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1. Innledning 
Med hjemmel i "energilovforskriften" § 7-2 er NVE gitt myndighet til å treffe 
avgjØrelse når det oppstår uenighet om disse vilkårene. 

Denne rapporten viser vedtak og utvalgte saker som er behandlet i 200 1. De 
behandlede sakene presenterer forskjellige typer problemstillinger. 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 saker. Vi tror imidlertid at 
rapporten gir en gjennomgang av 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 "energilovforskriften": 
Forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 (sist endret 02.01.2002) om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. og Forskrift av 
1 Lmars 1999 nr. 302 (sist endret 01.01.2002) om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. 

Kapittel 2 - statistiske opplysninger om vedtakene i 200 L 

Kapittel 3 - oppstilling over behandlede saker samt klagepunktene og hvem som er 
part i saken. Dokumentet inneholder 37 behandlede saker, inklusiv 20 enkeltvedtak, 
hvor avgjørelsen er fattet av NVE i 200L Videre gis det opplysning om hvorvidt 
saken er blitt behandlet av Olje- og energidepartementet. 
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2. Statistikk - vedtak 
I det etterfølgende gis noen statistiske opplysninger vedrørende vedtak om tariffer og 
vilkår for overføring av kraft i 2001. 

Vedtak: 

• Antall innkomne klagesaker 
( rest tidligere + 20 nye saker i 2001): 

• Antall saker der avgjørelse er fattet av NVE: 

• Antall vedtak der NVEs avgjørelse er påklaget til 
Olje- og energidepartementet (OED): 

27*) 

20*) 

4**) 

*) Av de resterende 7 sakene er 6 ikke ferdigbehandlet i 2001, mens l av sakene er 
avsluttet uten vedtak. 

**) En av disse sakene er oversendt til OED. Tre av klagene er fortsatt til behandling i 
NVE, hvor en av disse bes behandlet subsidiært. 
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2.1 Historisk oversikt -
saksbehandling av vedtak: 1991 - 31.12.2001 

Jr.forskrift til energiloven, paragraf 4-4 b, og forskrift: om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvisksomheten og tariffer, § 13-5, 6.1edd. 

Nye saker Rest fra Vedtak i Avsluttet Rest til Antall Klager i 
i perioden forrige perioden u/vedtak neste som er %av 

periode og annet periode påklaget vedtak 

1991/92 45 O 16 23 6 10 63 

1993 94 6 32 19 49 9 28 

1994 22 49 27 13 31 6 22 

1995 1. halvår 29 31 16 5 39 4 25 

1995 2.halvår 9 39 7 5 36 1 14 

1996 1.halvår 21 36 16 8 33 6 38 

1996 2.halvår 9 33 11 8 23 1 9 

1997 1.halvår 22 23 21 4 20 10 48 

19972.halvår 11 20 13 18 4 31 

1998 1.halvår 11 18 14 2 13 3 21 

1998 2.halvår 8 13 6 6 9 2 33 

1999 15 9 14 10 7 50 

2000 27 10 30 7 5 17 

2001 20 7 20 1 6 4 20 

SUM 343 243 94 72 30 
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3. Vedtak og utvalgte saker - 2001 
Dette kapittel inneholder behandlede saker samt enkeltvedtak som er fattet av NVE i 
2001. Nedenfor gis det en oppstilling over behandlede saker samt klagepunktene og 
hvem som er part i saken. NVE har bl.a. fattet vedtak på i alt 20 saker iht. 
forvaltningslovens bestemmelser. Videre er det kommentert om saken er påklaget til 
Olje- og energidepartementet (OEO) samt OEOs vedtak. 
NVEs behandlede saker foreligger i brev/orm (nr.l- 37). 

SAK NR. 1 

Netteier: Aust Agder Energi Nett AS 

Saken gjelder: Tariffering av Nissedal kom.everk sine uttak av kraft fra 

kraftstasjonene i Høge/ossområdet. 

NVEs behandling: NVEs ref. 09.01.200 l 200 100204-1. 

SAK NR. 2 

Netteier: Sogn og Fjordane Energiverk AS (SFE) 

Saken gjelder: SFE ber om at det/astsettes inntektsramme for nettanlegget Mel

Skei og vurdering av tilhørighet for linjeanlegget. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 24.01.2001200100861-3. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 3 

Netteier: Follo Energi AS 

Saken gjelder: Spørsmål angående /ellesmåling av sluttkunder (boligsameiere, 

forretningsgårder etc.). 

NVEs behandling: NVEs ref. 08.02.2001200100566-1. 

SAK NR. 4 

Netteier: Hålogaland Kraft AS 
Klager: Kaarebøverkstedet AS v/Energipartner AS 

Saken gjelder: Klage på Hålogaland Kraft sin tariffering av Kaarbøverkstedet. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 06.03.200] 200100834-1. 
Påklage: Spørsmål vedr. NVEs konklusjon. Saken er til behandling i NVE. 
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SAK NR. 5 

Netteier: Fusa Kraftlag 
Henvendelse fra: Sævareid Fiskeanlegg 

Saken gjelder: Spørsmål i forbindelse med fastsettelse av nettnivå for Sævareid 

Fiskeanlegg. 

