholdningskundene; 27,2 % pr. kWh for hyttekundene mot 1,75
% for husholdningskundene. Han ber NVE vurdere om OE har adgang til å belaste ham nettleie
slik det gjøres, og eventuelt pålegge OE å redusere nettleien for inneværende år. Steinar
Brekke mener også at en bør differensiere overføringstariffen mellom ulike hyttefelt. Han mener
at det er urimelig at han gjennom sin overføringstariff er med å dekke en etter hans mening
ulønnsom utbygging av et hyttefelt i Hildastølen der det etter hans mening er blitt adskillig færre
hytter enn det som ble planlagt og derved lav innbetaling gjennom anleggsbidrag.
Steinar Brekke oppgir årsforbruk på hytten for 1994 - 95 til 12702 kWh og han opplyser at hans
hytte ligger sentralt i forhold til de fastboende strømkundene i samme dalen.
Den 14.05.97 sendte NVE et brev til OE der vi bad om dokumentasjon på beregningen av
overføringstariffene. Vi bad også få dokumentert fordelingen av felleskostnader og kundeservicekostnader mellom nettvirksomheten og kraftomsetningsvirksomheten.
Vi bad også om en redegjørelse for OEs bruk av anleggsbidrag, hvor stor andel av den totale
kundemassen er hyttekunder, hvilken leveringskvalitet har hyttekundene sammenlignet med
husholdningskundene, dokumentasjon på hvilke kostnader OE har i forbindelse med utbygging
og drift av nettet til hytte- hhv. husholdningskundene og hvilken informasjon som er gitt til
kundene i forbindelse med tariffendringene.
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NVE bad også om en redegjørelse for hva som er kriteriet for å få hytte- hhv. husholdningstariff.
I brev datert 16.06.97 besvarer OE NVEs henvendelse.OE skriver at hytter og fritidshus som
OE forsyner med kraft ligger i hovedsak (ca. 90 %) på høyfjellet. Avstanden er mellom 25 - 35
km fra tettstedet Odda, der kraftuttaket for forsyningen skjer. Beliggenheten er slik at anleggene
er svært værutsatte, med det vedlikeholdsarbeidet vanskelige vær- og klimaforhold krever.
I følge OE er gjennomsnittsforbruket for hytter 5200 kWh og overføringstariffen er beregnet med
en brukstid på 1000 t. Gjennomsnittforbruket for husholdningskundene er 17500 kWh og det er
benyttet en brukstid på 3100 t.
OE baserer overføringstariffen på gjennomsnittsvurdering av hele kundemassen og ikke
differensiert fra hyttefelt til hyttefelt. Inndekning av de urentable kostnader skjer ved anleggsbidrag som er ulikt i ulike hytteområder. Det er kr 11000,- i Løyning der Steinar Brekke har hytte,
kr 13200,- i KorlevoIl syd og kr 17500,- for hytter Hildastølen. Anleggsbidraget beregnes etter
EnFO's anbefalinger i publikasjon 32 - 1994 - revidert utgave. For de hytteområdene som det
ikke er beregnet eget anleggsbidrag for benyttes et anleggsbidrag som er knyttet opp mot
sikringsstørrelsen, kr 7100,- for 2 x 25 A og et tillegg for hovedsikringer på 2 x 32 A og 3 x 25 A
på kr 1950,-. Det er også et eget anleggsbidrag på kr 1550,- for garasjer/naust dersom disse
krever egen stikkledning. Disse inntektene regnskapsføres som anleggsbidrag. Dessuten er det
et tillegg for hytteskap på kr 1680,- og for stikkledninger utover et stolpepkt. som betales pr. pkt.
med kr 2060,-. Disse tilleggene regnskapsføres også som anleggsbidrag. OE opplyser at alle
kundegrupper betales likt og at prisene overfor er retningsgivende beløp basert på bruk av
EnFO' s metode.
Under er vist en oversikt over OEs tariffer til husholdningskunder/hyttekunder og antall kunder i
de ulike kategoriene:
Fastledd - kr
Energiledd - øre/kWh Antall
Husholdning
Hytter

950,950,-

13,12
25,85

3710
632
Totalt 5173

OE skriver at gjennomsnittlig avbruddshyppighet de siste årene for hyttefeltene ikke har vært
høyere enn for boliger i de samme områdene.OE opplyser at responstiden i forbindelse med feil
er tilnærmet lik for alle kunder. DE opplyser at spenningskvaliteten i hyttefeltene pr. i dag er slik
at den holder kravet på 230 V +/- 10 %.
OE skriver at deres hytteområder har et uttak som er konsentrert til helgene og ferier og spesielt
ved jul/nyttår og påske. I nevnte tider kjøres også det øvrige nettet på høylast.
OE mener at en hyttekunde koster mer enn en husholdningskunde når det gjelder drift og
vedlikehold at nettet pr. energienhet. Dette kan imidlertid ikke dokumenteres. OE mener at
kostnadene som er tatt inn i overføringstariffene til hytter/fritidshus gir et rett bilde av de
kostnadene kundegruppen skal bære med bakgrunn i at brukstidene for fritidsboliger er
betydelig kortere enn brukstiden for husholdninger. Dette forholdet mener OE genererer
ekstrakostnader både ved utbygging og drift av nettet. I tillegg kommer effekttoppene i de
spesielle bruksperiodene som er nevnt tidligere. Det påløper også større driftskostnader, som
har sin bakgrunn i hyttenes beliggenhet, været og klima generelt i fjellet. Videre er avstanden fra
tettstedet og selskapets administrasjonsbygg (som er fremmøtested for de ansatte) en faktor
som en må regne med (reisetid mv.).

Ved tildeling av tariff tar OE utgangspunkt i bruksområdet for vedkommende anlegg. OE skriver
at de prøver å unngå å diskriminere brukere av nettet ved å tilby tariffer justert for leveringskvalitet, brukstid og nettnivå. Tildelingen av hyttetariffer/husholdningstariffer er vurdert ut fra
uttaksmønster (brukstid), med de effektbegrensninger som ligger i hyttetariffen.

OE mener også at en ikke kan differensiere mellom ulike hyttefelt slik Steinar Brekke antyder at
en bør gjøre, men at en bør benytte gjennomsnittsbetrakninger.
OE er innstilt på evt. å benytte en «ny" tariffer for 1997 der en ikke differensierer energileddet
mellom de hytter og husholdninger. Fastleddet for hyttekundene blir her kr 1615,- pr. år og
energileddet 13,12 øre/kWh.
OE opplyser pr. tlf. at Steinar Brekkes forbruk er; 1992 - 9314425 kWh, 93-9415155 kWh,
94 - 95 12702 kWh, 95-96 13687 kWh og 96 - 97 13300 kWh.

NVEs vurdering

Kostnadene i elektriske nett er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i
ledningene og delvis faste, bruksuavhengige kapital- og vedlikeholdskostnader. De bruksuavhengige kostnadene varierer ikke med det løpende uttaket av kraft. I et typisk distribusjonsnett kan energikostnadene til marginale tap i ledningene utgjøre 4-5 øre/kWh, eller 20-30% av
de samlede kostnadene ved levering til en husholdning. Resten av kostnadene er faste kostnader som ikke varierer med uttaket.
I retningslinjene for beregning av overføringstariffer står det at kunder uten effektavregning skal
avregnes etter et fastledd og et energi/edd. Fastleddet skal dekke kundespesifikke kostnader
(knyttet til måling, avregning, fakturering, abonnement og tilsyn) og en andel av de bruksuavhengige kostnadene i nettet. Energileddet skal bestå av et tapsledd for dekning av de
marginale tapskostnader i det aktuelle nett og overliggende nett. I tillegg kan det inneholde et
ledd til dekning av bruksuavhengige kostnader som ikke dekkes gjennom fastleddet. NVE har så
langt ikke kommet med krav utover dette. De fleste netteiere tarifferer slik at en ikke uvesentlig
del av de bruksuavhengige kostnadene dekkes gjennom energileddet. Hytter med gjennomsnittlig langt lavere forbruk enn husholdningene vil da dekke en mindre del av de faste kostnadene i nettet gjennom energi leddet enn husholdningene. Forskjellen på inndekningen avhenger avenergileddets størrelse. Med et lavt energiledd blir forskjellen mellom kundegruppene
liten.
NVE har akseptert at elverk deler sine kunder i tariffgrupper basert på typiske og sammenfallende uttaksprofil, brukstid etc i de ulike gruppene. For lavspentkunder uten effektmåling har
dette gitt seg utslag i at mange elverk har følgende inndeling i tariffgrupper; næringskunder,
husholdningskunder og hyttekunder (fritidsboliger og støler).
I forskriften til energiloven heter det at konsesjonæren ikke må diskriminere mellom brukere av
nettet, men tilby like tariffer justert for leveringskvalitet, brukstid mm. Brukstiden er et forholdstall
for årlig energiuttak dividert på årets maksimaleffekt.
Når det gjelder fastleddet i tariffen er det NVEs vurdering at dette leddet kan differensieres
mellom hyttekunder og husholdningskunder med begrunnelse i at hyttekundene typisk vil ha en
lavere brukstid enn husholdningskundene og bl.a. for å ta hensyn til at hytte kundene typisk
bidrar til en lavere dekning av faste kostnader i nettet pga. normalt sett lavere energiuttak.

OEs hyttekunder har et langt lavere gjennomsnittlig forbruk enn husholdningskundene, 5200
kWh hhv. 17500 kWh. NVE finner det rimelig å legge til grunn at hyttene gjennomgående har
kortere brukstid enn husholdningene.
Ved å gjøre en antagelse om kostnadene til marginale tap , kan det foretas en sammenligning av
den typiske husholdningen og den typiske fritidsbolig når det gjelder betaling til nettet gjennom
bruksuavheng ige ledd. I regneeksemplet antas de marginale tapskostnader på 5 øre/kWh. Med
et energiledd på 25,85 øre/kWh gir dette en «restkostnadsdel » av energileddet på 20,85
øre/kWh. Med et energiledd på 13,12 øre/kWh gir dette en «restkostnadsdel» avenergileddet
på 8,12 øre/kWh. Vi vil understreke at verdien av de aktuelle marginale tap kan awike fra det
som er antatt her, men at dette neppe gir vesentlig utslag som kan endre konklusjonene i saken.
Kunde gruppe

Forbruk,
kWhgjennom
snitt

Fastledd
kr

Husholdningskunder
17500

950

Hyttekunder

5200
950
Prisene I tabellen er uten mva.

Inndekning
restkostnad
energiledd
kr

0,0812
kr/kWh x
17500 kWh
=1421 kr
0,2085
kr/kWh x
5200 kWh
=1084 kr

Totalt pr.
Total innbetaling pr. år
år til dekning Kr
av residuale
faste kostnader
kr
950 kr + 0,1312
950 kr +
1421 kr =
kr/kWh x 17500 kWh
2371 kr

= 3246 kr

950 kr +
1084 kr =

950 kr + 0,2585
kr/kWh x 5200 kWh

2034 kr

= 2294 kr

Husholdningene bidrar i dette regneeksemplet med kr 337,- mer enn fritidsboligene til dekning
av de residuale faste kostnadene i nettet (Kolonne nr 2 fra høyre) .
De totale innbetalinger er kr 952,- større fra en typisk husholdning enn fra en typisk fritidsbolig
(Kolonnen helt til høyre) .
OEs overføringstariff har en sterk differensiering avenergileddet mellom husholdningskunder og
hyttekunder. Det høye energileddet i overføringstariffen for hyttekunder belaster hyttekunder
med høyt forbruk hardt. En evt. differensiering avenergileddet bør være begrunnet i ulike
marginale tap og være geografisk betinget. Grunnlaget må også kunne dokumenteres og alle
kunder må behandles likt. Dette er ikke tilfelle hos OE og ut fra kravet om likebehandling kan
ikke NVE akseptere at OEs praksis fortsetter. OE må derfor beregne en ny tariff med likt energiIedd for hyttekunder og husholdningskunder og et differensiert fastledd. OE har sagt seg villig til
å gå over til en slik overføringstariff fra 1998. En slik overføringstariff med et lavere energiledd
vil føre til lavere kostnader for Steinar Brekke som har et forbruk på sin hytte som er betraktelig
høyere enn gjennomsnittet.
NVE vurderer at det så langt ikke har gått klart nok fram av retningslinjene for beregning av
overføringstariffer at det skulle være likt energiledd for energimålte kunder. Dette er blitt klargjort
gjennom tvistesaker og klagesaker men er så langt ikke omtalt spesielt i retningslinjene for
beregning av overføringstariffer. OE kan derved har vært i god tro ved utarbeidelsen av overføringstariffene og NVE finner det derfor ikke rimelig at OE skal endre sine tariffer med tilbakevirkende kraft. De nye overføringstariffene med likt energiledd for hyttekunder og husholdningskunder skal derfor gjelde fra 01.01 .98.

Steinar Brekkes gjennomsnittsforbruk for siste 5 års periode er 13854 kWh pr. år som er utypisk
i forhold til gruppen hyttekunder for øvrig. Med en overføringstariff med et høyt energiledd som
OE praktiserer gjør dette at han og andre hyttekunder med et relativt høyt energiforbruk får en
høyere årskostnad for sin tilknytning til bruk av nettet enn gjennomsnittlig husholdningskunde.
Det kan derfor stilles spørsmål om OE burde etteravregne de hyttekundene som har betalt mer
til dekning av residuale faste kostnader i nettet enn en gjennomsnittlig husholdningskunde. NVE
har lagt vekt på at det skjer en likebehandling av kunder slik det er omtalt i forskriften til energiloven og har derfor lagt derved vekt på at hyttekunder ikke skal betale mer til dekning av
.
residuale faste kostnader i nettet enn husholdningskunder. OE må derfor tilbakebetale til de
hyttekundene som har betalt mer til dekning av residuale faste kostnader i nettet enn en
gjennomsnittlig husholdningskunde, forskjellen mellom det kunden har betalt for 1997 og det en
gjennomsnittlig husholdningskunde har betalt. De hyttekunder som evt. har et årsforbruk som en
gjennomsnittlig husholdningskunde eller høyere, skal avregnes etter husholdningstariffen.
NVE mener imidlertid at da retningslinjene ikke har vært helt klare på dette området, vil det virke
urimelig å pålegge OE å etteravregne kundene lengre tilbake i tid enn for 1997.
Den mindreinntekt som denne tilbakebetalingen eventuelt vil føre til for 1997 kan OE hente inn
iht retningslinjene for inntektsrammen for overføringstariffer.
En inndeling av kunder i ulike tariffgrupper må bli grov og skjønnsmessig. NVE mener at
overtøringstariffene må beregnes som et gjennomsnitt innefor de ulike kundegruppene.
En kan ikke differensiere overføringstariffen slik Steinar Brekke ønsker mellom ulike hyttefelt
med mindre dette skyldes dokumenterte geografiske ulikheter i marginale tap.
Inndekning av de urentable kostnader skjer hos OE ved bruk av anleggsbidrag som er ulikt i 3
hytteområder, og er kr 11000,- i Løyning der Steinar Brekke har hytte, kr 13200,- i KorlevoIl syd
og kr 17500,- for hytter i Hilda1stølen. Anleggsbidraget beregnes etter EnFO's anbefalinger i
publikasjon 32 - 1994 - revidert utgave . For de hytteområdene som det ikke er beregnet eget
anleggsbidrag for benyttes et anleggsbidrag som er knyttet opp mot sikringsstørrelsen,
kr 7100,- for 2 x 25 A og et tillegg for hovedsikringer på 2 x 32 A og 3 x 25 A på kr 1950,-. Det er
også et eget anleggsbidrag på kr 1550,- for garasjer/naust. Dessuten er det et tillegg for hytteskap på kr 1680,- og for stikkledninger utover ett stolpepkt. som betales pr. pkt. med kr 2060,-.
NVE mener at OE har en uheldig sammenblanding av tilknytningavgifter og anleggsbidrag. De
beregnede verdiene for hyttefeltene er å regne som anleggsbidrag. Standardiserte avgifter
knyttet opp mot sikringsstørrelse, garasjer/naust er å regne som tilknytningsavgifter og er
dermed en tariffinntekt. NVE kom i november 1997 med retningslinjer for engangsbetalinger og
OE må tilpasse sin praksis for engangsbetalinger til disse.

Vedtak
OE må tilbakebetale til de hyttekundene som har betalt mer til dekning av residuale faste
kostnader i nettet enn en gjennomsnittlig husholdningskunde, forskjellen mellom det kunden har
betalt for 1997 og det en gjennomsnittlig husholdningskunde har betalt. Hyttekunder som evt.
har et årsforbruk som en gjennomsnittlig husholdningskunde eller høyere, skal avregnes etter
husholdningstariffen . Dette skal gjelde for 1997.
NVE finner at OE må endre sin praksis med differensiering avenergileddet mellom hytte og
husholdningskunder. OE må beregne en ny tariff for med likt energiledd for hyttekunder og
husholdningskunder og eventuelt et ulikt fastledd . Endringen skal gjelde fra og med 01.01.98.

/

En inndeling av kunder i ulike tariffgrupper må bli grov og skjønnsmessig. NVE mener at
overføringstariffene må beregnes som et gjennomsnitt innenfor de ulike kundegruppene og
at en kan ikke differensiere overføringstariffen mellom ulike hyttefelt.

Med hilsen

avdelingsdirektør

Kopi til: Olje- og energidepartementet
Likelydende brev: Steinar Brekke, Odda Energi

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet
frem til partene; jfr forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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KLAGE PÅ FIRDAKRAFT SIN REGIONALETTSTARIFF FOR 1997
Innleiing
I brev dagsett 06.02.97 klager Sogn og Fjordane Energiverk (SFE) inn Firdakraft sin
regionalnettstariff for 1997. NVE avgjør tvistesaka i medhold av § 4 - 4 siste ledd i forskrift om
produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi, fastsett av
Kronprinsregenten sin resolusjon av 07.12.90 med heimel i energiloven av 29.06.90 nr. 50.