NVEs behandling: NVEs ref. 08.03.2001 200100836-4. 

SAK NR. 6 

Netteier: Hallingdal Kraftnett AS 
Klager: Sverre Gjesvik 

Saken gjelder: Tarijfering av pumpehusgrend i Sangerjjell. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 16.03.2001200101304-3. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 7 

Netteier: Vest-Agder Energi Nett AS (V AE) 
Klage: Mydland Kraftverk AS 

Saken gjelder: Klage på tarijferingen av VAEs inmatingstarijf fra minikraftverk. 

NVEs behanrt.H";;~ NvEs vedtak 19.03.2001200100942-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 8 

Netteier: Vest-Telemark Kraftlag 
Klager: Jan Wærstad 

Saken gjelder: Tarijfering av innmating fra mini-lmikrokraftverk. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 26.03.2001 200100462-3. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 9 

Netteier: Vestfold Kraft Nett AS 
Henvendelse fra: Arve H.Andersen 

Saken gjelder: Økning i hyttetarijfen hos Vestfold Kraft Nett. 

NVEs behandling: NVEs ref. 27.03.2001200102878-2. 
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SAK NR. lO 

Netteier: Viken Energinett AS 
Henvendelse fra: Bryggedrift AS 

Saken gjelder: Spørsmål iforbindelse medfellesmåling - Aker Brygge. 

NVEs behandling: NVEs ref. 27.03.2001200100941-3. 

SAK NR. 11 

NeUeier: østnett AS 
Klager: Maj Irene Bjerknes 

Saken gjelder: Klage på økning ifastleddet elter sammenslåing av Akershus Nett 

og Søndre Follo Energi. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 24.04.2001200101889-6. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAKNR.l2 

Henvendelse fra: Ingeniørfirma Gjersvik AS 

Saken gjelder: Beregning av anleggsbidrag. 

Spørsmål om kraftlaget kan pålegge byggherren å dekke 

grø/tekostnaden selv om økt kraftsalg gir grunnlag for en 

investering som dekker både kabelkostnad og grøftekostnad. 

NVEs behandling: NVEs ref. 25.04.2001 200103936-2. 

SAK NR. 13 

Netteier: Nordkraft AS 
Klager: Ballangen Energi AS 

Saken gjelder: Klage på Nordkraft sin utforming av tarifferfor uttakfra 

regionalnettetfor 2000 og 2001. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 02.05.2001200100363-2. 
Påklage: Saken er påklaget til OED. 
OED har i brev av 13.02.2002 sluttet seg til NVEs vedtak. 

SAKNR.l4 

Netteier: Viken Energinett 

Klager: Øivind Andhy 

Saken gjelder: Klage vedrørende priser på nettleie fra Viken energinett. 
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NVEs behandling: NVEs konklusjon 09.05.2001 200103963-2. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 15 

Netteier: Flesberg Elektrisitetsverk 
Klager: Per Nordland 

Saken gjelder: Spørsmål angående hyttetariffen hos Flesberg everk. 

NVEs behandling: NVEs ref. 09.05.2001 200104031-2. 

SAK NR. 16 

Netteier: Midt Nett Buskerud AS 
Klager: Kjartan Sølvberg 

Saken gjelder: Økning av fastleddet i hyttetariffen etter at Modum Elverk ble 

fusjonert med Midt Nett Buskerud. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 09.05.2001 200101905-5. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 17 

Netteier: Østfold Energi Nett 
Klager: Karin Løvland 

Saken gjelder: Klage på endring i nettleien hos Østfold Energi Nett. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 29.05.2001 200103904-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 18 

Netteier: Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTB) 
Klager: Nærøy Næringsforening 

Saken gjelder: Klage på NTEs urimelige høye nettariff. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 29.05.2001 200104239-2. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 19 

Netteier: Aust-Agder Energi Produksjon AS 
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Saken gjelder: Spørsmål vedrørende avtaleforslag tiL fordeling av 

samordningsgevinster mellom Finndøla Kraftverk og Aust-Agder 

Energi Produksjon samordningspunkt Einangsmoen. 

NVEs behandling: NVEs ref. 30.05.2001 200102330-2. 

SAK NR. 20 

Netteier: Østfold Energi Nett 
Klager: Reidar Blindheim 

Saken gjelder: Klage på økt husholdningstarijf hos Østfold Energi Nett. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 11.06.2001 200104771-2. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 21 

Netteier: Haugaland Kraft AS 
Klager: Carl Henrik: Qvale 

Saken gjelder: Klage på hØytfastledd i husholdningstarijfen hos Haugaland 

Kraft· 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 22.06.2001 200104837-2. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 22 

Netteier: Lyse Nett AS 
Klager: AS Norske Shell 

Saken gjelder: Klage på overjøringstarijf 1999 og 2000. 

NVEs behandling: NVEs vurdering 05.07.2001200105408-1. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 23 

Netteier: Hedmark Energi AS 

Saken gjelder: Sentralnettets utstrekning og håndtering av radialer - vedrørende 

300 kV ledningen Balbergskaret - Rendalen. 

NVEs behandling: NVEs vedtak: 09.07.2001200100861-14. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 24 

Netteier: Vestfold Kraft AS (nå Skagerak Nett) 
Klager: Kåre Haugen 

Saken gjelder: Klager på urimelig høyt anleggsbidrag for tilknytning av et 

boligfelt. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 12.07.2001 200lO34lO-3. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 25 

Netteier: Oppland Energi Nett AS 

Klager: Valdres Energi AS v/advokatfirmaet Hjort VA 

Saken gjelder: Klage på tariffering av lokalt uttak av kraft. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 18.07.2001 200102583-2. 
Påklage: Saken er anket og er til behandling i NVE. 

SAK NR. 26 

Netteier: Vest-Agder Energiverk Nett AS (nå Agder Energi Nett AS) 

Saken gjelder: Tilknytning til ny produksjon. 

NVEs behandling: NVEs ref. 04.09.2001 200lO3672-3. 

SAK NR. 27 

Netteier: Ringeriks-kraft AS 
Klager: Martin Andersen 

Saken gjelder: Fastleddet i tariffen for husholdningskunder børfjernes. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 13.09.2001 200lO6094-2. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 28 

Netteier: Lofotkraft AS 

Klager: Vestlofoten AS 

Saken gjelder: Klage på betaling av anleggsbidrag til Lofotkraft AS. 

NVEs behandling: NVEs vurdering 24.09.2001 200lO3655-5. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 29 

Netteier: Hallingdal Kraftnett 
Klager: Verpestølen ANS v/Hans Hiorth 

Saken gjelder: Refusjonfor innbetalt anleggsbidrag. Redusert tariff. 

NVEs behandling: NVEs vurdering 26.09.2001 200103255-4. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 30 

Netteier: Haugaland Kraft 
Klager: Haugesund kommune 

Saken gjelder: Beregning av anleggsbidrag ved tilknytning av nye boliger i 

Løkjen nord i Haugesund. 

NVEs behandling: NVEs vurdering 26.09.2001200104993-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 31 

Netteier: 0stnett AS 
Klager: Terje Flygind 

Saken gjelder: Klage på tariffering av utkoblbar overføring. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 26.09.2001200105073-4. 
Påklage: Saken er anket og er til behandling i NVE. 

SAK NR. 32 

Netteier: Kvinnherad Energi 

Saken gjelder: Fritak av Valen Sykehus for innmatingstariff for egen produksjon. 

NVEs behandling: NVEs vurdering 01.10.2001200105701-2. 

SAK NR. 33 

Netteier: Otra Kraft DA 

Klager: SKK Nett AS (nå Skagerak Nett AS) 

Saken gjelder: Klage på Otra Kraft DA sine tariffer i Brokkenettet. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 13.11.2001200101852-8. 

Påklage: Saken er anket og er til behandling i NVE. 

17 



SAK NR. 34 

Netteier: Viken Energinett AS 
Klager: Vollen Idrettshall 

Saken gjelder: Klage på effektavregning. 

NVEs behandling: NVEs vurdering 19.11.2001 200105935-5. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 35 

Netteier: BKK NETT AS 
Klager: Trollgruppen v/Statoil 

Saken gjelder: Krav om reberegning av anleggsbidrag for høysp.nettet til Kolnes. 

NVEs behandling: NVEs vedtak: 20.12.2001200105632-6. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 36 

Netteier: Skagerak Nett AS 
Klager: Løvenskiold-Fossum 

Saken gjelder: Tariffering mellom Skage rak Nett og Løvenskiold-Fussum nett. 

NVEs behandling: NVEs vedtak: 20.12.2001200101351-9. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 37 

Netteier: BKK NETT AS 

Klager: Naturkraft 

Saken gjelder: Anleggsbidrag ved bygging av gasskraftverk på Kol/nes. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 21.12.2001 200102833-4. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 1 



EI Norges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE. 

Aust-Agder Energi Nett AS 
Postboks 115 

4801 ARENDAL 

Vår dato: 
09.01. 2001 

Vår ref.: NVE 200100204-1 emtlchs 
Arkiv: 653.4 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Christina Sepulveda 
22959485 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 2295 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Tariffering av uttak av kraft fra kraftstasjonene i Høgefossområdet 

Vi viser til Deres brev av 14. april 2000 vedrørende tariffering av uttak av kraft fra kraftstasjonene i 
Høgefossområdet. 