Partane sine synspunkt
I brev dagsett 06.02.97 klager SFE på følgjande forhold ved Firdakraft sin regionalnettstariff for
1997.
1. Energiavgifta for innmating i punkt Skei for vinter dag og vinter natVhelg er ikkje i samsvar
med NVE sine retningslinjer for utrekning av overføringstariffar av oktober 1995, § 4.
Området mellom Fardal og Ørskog er eit underskotsområde på kraft i vinterhalvåret. Dette har
komme tydeleg fram dei siste åra ettersom det nesten kvar vinter/vår har vore snakk om
rasjonering. For å unngå dette har produksjon i området vorte spesialregulert og revisjonsperioder er blitt endra for å sikre forsyninga. SFE meiner difor det verkar sterkt urimeleg at
Firdakraft vil påleggje innmating i området ein høg innmatingstariff. SFE har gjennomført
analysar for vinter dag og vinter natt/helg som SFE meiner dokumenterer at innmating av
produksjon i Skei (eigd av SFEIFirdakraft) reduserer tap i tilgrensande nett. Mellom anna
meiner SFE at ettersom det er den totale produksjonen i området som påverkar tapa, må også
Øksen-elvane kraftverk (eigd av Firdakraft) verte pålagt eit tapsledd dersom Mel Kraftverk (eigd
av SFE) vert pålagt eit slikt ledd. Og i alle fall vil Mel Kraftverk berre i delar av si totale produksjonstid ha ein produksjon over 45 MW. Dette kjem mellom anna av manøvringsreglementet til Mel Kraftverk som seier at kraftverket ikkje kan stoppast om vinteren og at det
må haldast minstevassføring i elva. Mel kraftverk kan difor berre køyre over 45 MW i mindre enn
2000 timar i løpet av eit år. (Vintersesongen vil det vere i storleiken 50 %, altså mindre enn 1000
timar). I resten av tida vil tapa i nettet verte redusert mykje meir enn dei vert auka ved
produksjon over 45 MW. Som regel vil Mel Kraftverk gå på minimum 10 MW for å oppfylle
minstevassføringskravet.
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SFE meiner å ha vist at produksjonen i Mel Kraftverk faktisk reduserer tapa i nettet meir enn dei
bidreg til å auke dei for tidsavsnitta vinter dag og vinter natt/helg. Det er difor etter SFE si
oppfatning ikkje i samsvar med NVE sine retningslinjer å påleggje innmatinga i Skei eit positivt
energiledd for desse tidsavsnitta.
Ved sine utrekningar av marginale tap har SFE teke utgangspunkt i ein lastsituasjon som gitt i
Kraftsystemplan for Sogn og Fjordane 1995 - 2010 og belastninga i 1995. Dette vil etter SFE sitt
syn kunne tilseie at lasta kan vere noko høg i forhold til gjennomsnittet over vintersesongen utan
at dette vil endra SFE sine konklusjonar.
SFE har også gått nærare innpå kvar henne i Firdakraft sitt nett det vert generert «store» tap . I
den samanheng viser SFE til Kraftsystemplan for Sogn og Fjordane 1995 - 2010, avsnitt 5.1.2
Linja Stakaldefossen - Skei (eigd av Firdakraft ). I Krafsystemplanen kjem det klart fram at 66 kV
linja Stakaldefossen - Skei genererer store tap i Firdakraft sitt nett. Tapa meiner SFE er av ein
slik storleik at dei vil finansiere ei oppgradering av linja til større tverrsnitt. Tapa har i følgje SFE
lenge vore kjent for Firdakraft som er netteigar. SFE ser det som svært urimeleg at Firdakraft vel
å plassere desse utgiftene einsidig hjå ein nettkunde.
I staden for å løyse problemet har Firdakraft etter SFE si meining valt å skyve utgiftene over på
3. part ved bruk av høg innmatingstariff i alle tre avrekningsperiodane. Med utgangs-punkt i
energilova vil det vere svært urimeleg at netteigaren, Firdakraft, kan dekke over eigne «synder»
ved å sende rekninga til 3. part.
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SFE stiller seg svært undrande til at innmatingstariffen for 1995 og 1996 var lik i alle tidsperiodar medan den for 1997 var svært høg, spesielt sidan det ikkje har skjedd endringar korkje
på nettsida eller produksjonssida og SFE meiner at Firdakraft sin innmatingstariff i tilknytningspunkt Skei difor er i strid med deira tidlegare praksis.
SFE meiner også at dei må betale 3,7 gonger dei verkelege tapa i linja Stakaldefossen - Skei.
5,52 millionar kroner mot det utrekna tapet på 1,5 millionar kroner.
Mel Kraftverk reduserer dei totale tapa i nettet om vinteren. Ein kan da seia at vinterstid vil
alternative kostnader utan Mel si innmating vere minst like store som med Mel si innmating.
Tapa i lettlast vert 0,95 millionar kroner i 1996. Dette er langt meir enn tapsutgiftene i eit normalt
nedbørsår. Forholdet mellom det SFE må betale og det SFE sin produksjon påfører nettet vert
5,8 gonger tapa i linja. SFE meiner difor at det ikkje er i samsvar med retnings-linene at
Firdakraft nyttar ein innmatingstariff i Skei som mange gonger dekkjer inn utgifter frå
innmatande produksjon.
2. SFE meiner at Firdakraft AS sine energiledd ikkje er i samsvar med § 4 i NVE sine
retningslinjer for utrekning av overføringstariffar av oktober 1995. Firdakraft nyttar eininga
øre/kWh noko som er i strid med retningslinjene som krev at dei marginale tapskostnadane skal
fastsetjast som et produkt av utveksla energi, marginal tapsprosent og prognosert pris i
døgnmarknaden.
SFE meiner at Firdakraft gjennom bruk av øre/kWh ved informasjon om energileddet, at kunden
ikkje vil få avspegla kva kostnader han påfører nettet ettersom Firdakraft sitt energi-ledd er
frikobla frå spotprisen. Det er heller ikkje mogleg for kunden å endre sitt køyreopp-Iegg ut frå
spotprisen. Firdakraft sine energiledd er dermed ikkje i samsvar med NVE sine retningsliner og
gjev kundane feil insentiv til bruk av nettet.

3. Firdakraft sin innmatingstariff er ikkje i samsvar med § 2, § 4.4, Tapsledd
Eigenproduksjonen i Økseneivane Kraftverk (eigd av Firdakraft) er sterkt favorisert ved
fastsetjing avenergiledd - innmatingstariff.
Energiavgifta for Firdakraft sine stasjonar er sett lik O øre/kWh for vinter dag og O øre/kWh for
vinter natt/helg. Ut frå utrekningar som SFE har utført meiner dei at Øksenelevane bør ha same
energiledd for innmating som Mel Kraftverk pluss eit tillegg for tap generert i linja Øksenelva - .
Sandane. Ved å fastsette energileddet for innmating i Skei mykje høgare enn energileddet i
Øksenelvane, har Firdakraft heilt klart diskriminert ekstern produksjon og behandla eigen
produksjon på ein serskilt måte.
I brev dagsett 18.03.97 kommenterer Firdakraft AS klagen. Det er etter Firdakraft sitt syn
prinsipiell usemje om korleis ein skal rekna ut marginale tap. SFE meiner ein skal rekne heile
kraftstasjonen som marginal og gjennomføre tapsutrekningar for heile nettet uavhengig av den
tariffen ein møter i tilstøtande/overliggjande nett.
Firdakraft har basert seg på tapsutrekningar i eige nett og summert desse med taps-prosenten i
tilstøytande nett. De går med andre ord ut frå at dei andre netteigarane sine tariffar er rett
utforma, her under SFE sin tariff i Firdakraft sine tilknytningspunkt i Stakalde-foss og Leivdal.
Vidare har dei utført marginalberekningane ut frå eit faktisk og vanleg lastbilete i 1995 der de
fann at målte verdiar samsvarte med utrekna. Utrekningsverktøyet «Netbas» gjev
marginaltapsprosenten direkte.
Sjølv om Firdakraft meiner Mel Kraftverk sin tyding i det samla nettsystemet er irrelevant i denne
saka, vil de likevel gjere merksam på at dei er sterkt usamde i SFE sine be-trakningar og
hypotesar. Regionalt har Mel kraftverk ingen positiv effekt. Størst nytte av kraftverket er det
sentralnettet som har, men det får ikkje abonnentane i deira region noko glede av grunna SFE
sine tariffar i Stakaldefoss og Leivdal. Dei spør kvifor SFE har så høge innmatingstariffar i
Stakaldefoss når bidraget frå Mel er positivt ?
Regionalnettet er i utgangspunktet ikkje dimensjonert for tilkopling av Mel Kraftverk. Dette har
ført til forholdsvis ekstreme forhold når det gjeld marginaltap i Skei. Utrekningane til Firdakraft
viser marginaltap opp mot 14% samla. Saka vert ikkje bere ved at ein må ha eit driftsdele
mellom Stakaldefoss og Leivdal. I praktisk drift snakkar vi om to heilt ulike nettfor-hold på kvar
side av dette dele. Området nord for delinga har underskot på produksjon medan området sør
for delinga, der Mel er tilkopla, har stort overskot som må førast ut på nettet via linja Skei Stakaldefoss (eigd av Firdakraft). På sommartid vert denne linja nytta heilt opp til termisk
grenselast og i tillegg er det innestengd effekt.
Den høge marginaltapssatsen skuldast at linja Skei - Stakaldefoss har last opp mot termisk
grenselast i tillegg til SFE sin høge last i Stakaldefoss. Da marginaltapa aukar kvadratisk med
lasta og dette forsterkar seg kraftig når ein nærmar seg termisk grenselast og det er dette som
er tilfellet for innmatinga på Skei og som Firdakraft har gjort utrekningar for. To-talt meiner
Firdakraft at innmatinga frå Mel gjev ein god del auke i tapet for deira nett, men det er vanskeleg
å anslå. I tillegg kjem innmatingstariffane i Stakaldefoss.
Firdakraft har følgjande kommentarar til SFE sin påstand om favorisering av eigne produksjonsanlegg. Fossheim som Firdakraft eig 30 % av møter same tariff som SFE på Skei.
Økseneivane kraftverk på 2 x 14 MW, der dei eig 100 %, er ikkje tilkopla den delen av nettet
som Skei er. Frå Økseneivane går det ut 3 kraftlinjer med driftspenning 66 kV. Nettet er
dimensjonert ut frå at desse to maskinene skulle forsyne regionen separat utan sam køyringsliner mot andre regionar. Anlegget har delt samleskinne som gjer det mogleg å legge
produksjonen mot det nettet som netteigar ynskjer. Av historiske grunnar har vi valt på vinterstid
å legge den eine maskina mot Ytre Fjordane Kraftlag sitt nett. For dette betaler dei 0,5 øre/kWh
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i tillegg til at dei betaler tapet i linja heilt frå kraftstasjonen. Denne løysinga skuldast delvis også
at Mel kraftverk har kome inn og overteke ein del av forbrukslasta som før låg under
Øksenelvane. Denne maskina påfører såleis ikkje nettet marginale kostnader. Den andre
maskin a som til vanleg produserer mot Eid transformatorstasjon (eigd av Firda-kraft), har også
innmatingstariff på O øre/kWh. Dei har valt å sjå denne drifta som eitt separat område med
produksjon 14 MW og forbrukslast ca 17 MW, netto 3 MW under-skotsområde. Det faktiske
marginaltapa på denne er 2 % for eige nett. Leivdal (eigd av SFE og Firdakraft) har tariff på 1,5
% for uttak i alle tidsavsnitt, medan det for innmating er same tariff for Stakaidafoss, (høg last.·
dag: 4,5 %, høg last natt/helg: 3,5 % og sommar 2,5 %). På høglast dag kan Firdakraft sin tariff
difor forsvarast med at området er eit underskots-område og 2 % marginaltap vert vege opp
med 1,5 % uttakstariff i Leivdal (SFElFirdakraft) + 0,5% marginaltapsprosent i Eid
transformatorstasjon (Firdakraft).
Firdakraft har mellom anna følgjande andre moment i saka. Etter Firdakraft si oppfatning
konfigurerer SFE gjennom sin rolle som driftskoordinator nettet slik at dei kan bruke ma-skina i
Mel som regulering mot sentralnettet. Dette påfører Firdakraft sitt nett ekstra tap og svært
skiftande driftsforhold.

NVE sine merknader
SFE si klage er tredelt og inneheld følgjande punkt.
a) Energiavgifta for innmating i punktet Skei for vinter dag og vinter natt /helg er ikkje i samsvar
med NVE sine retningsliner for utrekning av overføringstariffar av oktober 1995,
§ 4.
b) Firdakraft sitt energi ledd er ikkje i samsvar med § 4 i retningslinene. Firdakraft nyttar eininga
øre/kWh, noko som SFE meiner er i strid med retningslinene som krev at dei marginale
tapskostnadene skal fastsetjast som produkt av utveksla energi, marginal tapsprosent og
prognosert pris i døgnmarknaden.
c) Firdakraft sin innmatingstariff er ikkje i samsvar med § 2, § 4.4, tapsledd i retningslinene.
Når det gjeld tapsleddet meiner SFE at Firdakraft diskriminerer SFE sin produksjon samanlikna
med Firdakraft sin eigen produksjon.
I retningslinene for utrekning av overføringstariffar av oktober 1995 finn vi følgjande;

§ 2 Punkttariffane skal vere ikkje-diskriminerande
§ 4.1 Det bærande prinsipp er at bruker av nettet skal stillast ovanfor ein pris som er lik den
marginale kostnad desse aktørene påfører nettet. Dette er fundamentet i tariffutforminga.
Gitt at det ikkje er kapasitetsproblem i nettet vil den eineste realøkonomiske kostnad som
nettbrukaren påfører nettsystemet være den marginale tapskostnad ved innmating eller uttak.
Tapsleddet er eit energiavhengig ledd som skal fastsetjast med utgangspunkt i marginale
tapsprosentar i eige nett og marginale tapsprosentar i overliggjande nett. Ideelt sett skal
tapsleddet utreknast for kvart utvekslingspunkt i nettet og differensiert over tid i forhold til
variasjonar i lasta i nettet. Dei marginale tapskostnader i eige nett fastsetjast som produktet av
utveksla energi, marginal tapsprosent og prognosert pris i spotmarknaden til Nord Pool
Tapsleddet er eit reint prisledd, dvs at leddet ved eit kvart lastnivå skal gi signaler til
nettbrukarane om kostnader som påførast nettsystemet.

I § 4.4 i retningslinene for utrekning av overføringstariffar står det at innmatingstariffane skal
utformast i samsvar med grunnstrukturen i punkttariffsystemet, jfr kapittel 4.1
Tapsleddet for innmating skal avspegle de marginale tap i nettet ved innmating i
tilknytningspunktet .
Tapsleddet kan ha negative verdier, noe som kan være aktuelt i områder med produksjonsunderskot.
I samband med sakshandsaminga i denne saka har NVE utført egne nettanalysar for nettet i
Sogn og Fjordane for å sjå korleis Mel Kraftverk verkar inn på tapa i nettet under høylast vinter
dag og høylast vinter natVhelg. Dessutan er det vurdert korleis Økseneivane kraftverk verkar inn
på tapa i nettet og om ein dermed kan seie om Firdakraft har favorisert sitt eige kraftverk
samanlikna med Mel Kraftverk. I analysane har NVE ikkje hatt til hensikt å faste eksakte
tapsprosentar som skal nyttast men lagt opp til å finne om det kan vere støtte for dei ulike
partane sine synspunkt. Nettet som er analysert er nettet mellom Fardal i sør og Åskåra i nord i
Sogn og Fjordane. Data er henta frå regional kraftsystemplan for Sogn og Fjordane 1995 2010, og en fellesrapport utarbeidet av Statnett, SFE og Ytre Fjordane Kraftlag om hovednettet i
Sogn og Fjordane mellom Fardal og Stakaldefossen.
Eigermessig er nettet på regionalnettsnivå i Sogn og Fjordane svært oppdelt. For å få mest
mogleg korrekte tapsprosentar slik at tapsleddet for innmating skal avspegle de marginale tap i
nettet ved innmating i tilknytningspunktet meier NVE difor at det er riktig i analysen å sjå på ein
større del av regionalnettet enn berre sitt eige nett slik Firdakraft har gjort i sine utrekningar.
Konklusjonane frå NVE si analysa er som følgjer;
1. For driftssituasjonen høglast vinter dag bidreg produksjonen i Mel Kraftverk til reduserte tap i
nettet. Analysane er utført med 100 % tilgjengeleg kapasitet i kraftverkane i området. Redusert
tilgjenge for annan produksjonen i området vil føre til at produksjonen i Mel gjer ytterlegare
reduserte tap.
2. For driftsituasjonen høglast vinter natVhelg er det ikkje ein like eintydig samanheng mellom
produksjonen i Mel Kraftverk og reduserte tap. For enkelte produksjonsfor-utsetningar så som
ved høglast vinter natVhelg , m/100 % tilgjengeleg produksjon, største aggregat i Åskåra mater
sørover, 13 MW i Økseneivane mater mot Leivdal , 13,3 MW i Økseneivane mater mot Sandane
og produksjon over ca 25 MW i Mel kraftverk, vil produksjonen i Mel Kraftverk bidra til auka tap
i nettet.
3. For Økseneivane kraftverk viser analysene at det ikkje er nokon eintydig samanheng mellom
produksjonen i Økseneivane og reduserte tap i nettet. Ulike forutsetninger om mellom anna
produksjon og tilgjenge gir ulike resultat med omsyn på tap i nettet.
Basert på mellom anna dei utredninger som NVE har utført meiner NVE å ha påvist at
Firdakraft behandlar sin eigen produksjon på en særskilt måte og at innmatingstariffen for Mel
Kraftverk ikkje er riktig for alle tidsavsnitt. Firdakraft må berekne tapsledda med utgangspunkt i
eit samla nettsystem for området. NVE meiner derfor at det er grunnlag for å påleggje Firdakraft
å rekne ut nye overføringstariffer for 1997 med tapsledd som er meir i overenstemmeise med
faktiske tapsforhold og da særskilt for vinter dag og vinter natVhelg, enn det som er tilfelle no.
Innan 01.03.98 skal Firdakraft meddele NVE korleis dei nye overføringstariffane for 1997 blir.
Dei nye tariffene skal gjerast gjeldande for heile 1997.
Når det gjeld korleis tapsleddet skal oppgis er det ulik praksis mellom dei ulike nettnivåene og
de ulike selskapene i korleis dette oppgis. NVE sine retningsliner omtaler marginale
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tapskostnader i eige nett som fastsetjast som produktet av utveksla energi, marginal
tapsprosent og antatt pris i elspotmarknaden til Nord Pool. Med bakgrunn i et ein her refererer
seg til antatt pris kan ein med andre ord konkludere med at selskapet både kan oppgje
tapsleddet i øre/kWh og i prosent. Det forutsettes at ein oppfyller kravet om tidsdifferensieringen som minimum skal være vinter dag, vinter natt/helg og sommer, noko som er
tilfelle her. NVE gjer med andre ord ikkje SFE medhald på dette punktet.

Vedtak

Firdakraft må med utgangspunkt i eit samla nettsystem for området rekne ut nye overføringstariffer for 1997 med tapsledd som er meir i overenstemmeise med faktiske taps-forhold
og da særskilt for vinter dag og vinter natt/helg, enn det som er tilfelle no. Utrekninga må ta
utgangspunkt i ein normallastsituasjon. Innan 01.03.98 skal Firdakraft meddele NVE korleis dei
nye overføringstariffane for 1997 blir. Dei nye tariffane skal gjerast gjeldane for heile 1997.
NVE aksepterer at energileddet blir oppgitt både i øre/kWh og i prosent.