Aust-Agder Energi Nett (AAE) viser til Olje- og energidepartementets vedtak av 25. mars 1999 om 
tariffering av uttak i produksjonsnære strøk og ber om NVEs vurdering knyttet til om departementets 
vedtak legger føringer med hensyn til AAE sin tariffering av Nissedal Kommunale Elektrisitetsverk 
(NKE) sine uttak i Høgefossområdet. 

AAE opplyser at NKE tar ut kraft direkte fra samleskinne til kraftstasjonene Tjønnefoss og Høgefoss. 
Tilgjengelig vintereffekt i området er 70,5 MW, og NKEs effektuttak er beregnet til 4,6 MW på 
bakgrunn av gjennomsnittet av de tre høyeste månedsmaksimalene. NKE har i tillegg uttak av kraft fra 
Nisserdam Kraftverk som er direkte tilknyttet NKEs 22 kV nett. AAE tarifferer NKE et effektledd 
avregnet på bakgrunn av beregnet effektuttak fra Tjønnefoss og Høgefoss (4,6 MW) minus tilgjengelig 
vintereffekt i Nisserdam (2,1 MW), dvs. at avregningsgrunnlaget blir satt lik 2,5 MW. 

NVEs vurdering 

Vi vil innledningsvis påpeke at departementets vedtak av 25. mars 1999 er et enkeltvedtak og har slik 
sett kun gyldighet for partene i de konkrete sakene som vedtaket omhandler. Premissene som 
departementet la til grunn for vedtaket vil likevel kunne ha relevans for og legge føringer med hensyn 
til tariffering av liknende saker. 

Departementets vedtak av 25. mars 1999 

Departementets vedtak omhandler saker der kraftprodusenten også eier det produksjonsnære nettet 
(samleskinne m.v.) mellom overliggende sentralnett og underliggende distribusjonsnett. Et sentralt 
spørsmål i disse sakene var knyttet til fordelingen av kostnadene i dette mellomliggende 
produksjonsnære nettet mellom produksjon og uttak. 

I vedtaket legger departementet til grunn en fordelingsmodell som innebærer en utvidet praksis av 
prinsippet om at sentralnettets innmatingstariffer skal være retningsgivende for de effektbaserte 



Side 2 

tariffledene for innmating i regional- og distribusjonsnett. Departementets fordelingsmodell innebærer 
således at det lokale uttakets effektledd blir bestemt av det mellomliggende nettets inntektsramme 
samt kostnader tiloverliggende nett fratrukket tilknytnings- effekt- og energiledd fra produsenten og 
sentralnettets tilknytnings- og energiledd fra uttaket. I de konkrete sakene vedtaket omfatter innebærer 
fordelingsmodellen at uttaket kun belastes effektledd som gjenspeiler eventuelle kostnader i det 
mellomliggende nettet, som ikke dekkes av produsenten. 

Departementets vedtak gir imidlertid ingen entydig definisjon av uttak i produksjonsnære strøk, men 
med referanse til nettforholdene i de konkrete sakene forstår NVE vedtaket dithen at uttak i 
produksjonsnære strøk omfatter uttak fra nettanlegg som fysisk er tilknyttet et kraftproduksjonsanlegg . 
og som tariffmessig er avgrenset fra et overliggende nett. 

Tariffering av uttak i Høgefossområdet 

NVE anser det som rimelig at prinsippene som legges til grunn i fordelingsrnodellen som fremgår av 
departementets vedtak også kan anvendes i tilsvarende tilfeller. 

I Høgefossområdet inngår det produksjonsnære nettet som en del av regionalnettet til AAE. 
Anvendelse av de prinsipper som fremgår av departementets vedtak vil derfor i dette tilfellet ikke få. 
direkte konsekvenser for AAE sin tariffering av NKE sitt uttak. 

I sammenhengende nett med en eier og flere utvekslingspunkter på samme spenningsnivå er det vanlig 
praksis at netteier fastsetter en lik effekttariff for alle tilknyttete uttakskunder. NVE har ikke hatt 
innvendinger mot at en slik praksis legges til grunn, da den ikke er i strid med gjeldende regelverk. 

NVE vil presisere at gjeldende regelverk ikke er til hinder for andre former for tariffering. I.den 
sammenheng vises det til at en tariff som i større grad ivaretar hensyn som nærheUil produksjon etter 
nærmere angitte kriterier og som anvendes likt i alle like tilfeller, ikke nødvendigvis vil være i strid 
med gjeldende regelverk. 