Med helsing

----

Kopi til: Olje- og energidepartementet
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er
kommet frem til partene, jfr forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og
energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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Larvik og Lardal Everk DA
Boks 2004 STUBBERØD
3255 LARVIK
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Saksbehandler:
Sigve Ekeland, MM
22959274

Klage på Larvik og Lardal Everks beregning av anleggsbidrag
Steinar Svennungsen har i brev at 31.10.97 innbrakt for NVE tvist om Larvik og Lardal Everk DA
(LLE) sin beregning av anleggsbidrag i forbindelse med framføring av strøm til hytte ved
Skjærsjø.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av § 4-4 b, 7. ledd i forskrift gitt i henhold til energiloven av
29. juni 1990 nr. 50.
Partenes anførsler
Steinar Svennungsen opplyser i sitt brev at det er tre hytter som planlegger å knytte seg til LLEs
nett. LLE har nå fremmet et tilbud som i følge Svennungsen kan aksepteres dersom han selv
blir avkrevd et lavere anleggsbidrag enn de to andre hytteeierne. Dette begrunnes med at hytten
ligger nærmere nettstasjonen og dermed koster mindre å tilknytte.
Svennungsen viser også til omfattende korrespondanse over 17 år i forbindelse med å få
tilknytning av strøm til sin hytte. Svennungsen mener at LLE bør kompensere ham for den lange
ventetiden i form av ytterligere reduksjon i anleggsbidraget.
LLE har i brev av 15.10.97 svart på tidligere henvendelser fra Svennungsen og har i telefon med
NVE opplyst at de ikke har kommentarer til Svennungsens brev til NVE utover det som er gitt i
deres brev av 15.10. LLE opplyser i sitt brev at deres tilbud om tilknytning er basert på at alle
hytteeieme betaler samme pris. Dette er ifølge LLE den praksis de bruker og er bl.a. begrunnet
med at det ofte er tilfeldig hvor de velger å plassere nettstasjonene. Når det gjelder det konkrete
prosjektet i Skjærsjø, vurderte LLE bl.a. et alternativ som ville betydd at Svennungsens hytte
hadde blitt liggende lengst fra nettstasjonen, og ville da etter Svennungsens argumentasjon ha
betalt mest.
Til punktet om at anleggsbidraget bør reduseres som følge av den lange ventetiden svarer LLE
at de ikke vil påta seg ansvaret for dette og at deres tilbud av 15.10.97 derfor står fast.
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NVEs vurdering
I forskrift til energiloven § 4-4 b, 3.ledd heter det at "Norges vassdrags- og energiverk gir
nærmere retningslinjer for beregning av overføringstariffer. Tvisten mellom Steinar
Svennungsen og LLE ble innklaget til NVE i oktober 1997. I de daværende gjeldende
retningslinjer (av oktober 1995} var det ikke egne bestemmelser for anleggsbidrag. NVE har
derfor vurdert tvisten i forhold til de bestemmelser som er gitt i forskrift til energiloven § 4-4
"Overføringskapasitet og overføringstariffer".
NVE anser det som rimelig at det spesielt i distribusjonsnettet foretas en del gjennomsnittsbetraktninger ved fastsettelsen av overføringstariffene. NVE aksepterer også at
gjennomsnittsbetraktninger blir lagt til grunn i beregningen av anleggsbidrag i konsentrerte
områder, som f.eks. boligfelt, hyttefelt osv. A differensiere anleggsbidraget i forhold til
plasseringen aven nettstasjon synes ikke riktig, bl.a. på grunn av at det ofte er tilfeldig hvor
disse stasjonene blir plassert. For at NVE skal gripe inn overfor netteiere med omtalte praksis
må det derfor påvises at det er forekommet brudd på forskriftens bestemmelse om at
konsesjonær (netteier) ikke må diskriminere brukere av nettet Ufo § 4-4 b, 2.ledd).
At LLE i denne saken har fastsatt lik pris for tre hytter i et relativt konsentrert område er etter
NVEs vurdering akseptabelt dersom LLEs praksis også innebærer at like tilfeller ellers
behandles likt. NVE har ikke grunnlag for å mene at LLE driver forskjellsbehandling av kunder.
Når det gjelder spørsmålet om reduksjon av anleggsbidrag på grunn av lang ventetid, er dette i
utgangspunktet ikke regulert i NVEs regelverk. I forskriftens § 4-4 b, 7.ledd heter det: "Ved
uenighet om vilkår eller ved tvist om beregningsmåten for overføringstariffer og kapasitet, treffes
avgjørelse av NVE". NVE finner at spørsmålet om redusert anleggsbidrag på grunn av lang
ventetid faller utenfor "tariffer og vilkår" som NVE kan avgjøre tvister om.
NVEs vedtak
NVE finner ikke grunnlag for å gripe inn mot den praksis Larvik og Lardal Everk DA her har
benyttet.

Med hilsen
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Likelydende brev: Steinar Svennungsen

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og Energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretning er kommet
fram til partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og
Energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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Hedmark Energi AS
Postboks 4100, Postterminalen
2301 HAMAR
Saksbehandler:

Sigve Ekeland, MM
22959274

Tvist vedrørende betingelser for nettilknytning - Solbjørnlia ANS
Solbjørnlia ANS har i brev av 24.11.97 innbrakt for NVE tvist med Hedmark Energi AS (HEAS)
om vilkår for nettilknytning av nybygde boenheter i Trysil. Klager ønsker strømtilkobling med
måler for hver enkelt boenhet, men blir av HEAS nektet dette.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av § 4-4 b, 7.ledd i forskrift gitt i henhold til energiloven av 29.
juni 1990 nr. 50.
Klagers anførsler

Solbjørnlia ANS opplyser at det i 1996 ble fremlagt bebyggelsesplan i Trysilfjell Turistsenter for
bygging av 16 boenheter, fritidshus, hvor byggingen skulle foregå i to byggetrinn, med 8
leiligheter i hvert trinn (2x4 leiligheter). 1. byggetrinn skulle etter planen stå ferdig innen
01.01.97, mens 2. byggetrinn skulle starte juli 97.
HEAS la da opp hovedstrøm med forsyningskabel til begge byggetrinn fra aktuell trafo i
nærheten av tomten. Det ble videre satt opp hovedinntak for 1. byggetrinn med
kortslutningsvem, stikkledninger til overbelastningsvern og måler i hver enkelt leilighet.
Forsyningskabel for 2. byggetrinn ble samtidig lagt i bakken og' klargjort for den senere
tilknytning.
2. byggetrinn startet våren 97. HEAS ble kontaktet for å tilpasse den siste delen av
forsyningskabelen. I følge Solbjørnlia ble det ikke gitt beskjed om at det ville bli endringer i
betingelsene.
Den 27.08.97 ble det i møte med HEAS antydet at tilknytningsbetingelsene kunne bli noe
endret. Innsendingen av forhåndsmeldinger skulle derfor utsettes til det forelå en avklaring.
Ifølge Solbjørnlia var alle byggemeldinger da godkjent og byggearbeidet påbegynt. Bl.a. var det
beregnet og tatt hensyn til kabelopplegg og plassering av hovedsikringer og måleskap i hver
leilighet som for byggetrinn 1 .
Først i oktober 97 fikk Solbjørnlia beskjed
HEAS' retningslinjer.
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I følge Solbjørnlia vil det nye kravet, når det kommer på et så sent tidspunkt, fordyre
installasjonen, medføre praktiske ulemper og i tillegg være estetisk meget uheldig. For
eksempel vil en ved å samle alle hovedsikringer i ett punkt på området gjøre det vanskelig for
ukjente leietakere å finne frem til sikringene. I tillegg mener Solbjørnlia ANS at det er et viktig
argument at det i perioder vil være forskjellige juridiske ansvarlige abonnenter som bebor
leilighetene.
På grunn av den uventede endringen i installasjonsprinsipp og den lange behandlingstiden
mener Solbjørnlia ANS at nåværende bygg (2. byggetrinn) ikke er tilpasset en slik endring og at
det hos andre everk ikke ville vært problem å få oppfylt ønsket om installasjon og tilkobling.

Hedmark Energis kommentarer

HEAS har i brev av 16.12.97 til NVE gitt kommentarer til klagen fra Solbjørnlia ANS. Her
opplyses det at tilknytningsforutsetningene ble omdefinert fra 1996 til 1997, ved at det ble
presisert at alle installasjoner skal ha felles overbelastningsvem. Videre ble adgangen til å ha
flere stikkledninger inn til en bygning tatt bort når dette belastningsmessig ikke er nødvendig for
overføringen.
HEAS beklager at de to første byggene (1. byggetrinn) til Solbjørnlia ANS ble tilknyttet som
"rekkehusleiligheter', etter pkt. 4.1.3 i "Tilknytningsavgifter og anleggsbidrag" for 1996. I følge
HEAS skulle byggene ha vært definert som to bygg i en samlet installasjon. Da det dreier seg
om tilknytning til utleieleiligheter med variabel utleietid, mener HEAS at utbyggingen hører til
kategorien "næringsvirksomhet". Tilknytningen skulle derfor ha skjedd etter pkt. 4.1.5. I dette
ligger et krav om ett målepunkt for hele installasjonen, noe som også fremgår av pkt. 3 i
bestemmelsene fra 1996 hvor det heter at "Til hver eiendom fører Hedmark Energi AS som
regel fram en stikkledning". Videre viser HEAS til bestemmelsen "Hedmark Energi AS monterer
måler i umiddelbar nærhet av overbelastningsvernet."
HEAS viser også til at alle de 8 leilighetene til Solbjørnlia ANS har hatt en juridisk person som
nettkunde etter tilknytningen i 1996. HEAS har som hovedregel at det skal være ett målepunkt
for hver juridiske person på en installasjon og mener at en oppdeling av installasjoner i flere
målepunkter for å unngå effektmålingleffektansvar, eller at netteier skål utføre kostnadsfordeling
for huseier, ikke skal skje ved nye installasjoner.

NVEs vurdering

Med hjemmel i forskrift til energiloven § 4-4 bokstav b, 3.ledd gir NVE retningslinjer for
beregning av overføringstariffer. Retningslinjene gir ikke en nærmere beskrivelse av
tilknytningsforhold og NVE er derfor klar over at det kan eksistere visse forskjeller i netteieres
praksis på dette felt. Med hjemmel i forskriften § 4-4 bokstav b, 7.ledd, fatter likevel NVE
avgjørelser om tilknytningsforhold ettersom dette er et spørsmål om vilkår for overføring.
HEAS har presisert at deres praksis baserer seg på det eiermessige skillet mellom netteier og
nettkunde. NVE kan ikke her se at det er forhold som gir grunnlag for å gripe inn mot en slik
praksis.

Videre vektlegger HEAS at det på en installasjon som hovedregel bare skal være et målepunkt
for hver juridiske person og at en ikke aksepterer en oppdeling av installasjoner i flere
målepunkter/abonnement for å unngå effektmåling/effektansvar, eller at netteier skal utføre
kostnadsfordeling for huseier.
NVE finner ikke at prinsippet om en juridisk enhet for hvert målepunkt på en installasjon er
urimelig. Samtidig er det forståelig at en del kunder av ulike årsaker ønsker flere abonnement
både på en enkelt installasjon og fordelt på flere installasjoner. For eksempel påpeker
Solbjørnlia ANS at siden det i perioder vil være forskjellige juridiske ansvarlige abonnenter som
bebor leilighetene er det mest praktisk at leilighetene har egen hovedsikring og måler.
Dersom en kunde alltid fritt skal kunne velge antall abonnement vil dette imidlertid kunne bli en
betydelig kostnadsmessig belastning for netteier. NVEs inntektsrammeregulering av netteiere
gjør at økte kostnader ikke lenger automatisk begrunner økte inntekter. Dette er ikke
ensbetydende med at kunder aldri kan ha flere abonnement, men det innebærer at netteier må
foreta en nøyere vurdering av i hvilke tilfeller det er hensiktsmessig at kunder har flere
abonnement.
Det er derfor etter NVEs oppfatning forståelig at HEAS søker å begrense antall målepunkter på
hver installasjon. Hvorvidt HEAS' praksis er akseptabel må vurderes i forhold til kunders
valgmuligheter. Ettersom vi ovenfor har akseptert prinsippet om at det på en installasjon som
hovedregel bare skal være et målepunkt for hver juridiske person, må HEAS' praksis vurderes
med dette som utgangspunkt. For eksempel bør det være et krav at flere kunder i boligblokker,
flerboliger og rekkehus kan velge å ha hvert sitt målepunkt fremfor å bli fellesmålt. NVE kan ikke
se at HEAS' bestemmelser hindrer kunder denne type valg.
Solbjørnlia ANS ønsker et målepunkt for hver av de åtte leilighetene i 2. byggetrinn. Dette er
begrunnet i økonomiske, praktiske og estetiske forhold. HEAS på sin side hevder at de gjorde
en feil når de aksepterte en slik løsning i 1. byggetrinn og eventuell måling for hver enkelt
leilighet skulle derfor ha blitt besørget av utbygger. Med bakgrunn i at det i denne saken er tale
om utleie av leiligheter med variabel og til dels kort utleietid, finner NVE i utgangspunktet det
ikke urimelig at Solbjørnlia ANS selv foretar måling av den enkelte utleiekundes forbruk.
Et viktig spørsmål i denne sammenheng er imidlertid om Solbjørnlia ANS faktisk ble underrettet
om endringene i tilknytningsvilkårene urimelig sent og om derfor HEAS ikke har overholdt deres
informasjonsplikt overfor en kunde.
Det fremgår av brevet fra Solbjørnlia ANS at HEAS på møte 27.08.97 varslet om mulige
endringer i installasjonsprinsipp og at innsending av forhåndsmelding skulle utsettes inntil det
forelå en avklaring. I henhold til Solbjørnlia ANS ble derfor ikke forhåndsmelding innsendt før i
begynnelsen av oktober. NVE finner det derfor rimelig at Solbjørnlia ANS i denne saken ble
informert om endringer først i brev datert 23.10.97. Selv om det kan synes noe uheldig at HEAS
ikke kunne gi avklaring før Solbjørnlia ANS valgte å sende inn forhåndsmelding, finner ikke NVE
grunnlag for å hevde at HEAS ikke har overholdt sin informasjonsplikt overfor Solbjørnlia ANS.
Dersom Solbjørnlia ANS har utført en del arbeid før forhåndsmelding er godkjent, kan ikke
HEAS holdes ansvarlig dersom dette i ettertid ikke blir godkjent.
Et annet forhold som her må vurderes er om HEAS har overholdt bestemmelsen i forskriften til
energiloven § 4-4, bokstav b, 2.ledd om at nettkonsesjonær ikke skal diskriminere brukere av
nettet, men tilby like tariffer justert for forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m. v.

/

Nettkonsesjonær (HEAS) er følgelig forpliktet til å gi like vilkår til kunder i samme kundegruppe.
Ifølge HEAS skulle de 4 leilighetene i byggetrinn 1 hatt en felles installasjon og slikt sett bli
tilknyttet på like vilkår som øvrig næringsvirksomhet. NVE er i prinsippet enig med HEAS at
Solbjørnlia ANS ikke skal få fordeler som tilsvarende kunder ikke kan oppnå. NVE har heller
ikke mottatt informasjon som skulle tyde på at HEAS driver med forskjellsbehandling av kunder.

NVEs vedtak

NVE finner ikke grunnlag for å gripe inn overfor Hedmark Energi AS som påklagd av Solbjørnlia
ANS vedrørende nettilknytning av nybygde boenheter i Trysil.
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Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og Energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretning er kommet
fram til partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og
Energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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OVERFØRINGSTARIFFER (NETTLEIE) I HALLINGDAL KRAFTNETT SITT
KONSESJONSOMRÅDE. VEDTAK.
Vi viser til Havsdalen velforening sitt brev av 19. mars 1998. I brevet påpeker Havsdalen
Velforening at overføringstariffene (nettleien) i Hallingdal Kraftnett sitt konsesjonsområde hadde
økt med 20% fra året før. Havsdalen Velforening gav med dette brevet en formell klage på
Hallingdal Kraftnett sin økning i overføringstariffene (nettleien).
I henhold til forvaltningsloven har parter i en tvistesak anledning til å uttale seg før vedtak
treffes. Kåre Jordal i Hallingdal Kraftnett opplyste pr. telefon 24. mars 1998 at Hallingdal
Kraftnett gav avkall på den retten med mindre Havsdalen Velforening fikk helt eller delvis
medhold i sin klage.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming,overføring og fordeling
av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7.desember 1990 med hjemmel i
energiloven av 29.juni 1990 nr. 50. Etter forskriftens § 4 - 4, punkt b, siste ledd er NVE gitt
myndighet til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om beregningsmåten for
overføringstariffer og kapasitet.

NVEs vurdering.
Forskrift til energiloven § 4 - 4, b, annet ledd, første og annet punktum lyder:
"Konsesjonæren fastsetter overføringstariffene slik at de til enhver tid dekker kostnadene ved
drift og avskrivning av nettet og gir rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift.
Norges vassdrags- og energiverk fastsetter hvert år maksimal avkastningssats ved effektiv
drift. "
Forskriften til energiloven sikrer følgelig everkene (konsesjonærene) kostnadsdekning, men
størrelsen på avkastningen er knyttet opp mot everkets effektivitet i nettvirksomheten.
Før 1997 regulerte NVE everkenes avkastning direkte. I 1997 ble hvert everk tildelt en
individuell fastsatt inntektsramme basert på everkenes rapporterte kostnader i 1994 og 1995.
Dette, sammen med kostnadene i overliggende nett (sentralnettet som overfører kraft mellom
regioner og regionalnettet som overfører kraft innen en region) utgjør totalt tillatt inntekt for
everkene. I 1998 ble inntektsrammene fra året videreføres, men de ble justert for prisstigning,
økning i levert energi, samt et generelt og et individuelt fastsatt effektiviseringskrav. Den tillatte
inntekt utgjør en øvre grense for everkets inntekt. Dersom everket ønsker det, kan det velge
lavere inntekt enn den maksimalt tillatte og dette påvirker everkets tariffnivå. Hallingdal Kraftnett
opplyste i brev til Havsdalen Velforening datert 19. februar 1998 at de hadde lavere inntekt enn
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tillatt inntektsramme. NVE vil selvsagt ikke gripe inn dersom Hallingdal Kraftnett velger å
beregne seg lavere nettinntekter enn det som de i henhold til NVEs regelverk kunne ha gjort.
Overføringstariffene er beregnet ut fra budsjetterte inntekter og kostnader. Awik fra budsjett kan
for eksempel oppstå dersom overført kvantum viser seg å bli forskjellig fra hva som ble
budsjettert og dette kan gi seg utslag i høyere inntekter enn det maksimalt tillatte. Dette skal
tilbakebetales nettkundene for eksempel gjennom reduserte tariffer påfølgende år. Dersom
inntekten er lavere enn den maksimalt tillatte, kan everkene kreve inn dette fra kundene. NVE er
av den oppfatning at det er mer uheldig dersom en netteier opparbeider seg merinntekt
(meravkastning) over et langt tidsrom enn C!-t tariffene fluktuerer fra et år til et annet.
I henhold til Rundskriv MØ 6/96 "Retningslinjer for inntektsrammen for overføringstariffen" skal
mer- / mindreavkastning pr. 31. desember 1995 tilbakeføres kundene i løpet av 1997. I henhold
til Hallingdal Kraftnett sine regnskaper for 1996, er det tilbakeført meravkastning på 9,2 mill. kr.
inklusive renter. Hallingdal Kraftnett hadde en akkumulert meravkastning på 18,6 mill. kr. ved
utgangen av 1996 i tillegg til at everket måtte betale tilbake 3,358 mill. til sine hyttekunder som
følge aven tvist mellom Ustaoset Vel / Havsdalen Velforening og Hallingdal Kraftnett.
Ut fra dette finner NVE grunnlag for å si at Hallingdal Kraftnett hadde relativt lave overføringstariffer i 1996 og 1997 på grunn av tilbakeføring av tidligere års meravkastning. Dette kan også
forklare tarifføkningen fra 1997 til 1998.
Dersom det viser seg at Hallingdal Kraftnett sin faktiske inntekt for 1998 overstiger tillatt inntekt
for 1998, må Hallingdal Kraftnett betale dette tilbake til kundene gjennom reduserte tariffer innen
år 2000. Dersom Hallingdal Kraftnett sine inntekter for 1998 er lavere enn tillatt inntekt, kan
Hallingdal Kraftnett kreve inn dette fra kundene . Hvordan forholdet mellom realisert og tillatt
inntekt for 1998 faktisk vil være, vet man ikke med sikkerhet før regnskapene for 1998
foreligger.
Tariffene i Hallingdal Kraftnett sitt konsesjonsområde er ikke høye sammenliknet med tariffene i
en rekke andre konsesjonsområder. Dette fremgår av NVE rapport nr 7 1998 "Statistikk over
overføringstariffer (nettleie) i regional- og distribusjonsnett 1998". Nedenfor følger en oversikt
der tariffene for firtidsboliger i Hallingdal Kraftnett sitt konsesjonsområde sammenliknet
gjennomsnittlige tariffer for henholdsvis Buskerud og hele landet (tariffer og overføringspriser
eksklusive mva. i parentes).
Fastledd Energiledd
Landsgjen nomsn itt
Gjennomsnitt for Buskerud fylke
Hallingdal Kraftnett

1408
(1145)
1779
(1446)
2189
(1780)

19,3
(15,7)
17,2
(14,0)
7,5
(6,1)

øre/kWh

øre/kWh

øre/kWh

uttak 4000 kWh

uttak 16000 kWh

uttak 20000 kWh

0,55
(0,44)
0,62
(0,50)
0,62
(0,51 )

0,28
(0,23)
0,28
(0,23)
0,21
(0,17)

0,26
(0,21 )
0,26
(0,21 )
0,18
(0,15)

Av oversikten ser man at Hallingdal Kraftnett har valgt å sette energileddet i tariffene lavt og
fastleddet i tariffene forholdsvis høyt. I henhold til NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer skal energileddet i tariffen for kunder uten effektmåling settes til minst verdien av
marginale tap i nettet og fastleddet skal settes lik minst kundespesifikke kostnader. Dersom
fastleddet settes lik kundespesifikke kostnader og energileddet settes lik verdien av marginale
tap i nettet, vil ikke netteier få kostnadsdekning i henhold til inntektsrammen/tillatt inntekt.
Everket kan da øke fastleddet og/eller energileddet for å oppnå inntekter i henhold til tildelt
inntektsramme. NVE gir ingen konkrete føringer med hensyn på hvordan forholdet mellom
fastledd og energiledd for kunder uten effektmåling skal være. Hallingdal Kraftnett har valgt et
relativt høyt fastledd sammenliknet med energileddet. NVE har ikke grunnlag for å gripe inn
overfor Hallingdal Kraftnett sin praksis.

NVEs vedtak
NVE vil ikke gripe inn overfor Hallingdal Kraftnett sin tarifføkning fra 1997 til 1998. Eventuelle
awik mellom realisert inntekt om tillatt inntekt skal håndteres gjennom NVEs generelle regler for
mer-/ mindreinntekt.
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tung. avdelingsdirektør
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Eli Sæterdal
førstekonsulent

Kopi til:

Olje- og energidepartementet

Likelydende brev: Havsdalen Velforening

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretning er kommet frem til
partene, jfr. forvaltningslonns kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
gjennom NVE.
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Kragerø Energi
Kirkegt. 7
3770 KRAGERØ
/

Saksbehandler:
Trond Svartsund, MM
22959077

KRAGERØ ENERGI - OVERFØRINGSTARIFF FOR FRITIDSBOLIG
Innledning
I brev datert 21.11.97 bringer Jan Gustavsson inn en tvistesak han har med Kragerø Energi
(KE) for NVE. NVE avgjør tvistesaken i medhold av §4-4 b siste ledd i forskrift om produksjon,
omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens
resolusjon av 07.12.90 med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 50.

Partenes synspunkter
Jan Gustavsson tar opp to forhold; At fastleddet i overføringstariffen for hytter er kr 1253,høyere enn for fastboende, når tilknytningsavgiften på kr 6920,- ikke belastes husholdningene
og en klage på kostnader knyttet til flytting aven stolpe i forbindelse med oppføring aven
erstatningshytte.
NVE bad i brev datert 05.12.97 om en dokumentasjon på beregningen av overføringstariffer. Vi
bad også om en redegjørelse for KEs bruk av tilknytningsavgift og anleggsbidrag, hvor stor
andel av den totale kundemassen som er hyttekunder, leveringskvaliteten sin hyttekundene har
sammenlignet med husholdningskundene og evt. andre kommentarer til Jan Gustavssons klage.
I brev av 10.12.97 besvarer KE NVEs brev.
Antall kunder og gjennomsnittsforbruk for hytte- og husholdningskundene er som følger.

Hus
Hytter

Antall kunder
4777
2148

Gjennomsnittsforbruk i kWh
17542
2806

Under er vist en oversikt over KEs tariffer for hytter og husholdninger.

I Hus (H4)
I Hytter (H4A)

Fast ledd (ekskl. mva.)
987,2240,-

Telefon 22!i5 95 9:
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Energiledd (ekskl. mva.)
0,123
0,123
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KE opplyser at de ikke har benyttet seg av tilknytningsavgift. Derimot krever de anleggsbidrag
for fremføring av strøm til hytter/fritidsboliger. Hyttene/fritidsboligene har måttet betale
anleggskostnadene. Når 75 % av hytteeierne i et område har vært interessert i å få strøm har
KE igangsatt arbeidet. Anleggskostnadene pr. hytte har blitt satt til sum kostnader dividert på det
fulle antall hytter i området som det ville bli mulig å tilknytte ved den aktuelle utbygging.
KE opplyser pr. telefon at husholdninger normalt sett ikke har betalt anleggsbidrag. Alle
anleggsbidrag har gått til fradrag i KEs kapitalgrunnlag.
KE skriver at hytter/fritidshus som hovedregel er tilknyttet det samme ledningsnett som
fastboende kunder og har dermed den samme leveringskvalitet både med hensyn på spenning
og avbrudd.
KE skriver at brukstiden for hytter/fritidsboliger i gjennomsnitt er 600 timer mot 3100 timer for
husholdning/jordbruk.
KE oppfatter at spørsmålet om flytting av stolpe er en sak mellom Jan Gustavsson og KE.

NVEs vurdering
Kostnadene i elektriske nett er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i
ledningene og delvis faste, bruksuavhengige kapital- og vedlikeholdskostnader.
I et typisk distribusjonsnett kan energikostnadene til marginale tap i ledningene utgjøre 4-5
øre/kWh, eller 20-30% av de samlede kostnadene ved levering til en husholdning. Resten av
kostnadene er faste kostnader som ikke varierer med uttaket.
I retningslinjene for beregning av overføringstariffer står det at kunder uten effektavregning skal
avregnes etter et fastledd og et energi/edd. Fastleddet skal dekke kundespesifikke kostnader
(knyttet til måling, avregning, fakturering, abonnement og tilsyn) og en andel av de
bruksuavhengige kostnadene i nettet. Energileddet skal bestå av et tapsledd for dekning av de
marginale tapskostnader i det aktuelle nett og overliggende nett. I tillegg kan det inneholde et
ledd til dekning av bruksuavhengige kostnader som ikke dekkes gjennom fastleddet. NVE har til
nå ikke lagt sterkere føringer for fordelingen mellom fastleddet og energileddet. De fleste
netteiere tarifferer slik at en ikke uvesentlig del av de bruksuavhengige kostnadene dekkes
gjennom energileddet. Hytter med gjennomsnittlig langt lavere forbruk enn husholdningene vil
da dekke en mindre del av de faste kostnadene i nettet gjennom energi/eddet enn
husholdningene. Forskjellen på inndekningen avhenger av energileddets størrelse. Med et lavt
energiledd blir forskjellen mellom kundegruppene liten.
NVE har akseptert at e-verket deler sine kunder i tariffgrupper basert på typiske og sammenfallende uttaksprofil, brukstid etc i de ulike gruppene. For lavspentkunder uten effektmåling har
dette gitt seg utslag i at mange e-verk har følgende inndeling i tariffgrupper; næringskunder, husholdningskunder og hyttekunder (fritidsboliger og støler).
I forskriften til energiloven § 4-4 b - annet ledd heter det at konsesjonæren ikke må diskriminere
mellom brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for forskjeller i leveringskvalitet, brukstid
mm. Brukstiden er et forholdstall for årlig energiuttak dividert på årets maksimaleffekt.
Når det gjelder fastleddet i tariffen er det NVEs vurdering at dette leddet kan differensieres
mellom hyttekunder og husholdningskunder med begrunnelse i at hyttekundene typisk vil ha en
lavere brukstid enn husholdningskundene og bla for å ta hensyn til at hyttekundene ellers vil
bidra til en lavere dekning av faste kostnader i nettet p.g.a normalt sett lavere energiuttak.
Forskjellen i gjennomsnittlig forbruk og brukstid kan etter NVEs oppfatning forsvare et noe
høyere fastledd for hyttekundene enn for husholdningskundene.

KEs hytte-/fritidsbolig kunder har et langt lavere gjennomsnittlig forbruk enn husholdningskundene , ca 2806 kWh hhv. ca 17542 kWh . NVE legger til grunn at hyttene/fritidsboligene
gjennomgående har kortere brukstid enn husholdningene .
Et energiledd på 12,3 øre/kWh (ekskl. mva.) dekker vesentlig mer enn marginale tapskostnader.
Dette er fordelaktig for brukere med relativt lavt uttak.
Ved å gjøre en antagelse om kostnadene til marginale tap, kan det foretas en sammenligning av
den typiske husholdningen og den typiske fritidsbolig når det gjelder dekning av de residuale
faste kostnadene i nettet dvs kostnader som ikke dekkes ved betaling etter marginale tap . I
regneeksemplet antas de marginale tapskostnader å være 5 øre/kWh. Med et energiledd på
12,3 øre/kWh gir dette en «rest-kostnadsdel» av energileddet på 7,3 øre/kWh til dekning av
bruksuavhengige kostnader. Vi vil understreke at verdien av de aktuelle marginale tap kan
awike fra det som er antatt her, men at dette neppe gir vesentlige utslag som kan endre
konklusjonene i saken.
Kunde

gruppe

Husholdning

Fritidsbolig

Forbruk,
kWh gjenn
om
snitt

Fastledd Inndekning
kr
restkostnad
energiledd
kr

Totalt pr.
år til dekning
av residuale faste
kostnader
kr

Total innbetaling pr. år
kr

17542
kWh

987 kr

0,073 kr/kWh x
17542 kWh

987 kr + 1281 kr =

=1281 kr

2268 kr

0,123 kr/kWh
x17542 kWh +
987 kr =
3145 kr

0,073 kr/kWh x 2806
kWh

2240 kr + 205 kr =

= 205 kr

2445 kr

2806
kWh

2240 kr

0,123 kr/kWh x
2806 kWh +
2240 kr =
2585 kr

Prisene i tabellen er ekskl. mva.
Fritidsboligene bidrar i dette eksemplet med kr 177,- mer enn husholdningene til dekning av de
residuale faste kostnadene i nettet. (Kolonne nr 2 fra høyre)
De totale innbetalinger er kr 560,- større fra husholdningene enn fra fritidsboligene. (Kolonnen
helt til høyre)
NVE finner det ikke urimelig at hytter og andre kunder med kort brukstid vil måtte betale en
forholdsvis høy pris målt i øre/kWh , så lenge de totale årlige innbetalingene til dekning av
residuale faste kostnader ikke er høyere enn det som dekkes av husholdninger med tilsvarende
tilknytning som hyttene. NVE vurderer at dette kravet så langt ikke har gått klart nok fram av
retningslinjene for beregning av overføringstariffer. Dette er blitt klargjort gjennom tvistesaker og
klagesaker men er så langt ikke omtalt spesielt i retningslinjene for beregning av overføringstariffer. KE kan derved har vært i god tro ved utarbeidelsen av overføringstariffene og NVE
finner det derfor ikke rimelig at KE skal tilbakebetale til sine kunder for perioden før 01.01 .97.
KE må redusere sitt fast ledd for hyttekunder med kr 177,- for 1997 og tilbakebetale dette
beløpet til sine hyttekunder. Den mindreinntekt som denne tilbakebetalingen eventuelt vil føre til
for 1997 kan KE hente inn iht retningslinjene for inntektsrammen for overføringstariffer.

/

KE har ikke benyttet seg av tilknytningsavgift. Derimot har de krevet anleggsbidrag for
fremføring av strøm til hytter/fritidsboliger. Hyttene/fritidsboligene har måttet betale
anleggskostnadene. Når 75 % av hytteeierne i et område har vært interessert i å få strøm har
KE satt i gang arbeidet. Anleggskostnadene pr. hytte har blitt satt til sum kostnader dividert på
det fulle antall hytter i området som det ville bli mulig å tilknytte ved den aktuelle utbygging.
KE opplyser pr. telefon at husholdninger normalt sett ikke har betalt anleggsbidrag. Alle
anleggsbidrag har gått til fradrag i KEs kapitalgrunnlag. KE opplyser at tilknytningskostnadene
for boliger ligger på kr 15000,- til 25000,- pr. boligenhet, mens det for hytter ligger på kr 12000 45000,- pr. hytte. Hyttene gis tilknytning via luftledningsanlegg og husholdningene gis tilknytning
via kabelanlegg. KE har dermed hatt en ulik praktisering av anleggsbidrag mellom hytter og
husholdninger. NVE kom med retningslinjer for engangsbetalinger (tilknytningsavgift og
anleggsbidrag) som gjelder fra og med 01.01.9~. KE må tilpasse sin beregning av
anleggsbidrag til NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av november 1997 med
korrigert justeringsfaktor som gitt i MM-rundskriv 1/98 datert 30.04.98.
Når det gjelder spørsmålet om kostnader i forbindelse med flytting av stolpe mener NVE at dette
skal løses i henhold til gjeldende tilknytningskontrakt mellom nettselskap og kunde. Eventuell
uenighet knyttet til dette spørsmålet kan løses via elklagenemda eller domstolene.

Vedtak

KE må tilbakebetale kr 177,- til sine hyttekunder for 1997.
KE må tilpasse sin beregning av anleggsbidrag til NVEs retningslinjer for beregning av
overføringstariffer av november 1997 med korrigert justeringsfaktor som gitt i MM-rundskriv
1/98 datert 30.04.98.
Når det gjelder spørsmålet om kostnader i forbindelse med flytting av stolpe mener NVE at dette
skal løses i henhold til gjeldende tilknytningskontrakt mellom nettselskap og kunde

Med hilsen

\~

Jan Moen
avdelingsdirektør

seksjonssjef

Kopi til: Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning kommet frem
til partene; jfr forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og
sendes gjennom NVE.
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Dalane Elverk
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Arne Venjum, MM
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Klage på Dalane Elverks overføringstariffer
Stavanger Drilling AlS (SD) klager i brev av 25.11.97 på Dalane Elverk (DE) sine
overføringstariffer for levering av strøm til Stavtjørn Alpinsenter.
Dalane Elverk har gitt sine kommentarer til saken i brev av 23.12.97.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av §4-4, bokstav b), siste ledd i forskrift gitt i henhold til
energiloven av 29. juni 1990 nr 50. Etter denne forskriften er NVE gitt myndighet til å treffe
avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om forståelsen av beregningsmåten for
overføringstariffer og kapasitet.
Saksforhold
Stavtjørn Alpinsenter ligger Bjerkreim kommune i Rogaland. Stavanger Drilling er største eier og
forretningsfører for alpinanlegget. Alpinanlegget blir avregnet etter en kombinert effekt- og
energitariff i tillegg til et fastledd. I 1996 hadde alpinanlegget et energiuttak på 242 774 kWh og
et målt effektgrunnlag fastsatt til 134 kW. Dette gir en brukstid for anlegget på vel 1800 timer,
der brukstiden defineres som forholdet mellom energiuttaket i en periode og kundens maksimale
effektuttak i samme periode, eller eventuelt gjennomsnittsverdien av flere effektmålinger.
Partenes anmerkninger
Stavanger Drilling viser i sitt brev til at alpinanlegget har sin drift i perioden fra desember/januar
til april/mai, og at driften i hovedsak foregår i helgene og i vinterferien. SD viser videre til at DE
legger effektmålingene i januar, februar og desember til grunn for avregningen av den enkelte
kunde, dvs. i samme periode som alpinanlegget er mest i bruk, og mener at alpinanlegget blir
spesielt hardt rammet av dette da de effektbaserte kostnadene blir spesielt store. SD hevder
også at det finnes tolkningsmuligheter av retningslinjene for beregning av overføringsariffer som
kan gi grunnlag for gunstigere avregning av alpinsenteret, og viser bl.a. til andre energiverk som
blir fakturert etter tariffer for utkoblbare overføringer uten å risikere utkobling. SD anfører videre
at andre alpinanlegg i Sirdalen både har gunstigere overføringsvilkår og kommunale ordninger
som gjør at disse har konkurransefordeler sammenlignet med Stavtjørn Alpinsenter.
Dalane Elverk opplyser i sitt brev at fra og med 1996 blir alle kunder med overbelastningsvern
større enn 200 Al230 Veller 125 Al400 V avregnet etter en tariff med effektmåling.
Effektgrunnlaget fastsettes som middeltallet av de to høyeste målingene i månedene januar,
februar og mars. Hvis gjennomsnittsverdien for disse månedene er mindre enn 50% av avlest
!<nnrmadresse M/diJelltlulJsgare 29
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effektverdi per 1. desember forrige år, legges til grunn gjennomsnittet av dette effekttallet og den
høyeste avleste verdi i månedene januar til mars.
DE anfører også at energiverket har forsøkt med reduserte tariffer for effektuttak i helgene, noe
som bl.a. skulle være fordelaktig for alpinanleggene. Kundene har imidlertid ikke vært
interessert i dette da de ønsker "full kjøring" også utenom helgene.
Dalane Elverk skriver avslutningsvis i sitt brev at de tilbyr utkoblbare overføringer bare når
kundene oppfyller de vilkår NVEs retningslinjer setter for slik overføring. Dette har vært uaktuelt
for alpinanleggene bl.a. fordi de ikke ønsker å ta den risiko det er å bli frakoblet.