Vi viser i den anledning til at Departementet i ulike sammenhenger har gitt uttrykk for at uttak av kraft 
i produksjonsnære strøk bør møte lavere tariffkostnader. Vi kan bl.a. vise til St.meld.nr.29 (1998-99) 
Om energipolitikken (side 60) der det heter at "Departementet tar sikte på en praksis som i mange 
tilfeller skal gi lavere ove1jØringstariJjer for uttak av kraft i produksjonsnære strøk." Dette er videre 
fulgt opp i departementets vedtak av 25. mars 1999 hvor det heter at "Lokalt uttak av kr.aft ble ikke 
belastet med overjøringstariJjer før innfØringen av punkttariffsystemet. Innføringen av . 
punkttariffsystemet medfØrer ikke i seg selv at lokalt uttak skal belastes sentralnettskostnader i like 
stor grad som annet uttak. " og videre at "Departementet mener at vilkårene for uttak av kraft i 
produksjonsnære strøk må bedres. " 

Gjeldende regelverk inneholder ikke konkrete bestemIil.elser som regulerer tariffering av uttak i 
produksjonsnære strøk og det er heller ikke etablert noe regelverk som bestemmer hvilke kriterier som 
må oppfylles for om et uttak er å regne for produksjonsnært. Dette er imidlertid en problemstilling . 
NVE vil arbeide med fremover. Vi viser i den sammenheng til at departementet i brev av 26. oktober 
2000 har bedt NVE om å innarbeide nærmere bestemte regler for tariffering av uttak i 
produksjonsnære strøk i NVEs forskrift som omfatter overføringstariffer. 
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Utfra foreliggende opplysninger er det mye som tyder på at NKE sitt uttak av kraft fra 
Høgefossområdet vil være å betrakte som produksjonsnært, Inntil nærmere angitte bestemmelser 
angående tariffering av uttak i produksjonsnære strøk er innarbeidet i forskriften vil imidlertid ikke 
tariffering basert på like tariffer for alle uttaksIcunder i AAE sitt nett være i strid med forskriften, 

Med 'Isen 

~ Jons:;~ 
seksjonssjef C6tl:a 

rådgiver 

I 

Kopi: Nissedal Kommunale Elektrisitetsverk 
Olje- og energidepartementet 
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vassdrags- og flNOrgeS RØD KOPI 
. energidirektorat 

NVE 

Sogn og Fjordane Energiverk AS 

6823 SANDANE 

Vår datO: 24. Ol. 2001 

Vår ref.: NVE 200100861-3 emtlchs 
Arkiv: 652 
Deres dato: 
Deres ref.: 95/OO200/tø/661.1 

Linjeanleggene Mel - Skei 

Saksbehandler: 
Christina Sepulveda 
22959485 

Det vises til Deres brev av 22. desember 2000 vedrørende linjeanleggene Mel-Skei. 

Sogn og Fjordane Energiverk AS (SFE) ber i brevet om at det fastsettes inntektsramme for 
nettanlegget Mel-Skei og at linjen omfattes av NVEs behandling av radialer og sentralnett~ts 
utstrekning i henhold NVEs høring datert 24. oktober 2000. 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 2295 90 00 
E-post nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

SFE viser til at linjeanlegg mellom Mel kraftverk og Skei trasformatorstasjon i en tidIigere'tvistesak er 
definert som en produksjonsradial. SFE oppfatter dette som urimelig og viser til at linjeanlegget er i 
brok når kraftverket står. 

NVE fattet vedtak vedrørende linjeanlegget Mel-Skei i brev datert 04. juli 1995. I vedtaket heter det at 
NVEfinner derfor at linjeanlegget Mel-Skei etter retningslinjer for 1994 og 1995 må betraktes som 
produksjonsrelaterte anlegg som skal dekkes av produksjonen. Kostnadene for denne linjen skal 
derfor trekkes ut av kostnadsgrunnlaget for regionalnettstariffen. 

SFE påklaget NVEs vedtak i brev av 18. august 1995 og begrunner klagen med at linjen Mel-Skei ble 
valgt av hensyn til belastningsforholdene i nettet, og linjen har derfor nettmessig betydning og at linjen 
er i bruk når kraftverket er ute av drift. I oversendelse av klagen til daværende Nærings- og 
energidepartementet i brev av 28. juni 1996 konkluderte NVE med at det ikke var fremkommet 
opplysninger som ga grunnlag for å endre NVEs vedtak av 4. juli 1995. Spesielt vurderte NVE om 
linjeanlegget var i bruk når kraftverket var ute av drift. 

Olje- og energidepartementet fattet vedtak i saken i brev datert 16. juni 1997 hvor NVEs vedtak 
stadfestes. I departementets vurdering heter det at 

., . Historien bak valget kan ikke tillegges vekt når en skal vurdere om et anlegg er produksjonsrelatert. 
Det er linjens junksjon som er avgjørende ..... 

og videre 

Departementet har fått dokumentert at det går strøm på ledningen mellom Mel og Skei når kraftverket 
er ute av drift. Ledningen mellom Mel og Skei er derfor tilsynelatende en del av et masket nett. Bruken 
av linjen er imidlertid uregelmessig og svært liten når kraftverket står. Kapasiteten og utformingen av 
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omkringliggende nett begrenser muligheten til å nytte linjen mellom Mel og Skei som en del av et 
masket nett vesentlig. Departementet kan derfor ikke se at linjen mellom Mel og Skeijunksjonsmessig 
er en del av et masket nett. Linjens junksjon er å mate produksjon inn på nettet i Skei. 