NVEs vurdering
I forskriften til energiloven heter det at netteier ved utformingen av overføringstariffene skal ta
hensyn til kundens brukstid, kfr. forskriftens § 4-4, bokstav b) . Dette innebærer bl.a. at tariffene
skal reflektere at kundene har ulike forhold mellom sine energi- og effektuttak. Dette kravet kan
best overholdes hvis hver enkelt kunde har installert måleutstyr som gir mulighet for avlesing av
effektverdiene. I lys av dette har NVE heller ikke innvendinger mot at det aktuelle alpinsenteret
blir målt og fakturert etter sine effektuttak.
I kap. 4.2 i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av november 1997 heter at
for kunder med effektavregning vil effektleddet "normalt baseres på kundens maksimale
effektbelastning i en elle flere av årets måneder." NVE har ikke fastsatt bestemte regler for når
på året effektavlesingen skal gjennomføres eller hvor mange effektavlesinger som skal legges til
grunn som faktureringsgrunnlag. Dette er i noen grad opp til den enkelte netteier å avgjøre .
NVE aksepterer at netteiere ved fastsetting av effektgrunnlaget for den enkelte kunde legger
hovedvekten på kundens effektuttak i høylastperioden . Grunnlaget for dette er at nettet er
dimensjonert for å dekke overføringsbehovet i høylastsituasjoner. NVE aksepterer derfor at
Dalane Elverk benytter effektmålinger referert høylastperioden .
SD hevder i sitt brev at retningslinjene kan anvendes på en måte som begunstiger bl.a.
alpinanlegg, og skriver at" Vi er kjent med at bl.a. alpinsentre hos andre elverk ikke betaler for
bl.a. effekt, får fordele strømmen på flere målere, har lempelige vilkår og at også noen blir
fakturert tariffer for utkoblbar overføring uten å risikere utkobling." NVE har ikke oversikt over
hvorledes alpinanlegg ellers i landet blir tariffert. Vi kan derfor ikke kommentere dette nærmere,
men med bakgrunn i at retningslinjene for beregning av overføringstariffer i noen grad gir
mulighet for lokale tilpasninger kan vi ikke se bort fra at andre netteiere har en tariff som awiker
noe fra den DE har lagt til grunn. Energiverkene kan for øvrig gi alpinanlegg tilbud om
utkoblbare overføringer når retningslinjenes kriterier for dette er oppfylt, noe som bl.a. innebærer
at alpinanlegget må godta å bli frakoblet når situasjonen krever det.
Stavanger Drilling anfører avslutningsvis i sitt brev at konkurrerende alpinanlegg har fordeler
også gjennom" kommunale ordninger". Vi vil her påpeke at energiverket skal fastsette
overføringstariffene uavhengig av eventuelle støtteordninger.
Med bakgrunn i denne gjennomgangen er det NVEs oppfatning at Dalane Elverk har holdt seg
innenfor de rammer for fastsetting av overføringstariffene som er nedfelt i NVEs retningslinjer for
beregning av overføringstariffer. NVE har derfor ingen innvendinger mot Dalane Elverks metode
for fastsetting av tariffene for Stavtjørn Alpinsenter.

Vedtak

NVE aksepterer den metode som Dalane Elverk har lagt til grunn for tarifferingen av Stavtjørn
Alpinsenter, og NVE kan derfor ikke gi Stavanger Drilling medhold i saken.

.'
Med hilsen

\

JanM~
avdelingsdirektør

~~

seksjonssjef

Kopi til: Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep., 0033 Oslo

Denne avgjørelsen kan påklages til OIJe- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er
kommet fram til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles Olje- og
energidepartementet og sendes gjennom NVE

/

SAK NR. 10

Røn

KOP)

NVE
NORWEGIAN
WA TER RESOURCES AND
ENERGY A DMINISTRA nON

Vår ref.

Vår dato

NVE 9704999-8 .

MMfTRS/653.4

1 8 JUN 1998
Deres ref.

Deres dato

Ringeriks-Kraft AS
Postboks 265
3501 HØNEFOSS
I

Saksbehandler:
Trond Svartsund, MM
22959077

TVIST MELLOM RINGERIKS-KRAFT AS OG BUSKERUD NETT AS
Ringeriks-Kraft AS (RIK) har i brev datert 23.12.97 innklaget Buskerud Nett AS (BN)
overføringstariffer for 1998. Uenigheten dreier seg om tarifferingen av RIKs uttak i Follum og
Ultvedt transformatorstasjoner.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av § 4-4 b siste ledd i forskrift om produksjon, omforming,
overføring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av
07.12.90 med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 50.
BN har kommet med kommentarer til saken i brev av 03.02.98 og har dessuten kommet med
tilleggsopplysninger i brev datert 01.04.98.
NVE har hatt møte med BN 24.03.98 og med RIK 25.03.98.

Ringeriks-Krafts anførsler
RIK skriver i brev datert 23.12.97 at etter endringen av sentralnettets utstrekning fra og med
01.01.98 har flere tidligere sentralnettsanlegg i Hadeland og Ringerike gått over til å bli
regionalnettsanlegg. I dette området er nå Statnett Regionalnett (Smestad - Minne Hadelandsnettet) den klart største regionalettseier, mens BN kun eier enkeltstående
anlegg/komponenter i dette området.
RIK mener at når en netteier eier et enkeltstående forsyningsanlegg, som for eksempel en
transformatorstasjon, i en annens regionalnett finner de det ikke rimelig å betale en tariff for
denne anleggsdelen, som gjenspeiler kostnadene i et annet nettsystem. I dette tilfellet BNs
regionalnett i nedre del av Buskerud. RIK mener at et slikt prinsipp medfører et prispåslag for å
føre kraften over enkeltstående anlegg som ikke står i samsvar med kostnadene for disse.
RIK mener at eiere av enkeltkomponenter eller enkelte anlegg beliggende i andres regionalnett
må bli godtgjort for bruken av anleggsdelene, og slik at overføringstariffer på aktuelt nivå
dekker relevante tjenester. RIK mener at det ikke er riktig at BN benytter sin regionalnettstariff
innen regionalnettsområdet til Statnett Regionalnett. RIK mener at det i stedet må fastsettes en
leie for bruk at anlegget som står i samsvar med anvendelse av disse.
RIK skriver at BE konsernet eier fire enkeltstående forsyningsanlegg som ikke henger sammen
med konsernets øvrige regionalnett. Disse fire anleggene forsyner kommunene Rollag,
Ringerike og Hole. Tre av anleggene har Buskerud innlemmet i Regionalnett Buskerud, dvs.
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Follum, Ultvedt og Rollag transformatorstasjon. Det fjerde enkeltstående forsyningsanlegget,
132 kV ledningen avgrening Mykstufoss - kob!. pkt. Mykstufoss, er imidlertid holdt utenfor
regionalnett Buskerud. RIK mener at det er galt at BN har ulik praksis når det gjelder
enkeltstående anlegg og mener at BN må pålegges å leie ut alle enkeltstående
forsyningsanlegg til underliggende nett.
RIK henviser til at i sentralnettet er transformeringen lagt til underliggende nettnivå og
tilsvarende mener RIK at transformering til distribusjonsnettspenning må tillegges
distribusjonsnettet. De mener at en vil oppnå en mer rasjonell nettstruktur og en bedre løsning
totalt sett dersom transformatorstasjonene Follum og Ultvedt tilegges RIK.
RIK viser også til NVEs vedtak i tvistesak vedrørende Tangen transformatorstasjon der NVEs
avgjørelse var at punkttariffene i tilknytning til Tangen transformatorstasjon skal avspeile
kostnadene i overiøringsnettet som ligger bak dette utvekslingsnivået. RIK mener at forholdene
rundt transformatorstasjonene Follum og Ultvedt er helt identisk med Tangen transformatorstasjon. RIK skriver at de forutsetter at NVE pålegger BN å leie ut transformatorstasjonene
Follum og Ultvedt til RIK.

Buskerud Netts anførsler
BN skriver at de i sine tarifferingsprinsipper hele tiden har praktisert en ordning med utjevnede
tariffer. I det ligger at nettkundene forholder seg til den samme tariff uavhengig av hvor de er
tilknyttet nettet. RIK betaler imidlertid et lavere energiledd i de punkter der regionalnettets
tilknytning mot sentralnettet (Statnetts regionalnett fra 01.01.98) er direkte over et
transformatoranlegg.
BN skriver at det er flere nettkunder i BNs nett som har en tilknytning til regionalnettet slik RIK
har. Ut fra totale kostnader er det beregnet en felles tariff og det innebærer nødvendigvis at
midler overiøres fra et forsyningsområde til et annet. BN kan ikke se at forholdene prinsipielt har
forandret seg fordi sentralnettet har fått en annen utstrekning. BN har forstått det slik at en
netteier kan utarbeide sine tariffer og tariffprinsipper på selvstendig grunnlag forutsatt at de
ligger innenfor NVEs retningslinjer. BN opplyser for øvrig at linjefelt i Follum på 132 kV er leid
ut til Statnett regionalnett slik at Statnett derved får et sammenhengende tariffområde Smestad
- Ringerike - Hadeland -Minne.
BN opplyser at Mystufoss har en høyere kostnad pr. kWh for sin innmating enn produksjonsenheter tilknyttet BNs regionalnett fordi BNs overiøringstariff opererer med et negativt
energiledd i tunglastperioden. BN skriver at de oppfatter at deres praksis er innenfor
gjeldende retningslinjer og BN vil for øvrig ikke ha noe problemer med å akseptere et påbud fra
NVE om leie inn anleggsdeler i tilknytning til kraftstasjonen.
BN skriver at etter endringen av sentralnettets utstrekning i området, har BN tatt et initiativ
overior Statnett for å få en felles tariffering av regionalnettet. BN utfører også utredninger og
prinsipielle diskusjoner om fremtidige overiøringstariffer i området i samarbeid med Nettutvalget
og Norsk Kraftmegling. Målsettingen er at nye tarifferingsprinsipper skal være på plass innen
1999.
BN opplyser at de har fire transformatorstasjoner som ligger i andres nett, Follum, Ultvedt,
Rollag og Evju. De opplyser også at produksjonen i Mykstufoss i 1997 var 230 GWh, Rollag
elverks uttak i Mykstufoss var 15,9 GWh og Rollag elverks totale uttak var 24,8 GWh.
Med hensyn til NVEs vedtak vedrørende Tangen transformatorstasjon kan ikke BN se at
tilsvarende resonnementer kan brukes i den klagesaken som her skal behandles.

NVEs kommentarer
I et nett med flere utvekslingspunkter på samme nettnivå har vanlig praksis vært at netteier
utligner tariffene over alle punktene, dvs. at netteier har en felles punkttariff selv om kostnadene
bak hvert enkelt punkt ikke nødvendigvis er sammenfallende. NVE har ikke hatt innvendinger
mot at det legges til grunn slike gjennomsnittsberegninger når en netteier har flere
utvekslingspunkt på samme nettnivå.
RIK skriver at de mener at når en netteier eier et enkeltstående forsyningsanlegg , som for
eksempel en transformatorstasjon , i en annens regionalnett finner de det ikke rimelig å betale en
tariff for denne anleggsdelen, som gjenspeiler kostnadene i et annet nettsystem .
Hverken energiloven, forskrift til energiloven eller NVEs retningslinjer for beregning av
overføringstariffer gir direkte føringer for dette tilfellet. NVE har, i henhold til
omsetningskonsesjon, anledning til å sette vilkår om hvilke anlegg som skal inngå i
sentralnettet. NVE har ingen tilsvarende hjemmel til å sette vilkår om hvilke nettanlegg som skal
inngå i regional- eller distribusjonsnettet.
Det vanligste er at den som eier et nett (dvs. har anleggskonsesjon eller områdekonsesjon)
også tarifferer de aktører som er tilknyttet nettet. Det finnes unntak; blant annet i sentralnettet
der Statnett er operatør, men nettkomponentene eies av flere enn Statnett. Videre finnes det
også enkelte regionale fellesnett.
RIK skriver at som følge av at transformeringen fra sentralnettsspenning er lagt til regionalnettet
som følge av endret utstrekning på sentralnettet, må tilsvarende skje på lavere nettnivå. NVEs
retningslinjer for beregning av overføringstariffer av november 1997 beskriver en vanlig
inndeling av landets elektrisitetsnett i nettnivå. I denne beskrivelsen er nedtransformering til
1 - 22 kV tillagt regionalnettnivå. RIK mener at det i stedet for dagens tariff må fastsettes en leie
for bruk av transformatorene i Ultvedt og Follum som står i samsvar med anvendelsen av disse
uten at de spesifiserer nærmere hva de legger i dette. På regionalnettnivå tarifferes i dag
transformering i all hovedsak inkludert i regionalnettstariffen slik BN gjør, men det finnes også
eksempler på at transformeringen tarifferes for seg. NVE har foreløpig ikke tatt noe standpunkt
til om det er vesentlige grunner som taler for å pålegge en bestemt metode for å tariffere
transformering fra regionalnettnivå til distribusjonsnettnivå. Uansett kan vi ikke se at vi innenfor
dagens regelverk kan pålegge BN å endre sin tarifferingspraksis når det gjelder transformering .
Etter endringen av sentralnettets utstrekning fra og med 01.01.98 ser NVE at det kan være
behov for koordinering mellom netteiere når det gjelder tarifferingen på regionalnettsnivå.
Vi kan imidlertid ikke se at dette skulle påvirke forholdet mellom BE og RIK i denne aktuelle
saken.
RIK skriver at BE konsernet eier fire enkeltstående forsyningsanlegg som ikke henger sammen
med konsernets øvrige regionalnett. Disse fire anleggene forsyner kommunene Rollag,
Ringerike og Hole. Tre av anleggene har Buskerud innlemmet i regionalnett Buskerud, dvs.
Follum, Ultvedt og Rollag transformatorstasjon. Det fjerde enkeltstående forsyningsanlegget,
132 kV ledningen avgrening Mykstufoss - kobl. pkt. Mykstufoss, er imidlertid holdt utenfor
regionalnett Buskerud. RIK mener at det er galt at BN har ulik praksis når det gjelder
enkeltstående anlegg og mener at BN må pålegges å leie ut alle enkeltstående forsyningsanlegg til underliggende nett. NVE finner at 132 kV ledningen avgrening Mykstufoss - kobl. pkt.
Mykstufoss kan anses å være aven annen kategori enn de andre stasjonene det er referert til.
Grunnlaget for vurderingen er bl.a. som følger. Mykstufoss er et større produksjonsanlegg.
Produksjonen i Mykstufoss var i 1997 230 GWh og Rollag elverks uttak i Mykstufoss var 15,9
GWh. Linjen brukes i det alt vesentlige til å overføre produksjonen fra Mykstufoss. Den vil derfor
falle inn under punkt 4.5 i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer som
omhandler produksjonsrelaterte nettkostnader. NVE vil forøvrig vise til at vi i år i samarbeid med

/

bransjen har startet et arbeid med hensyn på å klarlegge forhold knyttet til produksjons- og
industriradialer. Etter at dette arbeidet er avsluttet vil NVE eventuelt komme tilbake til om denne
linjen skal behandles annerledes enn idag. Med bakgrunn i vår argumentasjon over kan vi derfor
ikke se at dagens behandling av ledningen avgrening Mykstufoss - kobl. pkt. Mykstufoss vil
være relevant for den aktuelle saken som gjelder Follum og Ultvedt transformatorstasjon.
NVEs mener at vårt vedtak i tvistesaken vedrørende Tangen transformatorstasjon understøtter
NVEs argumentasjon i den aktuelle saken. I saken vedrørende Tangen transformatorstasjon var
det ikke fremme at transformeringen skulle tarifferes separat men at Tangen transformatorstasjon tariffmessig skulle inngå i det bakenforliggende nettet, noe som også kan sies å være
tilfelle for Follum og Ultvedt transformatorstasjon.

Vedtak

NVE kan ikke gi RIK medhold i sine krav overfor SN.

l~~~

rond Svartsund
rådgiver

Kopi til: Olje- og energidepartementet
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet
frem til partene; jfr forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom riVE.

j

SAK NR. 11

Var ref .
N V E 9702 145 -4

RØD Kc;Pt
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Var dat o

MMfT RS/653A

1 9 JUii 1398

Deres ref.

Dere s dato

Sør Aurdal Energi AL
2936 BEGNDALEN
/

Saksbehandler:
Trond Svartsund, MM

22959077

OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR AURDAL ENERGI
Innledning
I brev datert 26.05.97 innklager Magnar Ruud Sør Aurdal Energi (SAE) på grunn av at
overføringstariffen for hyttekundene er høyere enn for husholdningskundene . NVE avgjø r
tvistesaken i medhold av § 4-4 b siste ledd i forskrift om produksjon , omforming , overføring ,
omsetning og fordeling av energi , fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90 med
hjemmel i energiloven av 29.06 .90 nr. 50.

Partenes synspunkter
I brev datert 26.05 .97 innklager Magnar Ruud Sør Aurdal Energi (SAE) på grunn av at nettleien
for hyttekundene er høyere enn for husholdningskundene . Etter hans oppfatning er denne
dobbelt så høy for hyttekundene som for husholdningskundene.
I brev datert 04.06.97 ber NVE SAE om dokumentasjon på beregningen av overføringstariffene.
NVE bad også om en redegjørelse for SA Es bruk av anleggsbidrag, hvor stor andel av den
totale kundemassen er hyttekunder, hvilken leveringskvalitet har hyttekundene sammenlignet
med husholdningskundene, hvilke kostnader har SAE i forbindelse med utbygging og drift av
nettet til hytte- hhv. husholdningskundene og hvilken informasjon er gitt til kundene i forbindelse
med tariffendringene .
I brev datert 18.06.97 besvarer SAE NVEs henvendelse.
I følge SAE er gjennomsnittsforbruket for hytter ca 4400 kWh , og det er benyttet en brukstid på
900 timer. Ut fra dokumentasjon på beregning av punkttariffer finner en at for hyttekunder med
maksimalt 25 A sikring er gjennomsnittsforbruket 3067 kWh og for hyttekunder med maksimalt
63 A sikring er gjennomsnittsforbruket 5285 kWh . Gjennomsnittforbruket for husholdningskundene er 19900 kWh og det er benyttet en brukstid på 3500 timer.
I følge SAE er leveringskvaliteten til hyttekundene den samme som til husholdningskundene.
Tariffendringer blir kunngjort i lokalavisen .
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Under er vist en oversikt over SAEs overføringstariffer til husholdningskunder/hyttekunder og
antall kunder i de ulike kategoriene:

Husholdning (63 A sikring)
Hytter (25 A sikring)
Hytter (63 A sikring)

Fastledd - kr
1000,1750,2000,-

Energiledd - øre/kWh
14,0
14,0
14,0

Antall
1431
163
246
Totalt 2119

Magnar Ruud har 40 A inntakssikring fra juni 1995.
SAE praktiserer følgende regler for tilknytningavgift og anleggsbidrag. Tilknytningsavgift for
husholdninger er kr 4500,- .Ved tilkoblingskostnader større enn kr 9000,- fastsetter styret et
anleggsbidrag. Tilknytningsavgift for hyttekunder er kr 15000,- . Ved tilkoblingskostnader større
enn kr 19500,- fastsetter styret et anleggsbidrag. I brev datert 28.01.98 opplyser SAE at denne
praksisen hadde SAE også i 1990, dvs før energiloven trådte i kraft.

NVEs vurdering
Kostnadene i elektriske nett er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i
ledningene og delvis faste, bruksuavhengige kapital- og vedlikeholdskostnader. De bruksuavhengige kostnadene varierer ikke med det løpende uttaket av kraft. I et typisk distribusjonsnett kan energikostnadene til marginale tap i ledningene utgjøre 4-5 øre/kWh, eller 20-30% av
de samlede kostnadene ved levering til en husholdning. Resten av kostnadene er faste
kostnader som ikke varierer med uttaket.
I retningslinjene for beregning av overføringstariffer står det at kunder uten effektavregning skal
avregnes etter et fastledd og et energiledd. Fastleddet skal dekke kundespesifikke kostnader
(knyttet til måling, avregning, fakturering, abonnement og tilsyn) og en andel av de bruksuavhengige kostnadene i nettet. Energileddet skal bestå av et tapsledd for dekning av de
marginale tapskostnader i det aktuelle nett og overliggende nett. I tillegg kan det inneholde et
ledd til dekning av bruksuavhengige kostnader som ikke dekkes gjennom fastleddet. NVE har så
langt ikke kommet med krav utover dette. De fleste netteiere tarifferer slik at en ikke uvesentlig
del av de bruksuavhengige kostnadene dekkes gjennom energileddet. Hytter med gjennomsnittlig langt lavere forbruk enn husholdningene vil da dekke en mindre del av de faste kostnadene i nettet gjennom energileddet enn husholdningene. Forskjellen på inndekningen
avhenger avenergileddets størrelse. Med et lavt energiledd blir forskjellen mellom kundegruppene liten.
NVE har akseptert at e-verk deler sine kunder i tariffgrupper basert på typiske og sammenfallende uttaksprofil, brukstid etc i de ulike gruppene. For lavspentkunder uten effektmåling har
dette gitt seg utslag i at mange e-verk har følgende inndeling i tariffgrupper; næringskunder,
husholdningskunder og hyttekunder (fritidsboliger og støler).
I forskriften til energiloven heter det at konsesjonæren ikke må diskriminere mellom brukere av
nettet, men tilby like tariffer justert for forskjeller i leveringskvalitet, brukstid mm. Brukstiden er
et forholdstall for årlig energiuttak dividert på årets maksimaleffekt.
Når det gjelder fastleddet i tariffen er det NVEs vurdering at dette leddet kan differensieres
mellom hyttekunder og husholdningskunder med begrunnelse i at hyttekundene typisk vil ha en
lavere brukstid enn husholdningskundene og bla for å ta hensyn til at hyttekundene typisk bidrar
til en lavere dekning av faste kostnader i nettet pga. normalt sett lavere energiuttak.

SAEs hyttekunder har et langt lavere gjennomsnittlig forbruk enn husholdningskundene,
5285 kWh for hyttekunder med inntakssikring på maksimalt 63 A og 19900 kWh for husholdningskundene. NVE finner det rimelig å legge til grunn at hyttene gjennomgående har
kortere brukstid enn husholdningene. Et energiledd på 14,0 øre/kWh dekker mer enn marginale
tapskostnader. Dette er fordelaktig for brukere med relativt lavt uttak.
Ved å gjøre en antagelse om kostnadene til marginale tap, kan det foretas en sammenligning av
den typiske husholdningen og den typiske fritidsboligen når det gjelder betaling til nettet
gjennom bruksuavhengige ledd. I regneeksemplet antas de marginale tapskostnader å være 5
øre/kWh. Med et energiledd på 14,0 øre/kWh gir dette en «restkostnadsdel" avenergileddet på
9,0 øre/kWh som et ekstra bidrag til dekning av faste kostnader i nettet. Vi vil understreke at
verdien av de aktuelle marginale tap kan awike fra det som er antatt her, men at dette neppe gir
vesentlig utslag som kan endre konklusjonene i saken.

Kunde gruppe

Forbruk, Fastledd Inndekning
kWhKr
restkostnad
gjennom
energiledd
snitt
kr

Husholdningskunder

Total innbetal
ing pr. år
kr

0,09 kr/kWh x
19900 kWh

Totalt pr.
år til dekning
av faste
kostnader
kr
1000 kr +
1791 kr

1000,- kr + 0,14 kr/kWh x
19900 kWh

19900

1000

=1791 kr

=2791 kr

= 3786 kr

Hyttekunder
(maks 25 A
sikring)

3067

1750

0,09 kr/kWh
x 3067 kWh
= 276 kr

1750 kr +
276 kr
= 2026 kr

1750 kr + 0,14 kr/kWh x
3067 kWh
= 2179 kr

Hyttekunder
(maks 63 A
sikring)

5285

2000

0,09 kr/kWh
x 5285 kWh
= 476 kr

2000 kr +
476 kr
= 2476 kr

2000 kr + 0,14 kr/kWh x
5285 kWh
= 2740 kr

Prisene i tabellen er uten mva.
SAE bruker en standard tilknytningavgift på kr 15000,- for hytter og kr 4500,- for enebolig.
Tilknytningavgift er en tariffinntekt og med 30 års levetid og 7 % realrente utgjør kr 15000,-,
kr 1210 pr. år i tariffinntekt mens kr 4500,- utgjør kr 363 pr. år i tariffinntekt. Praksisen knyttet til
tilknytningsavgiften har eksistert siden før energiloven.
Det vil si at hyttene med maksimalt 63 A sikring hhv maksimalt 25 A sikring betaler en
årskostnad på kr 3686 (1210 + 2476) hhv kr 3236 (1210 + 2026) mens eneboligene betaler en
årskostnad på kr 3154 (2791 + 363) til dekning av residuale faste kostnader i nettet.

NVE finner det ikke urimelig at hytter og andre kunder med kort brukstid vil måtte betale en
forholdsvis høy pris målt i øre/kWh, så lenge de totale årlige innbetalingene til dekning av
residuale faste kostnader ikke er høyere enn det som dekkes av husholdninger. NVE vurderer
at dette kravet så langt ikke har gått klart nok fram av retningslinjene for beregning av
overføringstariffer. Dette er blitt klargjort gjennom tvistesaker og klagesaker men er så langt ikke
omtalt spesielt i retningslinjene for beregning av overføringstariffer. SAE kan derved ha vært i
god tro ved utarbeidelsen av overføringstariffene og NVE finner det derfor ikke rimelig at SAE
skal tilbakebetale til sine kunder for perioden før 01.01.97.

NVE finner det ikke rimelig at fritidsboligene bidrar med mer pr. år til dekning av residuale faste
kostnader i nettet enn husholdninger og finner at dette ikke er i samsvar med forskriftens krav til
ikke-diskriminering . NVE vil derfor pålegge SAE å redusere fastleddet for fritidsboliger. NVE
finner det riktigst å behandle fritidsboliggruppen under ett og ha den samme reduksjon av
fastleddet for begge gruppene. Med det antall fritidsboliger som er oppgitt i de to gruppen vil
dette gi en reduksjon av fastleddet på kr 353 ,-. Dette beløpet skal for 1997 tilbakebetales til
hyttekundene . Den mindreinntekt som denne tilbakebetalingen eventuelt vil føre til for 1997 kan
SAE hente inn iht retningslinjene for inntektsrammen for overføringstariffer.

Vedtak
NVE finner at SA Es overføringstariffer for 1997 virker diskriminerende og pålegger SAE å
redusere tariffene for hytter og fritidsboliger med kr 353 pr. år (ekskl. mva.).
Denne endringen skal gjelde fra og med 01 .01.97 og beløpet skal tilbakebetales kundene .
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Trond Svartsun
rådgiver

Kopi til: Olje- og energidepartementet
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning kommet frem
til partene; jfr forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig , stiles til Olje- og energidepartementet og
sendes gjennom NVE.
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Klage på Nettleie
Ishavssmolt als (IS) har i brev av 13.01.98 brakt inn for NVE tvist med Nordkyn Kraftlag AL (NK)
om nivået på nettleien. NK har gitt sine kommentarer i saken i brev av 20.04.98.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av § 4-4 b, 7.ledd i forskrift gitt i henhold til energiloven av 29 .
juni 1990 nr. 50.

Klagers anførsler
IS klager på økningen i nettleie fra 9 til 14 øre/kWh (55%) fra 1997 til 1998 og mener dette er en
prisregulering fra NK sin side som er motivert utfra å beskytte seg fra konkurranse i sitt
lokalområde. IS anfører videre at de høsten 1997 rettet forespørsel til flere strømleverandører
om pris på kraft og inngikk en kontrakt med Ishavskraft AS som de mente var god. Iht. IS viser
det seg i ettertid at denne kontrakten medførte et stort tap for bedriften.

Nordkyn Kraftlags anførsler
NK henviser i sitt brev til nettleien T3 tariff 1995 som var på 13,5 øre/kWh. Denne ble i 1996
redusert med 2 ø re for å tilbakebetale 1/3 meravkastning som oppsto i 1993-94, mens tariffen i
1997 ble ytterligere redusert med 2,5 øre for å tilbakebetale de resterende 2/3 av
meravkastningen.
Det vises videre til at det er innført nytt nettreguleringsregime med tilhørende "Inntektsrammer'.
Det blir i tillegg opplyst at NK fikk oppskrevet sin nettkapital i 1997 med virkning fra 01.01 .96 til
en mer tilnærmet virkelig verdi enn tidligere . NK bekrefter at T3 tariffen i 1998 er på 14 øre/kWh ,
men mener at dette et det de må ha for å kunne drive nettet til sine kunder.
Det understrekes at NK for 1998 har valgt å ikke utnytte den lovlige inntektsrammen fra NVE,
men at de har lagt seg ca. 2 mill. under inntektsrammen . Når det gjelder regnskapsåret 1997
opplyser NK at de vil komme ut med en mindreavkastning på nettet på ca. 3 mill. kr og at de har
valgt å ikke ta hensyn til denne mindreinntekten , idet de ikke ønsker at tariffene skal øke så mye
i fremtiden .
NK mener at de ikke kan lastes for at IS har gjort en dårlig kraftavtale .
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NVEs vurdering
I 1997 innførte NVE et nytt reguleringsregime for landets nettselskaper. Fra et system der
netteier var garantert kostnadsdekning og mulighet til å ta en avkastning på 7,5 %, har hver
enkelt netteier nå fått tildelt en ramme for hvor store inntektene fra nettdriften kan være.
Inntektsrammen er basert på selskapenes kostnader i følge de innrapporterte regnskaper for
1993 og 1994. I rammen for 1997 og 1998-2001 er det fastsatt et årlig generelt
effektiviseringskrav på hhv. 2 og 1,5 % av de samlede nettkostnadene. Fra 1998 får i tillegg
selskapene et individuelt effektiviseringskrav hvert år på inntil 3% avhengig av hvor effektive
selskapene er målt å være. Dette skal sørge for en mer effektiv drift av overføringsnettet og vil
dermed bidra til reduserte overføringstariffer i årene som kommer.
NK er av NVE målt til å være 100% effektiv og har av den grunn ikke blitt pålagt et individuelt
effektiviseringskrav. Alle inntekter utover den tillatte inntektsramme skal tilbakebetales kundene
og NK kan således ikke øke overføringstariffene utover den fastsatte inntektsramme for ev. å
kunne holde en lavere kraftpris.
Vi gjør oppmerksom på at alle nettselskaper iht. energiloven § 4-4, bokstav a, 2. ledd er pålagt å
skille konkurranseutsatte forretningsområder (bl.a. kraftomsetning) og monopolfunksjoner (bl.a
distribusjonsnett) i selvstendige resultatenheter med separate budsjetter og regnskaper
(resultatoppstilling og balanse) for de ulike resultatenhetene. Regnskapene føres etter aksje- og
regnskapsloven, skal være revisorgodkjent og oversendes NVE for kontroll. Mulighetene for
everkene til å føre kostnader fra kraftomsetning til nettvirksomheten er derfor begrenset. Vi kan
heller ikke se at det foreligger opplysninger som skulle tyde på at NK har gjort dette.
NK opplyser at tariffene i 1996 og 97 ble redusert som følge av påløpt meravkastning. Iht. til
NVEs oversikt hadde NK per 1.1.96 en akkumulert meravkastning på ca. 3,5 mill.kr. NK betalte i
1996 tilbake ca. 2,5 mill.kr til sine kunder i form av redusert tariff og hadde den 31.12.96 en
gjenstående meravkastning på ca. 1,3 mill.kr. For 1997 har NVE foreløpig ikke mottatt
nettselskapenes regnskaper og det er derfor ikke mulig å undersøke hvorvidt den resterende
meravkastningen er blitt tilbakebetalt i 1997 slik som NK opplyser. Tallene ovenfor er likevel
med på å underbygge NKs opplysninger om at tariffene har økt i 1998 som følge av at det i de
foregående år er blitt tilbakeført meravkastning.
I tillegg kan vi bekrefte at NK i 1997 fikk oppskrevet sin nettkapital fra 14,417 mill.kr til 44,025
mill.kr med virkning fra 1.1.96 .. Bakgrunnen for dette er at NK hadde en uriktig balanseverdi i
forhold til den reelle verdien av nettkapitalen. Dette er ikke unikt for NK og gjelder for en rekke
everk som før energiloven ikke førte regnskap etter aksje- og regnskapsloven og utgiftsførte
investeringer som skulle ha vært aktivert. Etter energiloven beregnes lineære avskrivninger hvor
avskrivningsbeløpet er avhengig av anskaffelsesverdiene. Dette tilsier at det er viktig å finne en
mest mulig korrekt verdi av nettkapitalen ettersom avskrivningene og avkastningen ellers vil bli
uriktige. Oppskrivingen av NKs nettkapital i 1997 begrunner sammen med tilbakeføringen av
meravkastning en høyere tariff i 1998.
Tarifføkningen som IS bemerker består aven økning i energi leddet fra 9_ti114 øre/kWh og et økt
fastledd fra 1300 til 2400 kr/år. Vi kan opplyse at økningen i tariffene også omfatter andre
kunder som f.eks. husholdningskunder. Denne kundegruppen har iht. NVEs oversikt fått en
økning i energileddet fra 13 til 18 øre/kWh og et økt fast/edd fra 800 til 1200 kr/år.
Det er videre verdt å merke seg at NK velger å ikke ta hensyn til mindreinntekten på ca. 3 mill.
kr for 1997 i beregningsgrunnlaget for tariffene i 1998. Dersom selskapet hadde utnyttet tildelt
inntektsramme fullt ut hadde tariffene blitt økt ytterligere.

.'

Med bakgrunn i det ovenstående kan vi ikke se at det er forhold som taler for å gripe inn overfor
NKs tariffer for 1998. Dersom det likevel skulle vise seg at NK har beregnet seg for høye
inntekter på nettvirksomheten i 1998 skal dette iht. NVEs "Retningslinjer for inntektsrammen for
overføringstariffer" kap. 4.4, tilbakebetales til kundene i form av lavere tariffer senest i år 2000.

NVEs vedtak
NVE finner ikke grunnlag for å gripe inn mot NK som påklagd av Ishavssmolt als vedrørende
nivået på nettleien til Nordkyn Kraftlag AL.
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Sigve Ekeland
fø rstekonsulent

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretning er kommet
fram til partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og
energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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KLAGE PÅ TARIFF FOR UTKOBLBAR OVERFØRING
Statoil har i brev 11.08.97 innklaget BKKs utforming av tariffene for utkoblbare overføringer.
Etter Statoils oppfatning er BKKs praksis ved fastsetting av disse tariffene i strid med både
konkurranseloven og NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av §4-4, bokstav b), siste ledd i forskrift gitt i henhold til
energiloven av 29. juni 1990 nr. 50. Etter denne forskriften er NVE gitt myndighet til å treffe
avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om forståelsen av beregningsmåten for
overføringstariffer og kapasitet.
Når det gjelder forholdet til konkurranseloven skriver Konkurransetilsynet i brev av 22.10.97 til
Statoil at "Konkurransetilsynet vil foreløpig avvente resultatet av NVEs behandling av klagen før
tilsynet vurderer saken nærmere."
BKK har gitt sine kommentarer til saken i brev av 17.12.97.

Faktiske opplysninger
For kunder med brenselsfyrt reserve er energileddet i BKKs tariffer for utkoblbare overføringer
for 1997 differensiert avhengig av nettnivå og kraftpris. Nettnivådifferensieringen fungerer slik at
energileddet i overføringstariffen øker med avtakende spenningsnivå, mens
kraftprisdifferensieringen er slik at energileddet avtar med økende kraftpris. Kraftprisen er
referert månedsmiddel av døgnmarkedsprisen til Nord Pool for levering i Bergensområdet. BKK
benytter et fastledd (kr/år) for utkoblbare overføringer. Fastleddet er konstant og uavhengig av
nettnivå og kraftpris.

Partenes anførsler
Statoil anfører at BKKs tariffer for utkoblbare overføringer er utformet på en måte som
innebærer at kostnadene per kWh varierer i motfase til prisnivået i døgnmarkedet. Statoil mener
dette ikke er forenlig med NVEs retningslinjer, da BKKs praksis innebærer at tapsleddet i
overføringstariffen ikke gjenspeiler verdien av de marginale tap i det aktuelle og i det
overliggende nett.
BKK anfører i sine kommentarer at "Bakgrunnen for at vi etablerte tariffen var at retningslinjene
for 1994 refererte til "kundens utkoblingspris" og retningslinjene for 1995 refererte til at "kundens
betalingsvilje for å være tilknyttet nettet". Vi betraktet disse formuleringene som et signal om at

NVE anså overføring til uttak med utkoblingsklausul som et virksomhetsområde hvor det kunne
etableres en viss konkurranse i forhold til andre energibærere."
BKK viser videre til at det er "spotpris i markedet' som inngår i tapsleddet i tariffen, og ikke "den
kraftpris som er forhandlet mellom kunde og kraftleverandør." Siden det ikke er noen kobling
mellom tapsleddet i overføringstariffen og prisen i kraftkjøpsavtalen, hevder BKK at deres tariffer
for utkoblbare overføringer ikke er diskriminerende.
Avslutningsvis viser BKK til at de har gjort et påslag på det marginaltapsbaserte energileddet på
inntil 3 øre/kWh, og BKK anfører at dette påslaget "skal dekke inn de øvrige
kostnadselementene i tariffen og er å sammenligne med et omregnet effektledd."