A v departementets vedtak fremgår det at i henhold til forvaltningslovens § 28 første ledd annet 
punktum er departementets avgjørelse endelig, og kan ikke påklages. 

I brev datert 20. januar 1998 har NVE orientert SFE om at det i reviderte retningslinjer av oktober 
1995 og november 1997 var gjort tekstmessige endringer angående produksjonsrelaterte nettkostnader 
i forhold til retningslinjer av november 1994. A v brevet fremgår det at endringene ikke skal oppfattes 
som realitetsendringer, og endrer derfor ikke statusen tillinjeanlegget Mel-Skei. 

NVE vil presisere at gjeldende bestemmelse vedrørende produksjonsrelaterte nettanlegg som fremgår 
av § 17-1 i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsriunme for nettvirksomheten og 
overføringstariffer av 11. mars 1999 med endringer av 13. desember 2000 ikke innebærer noen 
realitetsendring i forhold til tidligere retningslinjer. 

NVE kan ikke se at det i brevet er fremkommet nye opplysninger som rar betydning i forhold til Olje 
og energidepartementets avgjørelse og anser problemstillingen knyttet til klassifisering av 
linjeanlegget Mel-Skei som produksjonsrelatert for avklart. 

Vedtak 

NVE avviser søknad om inntektsramme og vurdering av nettmessig tilhørighet for linjeanlegget Mel
Skei. 

Med hilsen 

~ Jan~ 
avdelingsdirektør 

Kopi: Olje- og energidepartementet 

1! Insa~ 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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B Norges 
l! vassdrags- og 
. energidirektorat 

NVE. 

Follo Energi AS 
Postboks 13 
1401 SKI 

Vår dato: O a 02. 2001 
Vår ref.: NVE 200100566-1 emtllav 
Arkiv: 653.3 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Fellesmåling 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Vi viser til Deres brev av 29.11.00 hvor De har spørsmål angående fellesmåling. 

RØD KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205039 MVA 
BankkOnto: 
082710 141!i6 

Forskriften om kontroll av nettvirksomheten av 11. mars 1999 § 14-3 om fellesmåling av slut~tide,f 
sier: "For boligsameier,jorretningsgårder, borettslag, boligbyggelag og lignende kan måling,' 
gjennomføres per felles inntektsledning og normalt bare for en bygning". Utover denne beste.tnrnelsen 
sier ikke forskriften noe eksplisitt angående fellesmåling. 

Forskriften sier at nettselskapet ikke må diskriminere brukere av nettet, men tilby like t<ltiffer}jl.lstert 
for forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m. v . Ved overgang til felles måling i for eksempele,t 
borettslag, er det NVEs oppfatning at den juridiske kundestatus endres fra den enkelte husholdning til 
en stor kunde som i mange henseender kan likestilles med en større nærings kunde (det enkelte 
borettslag). For å følge kravet om ikke-diskriminering har NVE uttalt at tariffen for fellesmålte kunder 
bør settes tilsvarende som for ellers likestilte kunder som i utgangspunktet er av samme strukturelle 
oppbygning (mht. størrelse, energi - og effektforbruk m.m.) eller juridiske status. I mange tilfeller vil 
det dermed være aktuelt å installere effektmålere og benytte en tariff som er basert på effekt. 

Det kan være tilfeller hvor en næringstariff ikke vil være en "riktig" tariff ved fellesmåling. Dette kan 
for eksempel være i de tilfeller hvor samlet energi - eller effektuttak er lavere enn de grenser som 
finnes for plassering på en effekttariff. Enkelte nettselskap har utarbeidet egne tariffer for felles målte 
kunder. I slike tilfeller stilles det krav til at nettselskapene har utarbeidet en generell tarifferingspraksis 
som skal gjelde alle fellesmålte kunder som er like med hensyn til energi - og effektuttak, størrelse og 
strukturelle oppbygning. 

Forskriften sier at "Fastleddet skal som et minimum dekke kundespesifikke kostnader." Det er 
imidlertid vanlig at fastleddet er satt høyere og dermed gir et bidrag til dekning av kapital - og 
driftskostnader for nettanleggene. Overgang til fellesmåling vil normalt innebære reduserte kostnader 
til måling, avregning og annen kundehåndtering, men vil i liten eller ingen grad bidra til lavere kapital 
- og driftskostnader for nettanleggene. For å unngå at overgang til fellesmåling medfører en urimelig 
overvelting av kostnader på kunder uten mulighet for fellesmåling, kan det være aktuelt å innføre et 
forhøyet fastledd i slike tilfeller. Dette vil særlig være aktuelt i de tilfeller der en finner det riktig å 
fortsette med en energitariff også etter overgang til fellesmåling. 
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En overgang til fellesmåling vil kun være aktuelt for borettslag, forretningsgårder eller lignende der 
det foreligger avtaler eller utleievilkår om felles avregning av kraftkjøp og 
nettleie/overfØringskostnader. Den enkelte andelshaver eller leietaker vil således ikke kunne velge 
kraftleverandør på individuelt grunnlag. Dersom et borettslag ønsker fellesmåling for en boligblokk vil 
ikke dette være i strid med gjeldende regelverk. Energilovsforskriftens § 4-2 bokstav b) sier at unntatt 
fra konsesjonsplikt er: " . ... videreformidling av elektrisk energi iforbindelse med utleie av hele eller 
deler av bygninger eller anlegg til bolig eller næringsvirksomhet når utleier ikke har 
områdekonsesjon . .. 

rift? 
/Vaay~ 
}~sageif 

seksjonssjef 
" ."\. _'\L" i 'J 
~~~~Vq~~ 

Lisbeth Anita Vingås 
førstekonsulent 
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B Norges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE. 

Hålogaland Kraft AS 

9480 HARSTAD 

06. CZ. 2001 

Vår dato: 
Vår ref.: NVE 200100834-1 emtlave 
Arkiv: 653.4 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
AmeVenjum 
22959258 

Klage på Hålogaland Kraft sin tariffering av Kaarbørverkstedet 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Vi viser til brev av 7. september 2000 fra Kaarbøverkstedet AS vÆnergipartner AS. 
Kaarbøverkstedet har i telefaks av 15. november 2000 gitt Energipartner fullmakt til å opptre på vegne 
av Kaarbøverkstedet. Energipartner hevder i brevet at Hålogaland Kraft (HLK) ikke kan endre sin 
tarifferingspraksis av Kaarbøverkstedet (KV) slik nettselskapet legger opp til. 

HLK har gitt sine forklaringer til saken i brev av 30. november 2000. HLK har også gitt utfyllende 
opplysninger over telefon og telefaks. 

Partenes anførsler 

Energipartner viser til at KV i flere år har vært avregnet ved summasjonsmåling av bedriftens 
uttakspunkter. HLK har imidlertid meddelt KV at nettselskapet ikke lenger kan fortsette med slik 
summasjonsmåling. Energipartner hevder i sitt brev at "forskriften ikke gir netteier anledning til å 
heve en allerede etablert avtale som har vært praksis gjennom mange år". 

I sitt brev redegjør HLK for bakgrunnen for at nettselskapet ikke ønsker å fortsette med 
summasjonsmåling av KV. Etter HLK sin oppfatning er surnmasjonsniålingen av KV både særlig 
ressurskrevende og forskriftsstridig. HLK framfører følgende momenter for sitt syn på saken: 

HLK mener at det er i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet å avregne KV basert på 
surnmasjonsmåling. 

HLK viser også til forskrift om måling og avregning der det heter i § 3-1 at "Nettselskap er 
ansvarlig for alle måleverdier fra de målepunkter somfinnes i hans nett." Dette tolker HLK dit 
hen at selskapet "har ansvaretfor måleverdiene somfremkommer også i de 7 målepunktene som 
summeres i måleterminalen.". HLK mener at KVs mange målere gir ekstraordinære kostnader som 
ikke blir inndekket ved summasjonsmåling av bedriften. 

HLK anfører at selskapet er i ferd med å installere rimeligere og mer driftssikre målerløsninger, og 
mener det dette vil gjøre det vanskeligere å summasjonsmåle KVs mange målepunkter. 

HLK hevder de har hatt merkostnader som følge av avvik mellom målt energiuttak for hver av de 
7 kWh-målerne og summasjonsmålingen i måleterminalen. HLK anfører at arbeidet med slik 
kontroller og opprettinger er meget ressurskrevende. 
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En summasjonsmåling av KV innebærer en betydelig kryssubsidiering i disfavør av de øvrige 
kundene i nettet. 

HLK opplyser at KV i alt har sju lavspenning uttakspunkt med separat måling. Hvert av disse 
punktene er koblet opp mot egne trafoer. KV er delvis enebruker disse trafoene. Med ett unntak mates 
trafoene fra en ringforbindelse (22 kV). KV utfører sin virksomhet på to adskilte geografiske områder 
med hhv. to og fem trafokiosker. 

NVEs vurdering 

HLK mener at summasjonsmålingen av KV er i strid med § 14-3 i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet av 11. mars 1999 nr. 302 med endringsforskrift av 13. desember 2000 og § 3-1 i 
forskrift om kraftomsetning og nettjenester av 11. mars 1999 nr. 301. 

Det heter i § 14-1 at "For boligsameier,forretningsgårder, borettslag, boligbyggelag o.l. kan måling 
gjennomføres pr. felles inntaksledning og normalt bare for en bygning." Slik nettanleggene som 
forsyner KV er beskrevet kan NVE være enig med HLK at KVstilknytning til strømnettet ikke faller 
innenfor de kriteriene som er listet opp i § 14-2. Vi vil imidlertid påpeke at dette forholdet er i seg selv 
ikke til hinder for at KV kan måles ved summasjons-/fellesmåling. Forskriftsbestemmelsen må forstås 
slik at den bestemmer i hvilke situasjoner kundene selv kan kreve fellesmåling. Det er derfor NVEs 
oppfatning at HLK ikke kan begrunne overgang fra fellesmåling til individuell måling med henvisning 