NVEs vurdering
Statoil viser i sitt brev til at klagen gjelder tariffene for 1997. Vi vil derfor i utgangspunktet
referere til NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av oktober 1995 ved
behandlingen av denne saken, da disse retningslinjene gjaldt for 1997. I kap . 4.3 i disse
retningslinjene heter det at "For utkoblbar overføring skal netteier benytte et tapsledd som
gjenspeiler de marginale tapsprosenter i det aktuelle nett og i overliggende nett. Dette leddet
skal være det samme som for ordinær overføring, gitt utvekslingspunkt og tid." De enkelte
elementene i tapsleddet er nærmere omtalt under kap. 4.1 i retningslinjene der det bl.a. heter at
"De marginale tapskostnader i eget nett fastsettes som produktet av utvekslet energi, marginal
tapsprosent og antatt pris i døgnmarkedet til Statnett Marked (i dag: systemprisen i
elspotmarkedet til Nord Pool)."
Disse bestemmelsene innebærer isolert sett at tapsleddet i overføringstariffen skal variere i
samme retning som systemprisen i elspotmarkedet til Nord Pool (elspotprisen) , dvs. at når
elspotprisen øker skal verdien av tapsleddet øke, og omvendt avta når elspotprisen avtar.
BKK har ved fastsettelsen av tapsleddet lagt elspotprisen til grunn, men har lagt opp til at
verdien av tapsleddet avtar med økende elspotpris. BKKs praksis innebærer at den pris som
kunden stilles overfor ikke vil avspeile verdien av de marginale tap, og dermed heller ikke
reflektere de systemmessige kostnader som kunden gjennom sine uttak vil forårsake. Det synes
klart at denne utformingen av tapsleddet er i strid med § 4 - 4, bokstav b) i forskriften til
energiloven der det heter at "Konsesjonæren bør i størst mulig grad utforme tariffer som
gjenspeiler belastningen på nettet."
BKK viser også til NVEs retningslinjer av november 1994 der det heter at tarifferingen av
utkoblbar overføring grad kan gjøres avhengig av "kundens betalingsvilje" . Det framgår av
disse retningslinjene at "kundens betalingsvilje" er ett av flere momenter som kunne tillegges
vekt ved fastsettelse av tariffen for kunder med utkoblbar overføring. Det ble forutsatt i disse
retningslinjene at dette kunne være aktuelt ved fastsettelse av de bruksuavhengige ledd
(fastledd , effekledd) i tariffen, og ikke ved fastsettelse av det bruksavhengige leddet (tapsleddet)
slik BKK har gjort. I retningslinjene av oktober 1995 og november 1997 har for øvrig NVE tatt ut
referansen til" kundens betalingsvilje" . I disse retningslinjene heter det derimot at "For å utnytte
nettet optimalt kan nettieier tilby utkoblbar overføring til annet uttak som har redusert krav til
leveringssikkerhet." Dette kriteriet er ment å komme til anvendelse i særtilfeller, og det vil her
være aktuelt bl.a. å vurdere kundens betalingsvilje. Kundenes betalingsvilje må vurderes ut fra
hensynet til at det ikke er ønskelig at kunder med fleksible energisystemer velger å koble seg fra
nettet pga. høye faste årkostnader.
BKK anfører at den praksis everket har lagt opp til ikke er diskriminerende fordi tapsleddet
varierer omvendt med elspotprisen og ikke i forhold til den kraftprisavtale som den enkelte
kunde har inngått. Selv om denne praksis kan anses å innebære en likebehandling av de ulike

kjelkundene, innebærer dette ikke at den tarifferingspraksis BKK har gjennomført er akseptabel i
forhold til forskriftens krav om at tariffene bør utformes slik at de gjenspeiler belastningen på
nettet.
BKK skriver avslutningsvis at energileddet er gitt et påslag på inntil 3 øre/kWh, og at dette er å
anse som et omregnet effektledd. Denne praksis strider med de prinsipper som er nedfelt i
NVEs regningslinjer, og NVE anser det som uheldig at energi-/tapsleddet i overføringstariffen
omfatter andre kostnader enn verdien av marginaltapet. Vi kan her vise til at BKKs praksis
minner om den Statnett tidligere benyttet i sentralnettet, og at NVE i brev av 08.12.95 ba
Statnett om ikke å innarbeide "effektbaserte" kostnader i energileddet. Vi vil også vise til
retningslinjene av november 1997 der det heter at " Effekt/eddet skal differensieres mellom
tunglast og lavlast, for eksempel slik at det kun avregnes effektledd for last som ligger inne
under tunglast. " Den praksis som BKK har lagt til grunn vil derfor heller ikke oppfylle intensjonen
som er nedfelt i denne bestemmelsen.
BKK viser til at everket differensierer tapsleddet etter nettnivå. NVEs retningslinjer legger opp til
at tapsleddet skal avspeile de marginale tapsprosenter, gitt utvekslingspunkt og lastsituasjon.
NVE anser det i dag ikke som realistisk å gjennomføre dette punktvis for alle nettnivå. I den grad
marginaltapene varierer systematisk mellom de ulike nettnivå, kan det hevdes at en
nettnivådifferensiering slik BKK praktiserer er en bedre løsning enn å legge til grunn like
marginaltapsforutsetninger. NVE har derfor ikke innvendinger mot denne
nettnivådifferensieringen.

Vedtak
NVE mener at BKK har etablert en praksis for beregning av tariffene for utkoblbar overføring
som ikke er forenlig med NVEs retningslinjer. NVE vil derfor be om at BKK endrer
beregningsmåten for disse overføringstariffene innenfor de rammer som er gitt i gjeldende
retningslinjer for beregning av overføringstariffer. Dette skal gjennomføres senest med virkning
fra 01.01 .99.
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Kopi til:

Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep. , 0033 Oslo
Konkurransetilsynet, Postboks 8132 Dep., 0033 Oslo

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til
partene , jfr. forvaltn ingslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig . stiles til Olje - og energidepartementet og sendes
gjennom NVE .
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Klage på anleggsbidrag
Per Arild Hannasvik har i brev av 14.01.98 innbrakt for NVE tvist om nivået på anleggsbidrag
fastsatt til kr 44 000,- av Nordmøre Energiverk AS (NEAS) for nettilknytning av enebolig på
Hestøya i Smøla kommune. NEAS har gitt sine kommentarer til klagen i telefaks av 23.04.98
NVE avgjør tvistesaken i medhold av § 4-4 b, 7.ledd i forskrift gitt i henhold til energiloven av 29.
juni 1990 nr. 50.

Saksforhold
Per Arild Hannasvik klagde til NEAS på anleggsbidragets størrelse den 9.10.96 . NEAS svarte
på klagen i brev av 16.11.96 og står der fast på at Hannasvik må betale kr 44 000,- for
nettilknytning eller ev. kr 34 000,- dersom tilknytningen utføres med luftlinje i stedet for kabel.
NEAS henviste til Elklagenemda dersom klager ikke kunne akseptere deres svar. Hannasvik
sendte dermed klage til Elklagenemda i brev av 30.01 .97. Elklagenemda awiste klagen fra
Hannasvik i brev av 20.11.97 og begrunnet dette nærmere i brev av 11.12.97 der det heter at
det ligger utenfor nemdas kompetanseområde å ta stilling til anleggsbidragets størrelse. Det
henvises derfor til NVE.

Partenes anførsler
Per Arild Hannasvik mener at et anleggsbidrag på kr 44 000,- er altfor høyt sett i forhold til at
husbyggere i byggefelt ofte får fri tilknytning av strøm og at det muligens kommer flere
fritidsboliger i området. Hannasvik mener at det er helt unaturlig at den som bygger først i et
byggefelt skal betale hele anleggsbidraget. Hannasvik viser også til kopi av brev fra Smøla
Kommune ved Teknisk sjef, hvor det blir påpekt at det med stor sannsynlighet vil bli tilknyttet
flere boliger eller fritidshus.
NEAS opplyser at de følger ENFOs anbefaling for beregning av anleggsbidrag, og at
anleggsbidraget er beregnet ut fra de kostnadene som direkte kan henføres til tilknytningen av
eneboligen til Hannasvik med kabel fra nettstasjon nr 138 Hestøya. Videre blir det presisert at
NEAS er kostnadsbærer for ekstra kostnader som påløper ved at anlegget dimensjoneres for
ev. flere fremtidige kunder. Dette gjelder kostnader ved økte tverrsnitt på rør og kabler, samt
større fordelingsskap .

~ ' }fl(("ilrt((:'. ' . ' ·
;'J" ',,' . j '

." ' > ,',, _ .

~lr :fjt~/.·f 'U(I ;:"(';(] !r.

',',' .

~

'JC)9 ' /1..1,

29
.,

' ,' .

J •

I : ; ' .. l

':

f

",11., :.

NVEs vurdering

NVE hadde frem til 01.01.98 ikke egne retningslinjer for beregning av anleggsbidrag.
Bestemmelser om dette tema kom først i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer
av november 1997. Ettersom NVE ikke har hatt egne retningslinjer før, må det i denne saken
vurderes om det er forekommet diskriminering av ulike nettkunder og om det ellers er vilkår som
kan anses å være urimelige.
Anleggsbidrag vil generelt sett bli avkrevd når anleggskostnaden ved å knytte en kunde til nettet
er relativt høy i forhold til nåverdien av de tariffinntekter som kan påregnes fra kunden. Dette
gjelder for nettanlegg som kan direkte relateres til kunden. Jo høyere kostnadene med en
tilknytning er jo høyere blir anleggsbidraget. Dette oppfatter NVE som rimelig og er også et
prinsipp som er lagt til grunn i utarbeidelsen av NVEs retningslinjer gjeldende fra og med 1998.
Klager er opptatt av at husbyggere i byggefelt får fri tilknytning av strøm, mens han som første
kunde i et nytt byggefelt skal betale et så høyt anleggsbidrag.
Når netteier skal beregne anleggsbidragets størrelse er det viktig å ta hensyn til antall kunder
som forventes å bli tilknyttet nettet. Hvis det er flere kunder som planlegger å knytte seg til på
samme sted, skal anleggsbidraget fordeles på disse kundene. NEAS opplyser at de i
beregningen av anleggsbidrag ikke har tatt hensyn til at det kan komme flere kunder, men at de
ikke har belastet Hannasvik for kostnader utover de som direkte kan henføres Hannasviks bolig.
Iht. den prosjektkalkyle NEAS har oversendt NVE i telefaks av 23.04.98 er total anleggskostnad
beregnet til kr 102 910,-. Av dette er kostnadene tilknyttet Hannasviks bolig beregnet til kr 65
400,-. Anleggsbidraget som er beregnet i henhold til Energiforsyningens Fellesorganisasjon
(EnFO) sin publikasjon "Anbefaling for beregning av anleggsbidrag (publikasjon 32 - 1994) er
fastsatt til kr 44 000,-.
Hannasvik viser til brev fra Smøla kommune av 08.11.96. I brevet heter det blant annet
følgende:
"I tillegg til oppføring av bolig til Per A. Hannasvik har planutvalget i kommunen innstilt på
tillatelse til oppføring av fritidshus like nord for Hannasvik sin bolig. Planutvalget har videre sagt
at det må utarbeides reguleringsplan for utbyggingsområde på Hestøya før nye bygge- eller
delingstillateiser kan gis. Kommunen har på sin side tilrettelagt for utbygging på Hestøya
gjennom utbygging av kommunal vannforsyning til området. Kommunenes målsetting er derfor å
åpne for og stimulere til bolig- og fritidsbebyggelse i dette området. I plansammenheng betinger
dette at det avsettes tilstrekkelig område for bolig- og fritidsbebyggelse. Det legges opp til å
innarbeide utbyggingsområde på Hestøya i kommuneplanen i 1997. Ut ifra disse signaler kan
NEAS i sine beregninger ta inn at flere boliger eller fritidshus med stor sannsynlighet vil bli
tilknyttet fordelingsnettet"
Det er etter NVEs vurdering betydelig usikkerhet mht. antall kunder som en kan forvente vil
tilknytte seg nettet i det aktuelle området på Hestøya. Selv om kommunen er av den oppfatning
at det sannsynligvis vil tilkomme flere kunder, er det ikke konkrete planer om nye tilknytninger
og det foreligger heller ikke reguleringsplan for området.
Dersom det skulle vise seg at flere kunder i løpet aven 1O-års periode tilknyttes de nettanlegg
som omfattes av det aktuelle anleggsbidraget, finner NVE likevel det i denne konkrete saken
rimelig at disse betaler anleggsbidrag og at Hannasvik får tilbakebetalt deler av det innbetalte
beløp, slik at behandlingen av kundene blir likeverdig.

NVEs vedtak

NVE finner ikke at Nordmøre Energiverk sin beregning av anleggsbidrag for tilknytning av Per A.
Hannasviks bolig på Hestøya i Smøla kommune er i strid med prinsippene for beregning av
anleggsbidrag, men pålegger Nordmøre Energiverk å fordele anleggsbidraget mellom
Hannasvik og andre kunder som kommer til i løpet av de neste 10 årene.
"

Med hilsen

Jal~,

avdelingsdirektør

J~a;~
eksjonssjef

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretning er kommet
fram til partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og
energidepartementet og sendes gjennom NVE,
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SAK NR. 1

Vår ref.

RØD KOPI

Vår dato

NVE 9800564-2

MMITRS/653.3
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Deres ref.

1 B Fi:~ 1898
Deres dato
07.02.98

Odd Ivar Kjølstad
Trygve Ryens vei 35
0690 OSLO

Saksbehandler:
Trond Svartsund, MM
22959077

HADELAND ENERGIVERKS OVERFØRINGSTARIFFER
Vi viser til Deres brev datert 07.02.98 der De ber NVE vurdere fastleddet i Hadeland
Energiverks overføringstariffer for hytter.
I følge Deres brev skriver De at fastleddet hos Hadeland Energiverk har økt fra kr 1050,- (ekskl.
mva.) i 1994 til kr 1750,- (ekskl. mva) i 1997. En konsekvens aven slik omlegging er at kunder
med et lavt energiuttak (for eksempel hytter og små husholdninger) betaler en relativt høy tariff
målt i øre/kWh.
Fra 1997 har NVE endret sin regulering av nettselskapene ved at NVE nå fastsetter en
maksimal inntekt som nettselskapene kan hente inn fra sine kunder pr. år. Denne inntekten skal
så fordeles på de ulike tariffene.
Kostnadene knyttet til å bygge og vedlikeholde nettet er faste oppstår uavhengig av kundenes
løpende bruk av nettet. De faste kostnadene i nettet utgjør en stor andel av de totale nettkostnadene. For enhver kunde som ønsker å knytte seg til nettet, må nettet bygges og vedlikeholdes samt at nettet må være dimensjonert for å tåle nettets maksimale belastning når
kundene har sitt maksimale effektuttak. Dette er også tilfelle for kunder med et lavt årlig
energiuttak (for eksempel fritidsboliger). Ut fra kostnadsstrukturen i nettet synes det ikke
urimelig at overføringskostnadene målt i øre/kWh blir relativt høye for en kunde med et lavt
energiuttak.
Overføringstariffene til husholdninger og hytter/fritidsboliger består av et energiledd og et
fastledd. Hadeland Energiverk har samme tariff for hytter og husholdninger. Etter NVEs
retningslinjer for beregning av overføringstariffer skal energileddet utformes slik at det minst
dekker de marginale tapskostnader som følge av kundens bruk av nettet. Fastleddet i tariffene
skal dekke minst de kundespesifikke kostnadene som måling og avregning. Innen disse
rammene har netteier anledning til selv å fastsette energiledd og fastledd. Det vil si at både fastleddet og energileddet kan være med å dekke nettselskapets faste og bruksuavhengige
kostnader. NVE godtar at netteier opererer med et høyt fastledd og et lavt energiledd i
overfø ringstariffen til hytter/fritidsboliger og husholdninger.
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Vi gjør oppmerksom på at NVE ikke har behandlet saken som en tvistesak, men en forespørsel ,
der vi har forsøkt å belyse en del forhold knyttet til Deres brev. Dette er ikke til hinder for at
saken ved en senere anledning kan behandles som en tvistesak.
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GWh Kraftmegling
Postboks 1366
8001 Bodø
Saksbehandler:
Arne Venjum, MM
22959258

UPRIORITERT KRAFTOVERFØRING
Vi viser til Deres brev av 15.01.98 og telefaks av 27.01.98. I disse henvendelsene ber De om
NVEs svar på noen spørsmål vedrørende utkoblbare overføringer.
1) "Har NVEs retningslinjer absolutt krav om at anlegg som har uprioritert kraftoverføring til
enver tid skal ha oljefyrt reserve eller er dette kun et krav som foreligger fra TolI- og
avgiftsmyndighetene for fritak av forbruksavgift? Når ble i så fall slikt krav innført?"
Det heter i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer at netteier skal tilby utkoblbar
overføring til redusert tariff når bl.a. "kapasitetsforholdene er slik at det foreligger særlig høy
risiko for utkobling aven kunde eller kundegruppe". Det er med andre ord ikke et absolutt krav
at kunden skal brenselsfyrt reserve, selv om dette i seg selv er en tilstrekkelig betingelse for å
kunne få utkoblbar overføring.
Når det gjelder henvisningen til toll- og avgiftsmyndighetene og regelverket for innkreving av
forbruksavgiften, vil vi påpeke at forbruksavgiften er en avgift på elektrisk kraft og vedrører
derfor ikke overføringsvirksomheten som reguleres av NVE. Skatte- og avgiftsvedtak ligger
utenfor NVEs myndighetsområde, men vi kan her nevne at forbruksavgiften blir innkrevet i
henhold til lov av 19. mai 1933 nr 11. Loven åpner for at departementet i forskrift kan fastsette
nærmere vilkår, avgrensinger m.m. til denne loven. Vi kan også vise til forslaget til skatte- og
avgiftsvedtak for 1998, kfr. St.prp. nr. 1 (1997-98) der det bl.a. heter at" På vilkår departementet
kan fastsette, fritas, refunderes eller ytes tilskudd for avgift på kraft som: .. , g) Leveres til bruker
som kan erstatte kraften fullt ut gjennom reservefyring når: 1. krafttransportøren kan foreta innog utkobling rutinemessig eller etter behov, eller 2. kraften produseres av brukeren selv
(egenprodusert kraft)." Nærmere informasjon om skatte- og avgiftsforhold kan fås ved
henvendelse til Finans- og tolldepartementet.

2) "Dersom slikt krav ikke foreligger fra NVEs side, kan likevel netteiere kreve brenselfyrt
reserve hos sluttbruker selv om sluttbruker bærer risiko for skader ved utkobling skjedd i
samsvar med forhåndsvarsel?"

Selv om det ikke er et absolutt krav for å kunne få utkoblbar overføring at kunden har
brenselsfyrt reserve, betyr ikke dette at kunden selv kan bestemme om han ønsker dette eller
ikke. Når kunden ikke har brenselsfyrt reserve må, som nevnt under pkt. 1),
kapasitetsforholdene i nettet være slik at det foreligger en særlig høy risiko for å bli frakoblet for
at kunden skal kunne få utkoblbar overføring. For øvrig åpner retningslinjene for at netteier kan
Kontoradresse Mtddelthunsgate 29
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tilby utkoblbar overføring til kunder som har reduserte krav til leveringssikkerhet, men dette
anses bare å være aktuelt i særskilte tilfeller.

3) "Foreligge det formkrav til hvordan et forhåndsvarsel fra netteier skal gis (skriftlig, pr. brev
eller telefax)?"

NVE har ikke utarbeidet noe regelverk for hvordan et utkoblingsvarsel skal gjennomføres. Det er
likevel NVEs standpunkt at når en kunde har inngått avtale om utkoblbar overføring bør netteier
kunne stille sterke krav til at utkopling faktisk blir gjennomført når dette er nødvendig av
belastningsmessige eller andre årsaker. Uten en tilstrekkelig sikkerhet for at utkopling
gjennomføres som forutsatt. blir ordningen med utkoblbar overføring til redusert pris illusorisk,
og vil være i strid med energilovens bestemmelser om ikke-diskriminering. Det må følgelig
etableres varslingsrutiner som gir en tilstrekkelig sikkerhet for at meldingen kommer frem til
kunden. Etter NVEs oppfatning har netteier et klart medansvar for at det etableres
varslingssystem som er tilstrekkelig effektivt, pga. de konsekvenser som kan oppstå for alle
parter om meldesystemet ikke skulle fungere med tilstrekkelig sikkerhet.
I tråd med det som er sagt i det ovenstående om å etablere sikre meldesystem. er det også etter
NVEs syn viktig at disse systemene prøves med jevne mellomrom. Slike tester bør være
realistiske. men samtidig bør de gjennomføres slik at kundene ikke blir påført unødvendig store
kostnader.

4) "Hva sier retningslinjene mht. netteiers informasjon til sluttbrukere om økonomiske

konsekvenser dersom utkobling skjer. og endringer i formkrav fra NVE og Statnett i løpet av
leveringsperioden?"
NVEs retningslinjer gir ingen eksplisitte føringer om hvilke informasjon netteier skal gi
nettkunder vedr. økonomiske vilkår m.m. når kunden har avtale om utkoblbar overføring. NVE
forventer imidlertid at nettselskaper gjør kunden kjent med de vilkår som gjelder for utkoblbare
overføringer og hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha for kunden om ikke utkolbling blir
gjennomført som forutsatt. Samtidig bør det være i nettkundens interesse å bli gjort kjent med
de vilkår som foreligger for denne type overføringer, og at kunden derfor har et selvstendig
ansvar for å innhente opplysninger om overføringsvilkårene m.m. Iht. kap. 3 i retningslinjene er
netteier pliktig til å gi slik informasjon forholdsvis raskt.
5) Som vedlegg til Deres brev følger et utdrag fra NVEs retningslinjer. Vi kan opplyse at dette
utdraget et hentet fra NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av desember 1993.
Tekstlig er denne bestemmelsen endret senere, men det ligger ikke noen realitetsendringer i
disse endringene. Gjeldende retningslinjer av november 1997 er vedlagt.
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Ole Gustav Gurebo
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4890 GRIMSTAD
Saksbehandler:
Sigve Ekeland, MM

22959274

SPØRSMÅL OM INNMATINGSTARIFF
Vi viser til brev av 03.02.98 der De ber om NVEs synspunkter på Aust-Agder Kraftverks (AAK)
innmatingstariffer for Gurebo kraftverk.
I vedlegget til Deres brev fremgår hvilke tariffbetingelser som gjaldt for innmating fra kraftverket i
1996 og 1997:
1996:
Fastledd
6000 kr

Effektledd
55 kr

1997:
Fastledd
6000 kr

Effektledd
47,5 kr

Grunnlag for effektleddet er kraftverkets installerte effekt på 200 kW.
I henhold til NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer skal innmatingstariffen bestå
av et tapsledd og av bruksuavhengige ledd. Tapsleddet for innmating ~kal avspeile de marginale
tap i nettet ved innmating i tilknytningspunktet. Dette leddet kan være negativt dersom
innmatingen bidrar til å redusere tap i nettet. Dette kan være aktuelt i o.mråder med
produksjonsunderskudd. Netteier er med andre ord pliktig å fastsette tapsledd som i størst mulig
grad gjenspeiler de marginale tapskosnader som følge av kraftverkets løpende innmating på
nettet.
Når det gjelder de bruksuavhengige ledd heter det at sentralnettets tariffer skal være
retningsgivende for innmating i regional- og distribusjonsnett. Avregnet kvantum skal være
kraftverkets tilgjengelige vintereffekt, definert som høyeste effekt som kan produseres i en
sammenhengende 6-timers periode under høyeste vinterforbruk. En regner her med normal
vannføring for elvekraftverk og magasinnivå for magasinverk, begge referert uke 3.
Sentralnettets satser for de bruksuavhengige ledd, effektledd og tilknytningsledd er i 1998 på
hhv. 31 000 og 8 000 kr/MW (til sammen 39 000 kr/MW)
Da det kan være problematisk å fastsette brukbare mål på tilgjengelig vintereffekt for
småkraftverk har en noen everk (som AAK) valgt å bruke installert effekt som effektgrunnlag.
NVE har foreløpig akspetert en slik praksis, men vurderer alternative måter å fastsette
effektgrunnlaget på. Årsaken til dette er bl.a. ønsket om å oppnå en mer lik praksis blant everk
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på dette området. For eksempel kan det være aktuelt å gå inn for målt effekt i stedet for
påstemplet ytelse.
Hva gjelder AAKs bruk av fastledd på kr 6000 for Deres kraftverk er ikke dette uten videre i
samsvar med NVEs retningslinjer. Iht. NVE-rapport "Statistikk over overføringstariffer (nettleie) i
regional- og distribusjonsnettet 1998 opererer ikke AAK med fastledd, men med et energiledd •
på 0,2 øre/kWh og effektledd på 39 kr/kW (som i sentralnettet). NVE anbefaler at De tar kontakt
med AAK for å få endelig bekreftet hvilken tariff som gjelder for 1998.
.
At AAK benytter et energiledd på 0,2 øre/kWh både i regionalnett og distribusjonsnett kan tyde
på det ikke blir foretatt marginaltapsberegninger i de enkelte innmatingspunkter. NVE ønsker
foreløpig ikke å pålegge AAK å gjennomføre slike beregninger, men intensjonen i NVEs
retningslinjer er helt klart at tapsleddet bør differensieres både geografisk og over tid så langt
dette er praktisk gjennomførbart.
Gurebo kraftverk er etter det NVE forstår adskilt fra Deres eget forbruk ved at kraften leveres inn
på AAKs nett og at kraft til forbruk kjøpes tilbake fra AAK. Dette harmonerer med det NVE
oppfatter som et ryddig skille mellom produksjon og forbruk. Dersom en skal konstruere andre
løsninger blir bildet fort mer komplisert. For eksempel kan det bl.a. bli nødvendig å installere
doble målere for at en skal kunne registrere den absolutte kraftflyten til og fra AAKs nett. Dette
betyr ikke nødvendigvis at andre løsninger enn den som gjelder for Gurebo kraftverk i dag er
mindre hensiktsmessige, men det må være opp til partene å eventuelt finne en altemativ
rasjonell løsning som samtidig sikrer at innmating og uttak av kraft er tariffmessig adskilt.
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Tromsø Boligbyggelag
Grønnegata 58/60
9005 TROMSØ
Saksbehandler:
Arne Venjum. MM
22959258

NETTEIERS INFORMASJONSPLIKT. FASTSETTELSE AV FASTLEDDET I
OVERFØRINGSTARIFFEN.
Vi viser til Deres brev av 23.01.98. I brevet uttrykker De misnøye med at Troms Kraftnett (TK)
har økt fastleddet i overføringstariffen for husholdninger fra kr 850 til kr 1100 per måler med
virkning fra 01.01.98. De har på dette grunnlag bedt om at TK redegjør for bakgrunnen for
denne økningen. De viser til at De har mottatt en redegjørelse om saken fra TK, men mener at
denne er gitt i en uforståelig form, og ber om at NVE vurderer om den informasjonen som er gitt
av TK er i henhold til retningslinjene.
I kap. 3 i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av november 1997 er det
redegjort nærmere for netteiers informasjonsplikt. Det heter her bl.a. at "På forespørsel har
netteier plikt til å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget. Netteier skal kunne gjøre rede
for hvilke prinsipper som gjelder for oppbyggingen av tariffene når nettkunder ønsker dette.
Netteier skal på forhånd ha tilrettelagt slik informasjon og skal derfor kunne gi dette forholdsvis
raskt."
Retningslinjene sier ikke i hvilke form netteier skal gi denne informasjonen. Det må imidlertid
anses som et krav at netteier gir den etterspurte informasjonen i en form og med en
detaljeringsgrad som en må kunne forvente at kunden vil forstå. Det må likevel påpekes at
nettkunden ikke kan stille urimelige krav til netteier. Det er også NVEs vurdering at netteier må
kunne selektere informasjonen avhengig av hva kunden måtte ønske.
NVE har gått igjennom den dokumentasjonen som Tromsø Boligbyggelag (TB) har fått
oversendt fra TK, og NVE har forståelse for TBs innvendinger mot denne dokumentasjonen.
Den største svakheten med TKs dokumentasjon er fraværet av forklaringer til de enkelte tabeller
og at det er vanskelig å se forbindelsen mellom de ulike tabellene. Det framgår også av Deres
brev av 12.01.98 til TK at De spesielt etterlyser dokumentasjon for beregning av fastleddet i
overføringstariffen. Etter NVEs vurdering burde derfor TK ha selektert den tilsendte
dokumentasjonen i forhold til denne konkrete forespørselen.
Med bakgrunn i det ovenstående mener NVE at De bør kunne kreve at TK på en bedre måte
tilrettelegger sin dokumentasjon i forhold til Deres ønsker.
Som nevnt i Deres brever bakgrunnen for henvendelsen til TK at energiverket har økt fastleddet
med virkning fra 01.01.98. NVE vil her knytte noen generelle kommentarer til fastleddet i
overføringstariffen.
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Det heter i kap. 4.2 i retningslinjene for beregning av overføringstariffer at "Fastleddet skal
dekke kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet." Det
fremgår av dette at fastleddet kan settes høyere enn det som tilsvarer de kundespesifikke
kostnader, der kundespesifikke kostnader omfatter kostnader til måling, avregning, faktuerering
og tilsyn. NVE har for øvrig ikke fastsatt noen øvre grense for størrelsen på fastleddet, men
krever at netteier skal kunne angi hvor stor del av fastleddet som er forutsatt å dekke de
kundespesifikke kostnader og hvor stor del som skal dekke øvrige bruksuavhengige kostnader.
Vi vil avslutningsvis også opplyse om at NVE hvert år fastsetter størrelsen på TKs
inntektsramme for nettvirksomheten. En økning av fastleddet innebærer derfor ikke at de
samlede inntektene kan øke utover taket satt av inntektsrammen.
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VEDR. FORESPØRSEL PÅ ØKNING AV OVERFØRINGSTARIFF (NETTLEIE),
AKERSHUS NETT
I brev av 8.3.98 ber De om NVEs vurdering av Akershus Nett sin beregning av
overføringstariffer. Forespørselen begrunnes med at De ser på økningen i nettleie fra 1997 til
1998 som uakseptabel og konkurransevridende. De hevder videre at Akershus Nett har satt
tariffen høy for å holde kraftprisen akseptabel og hindrer på denne måten lovbestemt
konkurranse.
Akershus Nett har i brev av 26.2.98 uttalt seg om årsaken til økningen i nettleie. Akershus Nett
forklarer i sitt brev hvordan overføringstariffene blir påvirket av mer-/mindreavkastning fra
tidligere år og at dette er hovedårsaken til svingningene i tariffene.
NVEs vurdering:
I følge retningslinjer for beregning av overføringstariffene skal tariffene gi netteier inntekter til
dekning av kostnader i overliggende nett og i eget nett innenfor tildelte inntektsramme. Ved
effektiv drift skal tariffene over tid i tillegg sikre netteier en rimelig avkastning på investert kapital.
Overføringstariffene for energimålte kunder består av et energiledd og et fastledd.
Fastleddet har vært likt for alle husholdningskunder hos Akershus Nett. Energileddet derimot har
frem til 1998 vært ulikt, hvor Aurskog, Fet og Hurdal har hatt samme tariff og Oppegård og
Lørenskog har hatt hver sin tariff. Akershus Nett forklarer i sitt brev at opparbeidet
meravkastning pr. 31.12.95 ble tilbakeført abonnentene i 1997. Dette gjorde at
overføringstariffen for Akershus Nett sine kunder gikk ned fra 1996 til 1997. I 1998 har det vært
en økning i overføringstariffene samtidig som Akershus Nett har valgt å sette like
overføringstariffer for næringskunder og husholdningskunder. Frem til 1.1.98 har abonnenter i
Lørenskog hatt en lavere overføringstariff enn andre abonnenter tilknyttet Akershus Nett. Ved
prisjusteringen som ble gjort for 1998 fikk dermed abonnenter i Lørenskog en større økning i
overføringstariffen enn abonnenter i Aurskog, Fet, Hurdal og Oppegård.
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Prinsippet om ikke-diskriminering står sentralt i tariffsystemet, jfr. forskriften til energiloven §44b:
........ Konsesjonæren må ikke diskriminere brukere av nettet, men tilby like tariffer justert
for forskjeller i brukstid i brukstid, leveringskvalitet m. v.
Slik NVE ser det innebærer dette prinsippet at Akershus Nett bør sette overføringstariffen lik for
alle sine husholdningskunder innenfor samme konsesjonsområde. NVE vurderer dette
prinsippet om ikke-diskriminering som svært viktig og ser det ikke som rimelig å pålegge
Akershus Nett å ha differensierte overføringstariffer avhengig av kommunegrenser. NVE vil
derfor ikke gripe inn overfor Akershus Nett når det gjelder deres beregning av overføringstariffer
for 1998, så lenge de følger retningslinjer for overføringstariffer og holder seg innenfor de gitte
inntektsrammer.
Inntekten for over:tøringstariffene varierer med uttaket av elektrisk kraft fra nettet. Dette er en
usikker størrelse som blant annet avhenger av temperaturforholdene. Dersom det i ettertid viser
seg at Akershus Nett sine overføringstariffer gir høyere inntekter enn inntektsrammen, vil dette
bli tilbakeført kundene i henhold til regelverket.
De hevder i Deres brev av 8.3.98 at Akershus Nett med sin fastsettelse av høye tariffer holder
kraftprisen akseptabel og dermed hindrer lovbestemt konkurranse. Ut i fra krav i forskriften til
energiloven og i tillegg insentivene til kostnadsreduksjoner som ligger i nåværende
reguleringsform vurderer NVE dette som lite sannsynlig. For å hindre kryssubsidiering mellom
det konkurranseutsatte forretningsområdet, (kraftproduksjon og omsetning) og
overføringsvirksomheten som er et naturlig monopol, stilles det i forskriften til energiloven (§44a) krav om et regnskapsmessig skille mellom de ulike forretningsområdene. I tillegg til dette
kravet er det i den nye reguleringsformen som er basert på fastlagte inntektsrammer (innført
1.1.97) ingen insentiver til kryssubsidiering. En eventuell kostnadsoverføring mellom de ulike
forretningsområdene vil kun redusere avkastningen i Akershus Nett. Den eneste måten for
Akershus Nett å øke sitt overskudd på etter 1.1.97, vil være gjennom effektivisering og
kostnadsreduksjoner. Akershus Nett vil ikke ha noen økonomisk gevinst av lave kraftpriser og
høye overføringstariffer.
Etter å ha vurdert Akershus Nett sin beregning av overføringstariffer har NVE kommet frem til at
det ikke er grunnlag for å iverksette en mer omfattende gjennomgang av tariffene til Akershus
Nett. NVE ser det som naturlig at like kunder innen samme konsesjonsområde blir stilt overfor
de samme overføringstariffene ut i fra prinsippet om ikke-diskriminering. NVE kan ikke se at det
har fremkommet momenter som gir grunnlag for å anta at Akershus Nett har belastet
nettvirksomheten med kostnader som er knyttet til kraftproduksjon og kraftomsetning.
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NETTNIV ÅPLASSERING
Vi viser til Deres brev av 05.04.98 vedrørende innplassering på nettnivå.
De skriver i Deres brev at Hugaas Rugeri har et betydelig energiforbruk, og at dette også vil øke
dem nærmeste tiden. Videre anfører De at "Vi er kjent med at det er (har vært) mulig og kjøpe
sin egen nettstasjon og dermed ta strømmen fra eks. nivå 4 for så og få redusert nettleia til og
gjelde et nivå høyere opp. Dette er av interesse for oss og kan tilrettelegges spesielt i
forbindelse med den utbygging vi nå står over for."
De viser til at De har tatt opp spørsmålet med det lokale energiverket om å bli innplassert som
nettstasjonskunde eller "kjøpe" nettstasjonen. Energiverket viser til NVEs retningslinjer for
beregning av overføringstariffer av november 1997, og at disse retningslinjene ikke gir mulighet
for Deres ønske om bli nettstasjonskunde eller eventuelt kjøpe nettstasjonen.
I distribusjonsnettene opereres det med tre nettnivåer; nettnivå 3, 4 og 5. Nettnivå 3 er
høyspenningsnett (større enn 1000 V), mens nettnivå 4 og 5 er lavspenningsnett (mindre enn
1000 V). I gjeldende retningslinjer av november 1997 er det ikke innarbeidet konkrete
bestemmelser for innplassering på nettnivå, men NVE anser at som hovedregel skal hver enkelt
nettkunde innplasseres på det nettnivå som samsvarer med den spenning kunden bruker, dvs.
at lavspentkunder (husholdninger, hytter, næringskunder etc.) måles og avregnes etter
gjeldende tariff for nettnivå 4/5. For større næringskunder og industribedrifter vil disse avhengig
av størrelse bli innplassert som høyspentkunder på nettnivå 3 eller høyere (nettnivå O, 1 og 2).
Disse kundene vil ofte ha egne transformeringsanlegg, og er gitt de nødvendige konsesjoner for
disse anleggene.
Opprinnelig gikk NVE inn for at energiverkene delte lavspenningsnettet i to nettnivå, nettnivå 4
og 5, og med separate tariffer for de to nettnivåene. NVE har senere anbefalt netteierne å slå
sammen disse nettnivåene, slik at lavspenningsnettet blir regnet som ett nettnivå. Samtidig
krever NVE at nettselskapene skal differensiere tariffene for lavspentuttak etter kvantum. Dette
innebærer at "gjennomsnittstariffen" vil avta med økende uttak.
De skriver i Deres brev at det kan være aktuelt å "kjøpe" nettstasjonen. Vi vil påpeke at
nettstasjoner er underlagt konsesjonsplikt, og i utgangspunktet et det bare netteier som kan
bygge slike stasjoner innenfor sin områdekonsesjon. Normalt vil det også være netteier som eier
og har driftsansvaret for en nettstasjon.
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De har opplyst at rugeriets maksimale effektuttak er knappe 200 kW . Vi kan her nevne at etter
de bestemmelser som tidligere var innarbeidet i NVEs retningslinjer. var et effektuttak på 200
kW lavere enn minstekravet for kunne kreve å bli avregnet som nettstasjonskunde på nettnivå 4
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Denne serien utgis av Norges vassdrags - og energiverk (NVE)
Adresse: Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo

11998 ER FØLGENDE DOKUMENT UTGITT:
Nr

Kristin Kolseth : Avkastning på kapitalen i sentral-, regional - og distribusjonsnettet (7 so)

Nr 2 Eli Sæterdal : Punktbaserte marginale tap (29 so)
Nr 3 Inger Sætrang(red) : Oversikt over vedtak i tvistesakeroAndre halvår i 1997 (10 so)
Nr 4 Ingebrigt Bævre: Vurdering av flom og isforhold i Surna (112 oC) ved Bolme (13 s.)
Nr 5 Hallgeir Elvehøy : Samanlikning av massebalanse på Hardangerjøkulen og Folgefonna (26 so)
Nr 6 Lars-Evan Pettersson: Flomforhold rundt Heddalsvatn (016oZ) (16 so)
Nr 7 Inger Sætrang(red): Oversikt over vedtak i tvistesakero Første halvå r i 1998 (10 so)
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