til denne forskriftsbestemmelsen. 

HLK viser til § 3-1 i forskrift om kraftomsetning og nettjenester der det heter at "Nettselskap er 
ansvarlig for alle måleverdier fra de målepunkter som finnes i hans nett." Vi vil her påpeke at denne 
bestemmelsen er ikke å forstå slik at summasjonsmåling ikke er tillatt for kunder som har flere 
uttakspunkter med separate målere. 

HLK anfører videre at den valgte summasjonsmålingen er kostnadskrevende og lite driftssikker, og at 
selskapet derfor vil gå over til bedre løsninger. Vi er i prinsippet enig i at en forutsetning for å kunne 
anvende bestemte tekniske løsninger, er at disse anses som tilstrekkelig pålitelige ogat løsningen ikke 
påfører nettselskapet urimelig høye kostnader. NVE har imidlertid ikke funnet å kunne ta stilling til 
HLKs vurdering av målerutstyrets ressursbehov og pålitelighet i det aktuelle tilfellet. NVE er likevel 
av den oppfatning at det bør kunne finnes måle- og kommunikasjonsutstyr som tilfredsstiller de krav 
nettselskapet må kunne sette. Vi vil her vise til den økende bruk at målere med timeregistrering og 
fjernaviesing. NVE kan for øvrig ikke se at KV er gitt mulighet til å ta stilling til en eventuell dekning 
av merkostnader ved overgang til mer driftssikkert utstyr, og som samtidig er tilpasset HLKs øvrige 
tekniske løsninger. 

HLK skriver i sitt brev at "denne spesialordningen innebærer en betydelig kryss-subsidiering mellom 
kunder fordi Kaarbøverkstedets "rabatt" automatisk belastes øvrige kunder. Ordningen bidrar heller 
ikke til å effektivisere netteiers arbeid med å måle og avregne nettleien på de berørte anlegg, heller 
tvert i mot". NVE aksepterer at større næringskunder som forsynes via flere trafostasjoner/uttakspunkt 
kan måles i et felles målepunkt når bedriften er lokalisert innenfor et avgrenset geografisk område. I 
slike tilfelle anser ikke NVE at det er noen prinsipielle forskjeller om målingen skjer i et felles 
målepunkt eller om det skjer ved summasjonsmåling av flere målepunkt. NVE anser heller ikke at 
dette kommer i konflikt med forskriftens krav om ikke-diskriminering. 
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Konklusjon 

NVEs vurdering er at det ikke foreligger bestemmelser i regelverket som tilsier at KV ikke kan måles 
og avregnes basert på summasjonsmåling. Samtidig vil det ikke være i strid med forskriftens 
bestemmelser når HLK ønsker å avregne KV separat for hvert enkelt målepunkt. NVE kan derfor 
heller ikke pålegge Hålogaland Kraft å opprettholde summasjonsmålingen av Kaarbøverkstedet. 

Med hilsen 

ln.:1- ol .~~ 
\-'-.V~~~undteigen Fossdal 

avdelingdirektør 

Kopi: Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep., 0033 Oslo 
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B Norges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE. 

AS Sævareid Fiskeanlegg 
5645 SÆVAREID 

08. 03. 2001 
Vår dato: 
Vår ref.: NVE 200100836-4 emtllav 
Arkiv: 912-653.4 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Sævareid Fiskeanlegg ~ fastsettelse av nettnivå 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 20S 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Vi viser til Deres brev av 12.12.00 angående fastsettelse av nettnivå, hvor De hevder at Sævareid 
Fiskeanlegg bør bli avregnet fra nettnivå 2. 

Saksopplysninger 

I brev av 12.12.00 skriver Sævareid Fiskeanlegg at de i 1994 blimt annet overtok en nedlagt 
kraftstasjon, 22 kV høyspenningsnett som gikk fra sekundærstasjon og fram til nettstasjon med 2 
transformatorer, 800 og 1000 KVA. Energiforbruket til Sævareid Fiskeanlegg er ca. 2,5 GWh per år. 

I samme brev skriver Sævareid at de blir avregnet en nettleie hos Fusa Kraftlag for uttak på nettnivå 
4/5, mens Sævareid på sin side mener de bør bli avregnet på nivå 2. NVE ber Fusa Kraftlag om 
kommentarer til saken i brev av 17.01.01. 

I brev av 12.12.01 skriver Fusa Kraftlag at kraftstasjonen som Sævareid overtok ikke har vært i drift 
siden overtakelsen fant sted. Det øvrige høyspenningsanlegget var i dårlig stand og ble høsten 1999 
omlagt og fornyet. Fusa Kraftlag har i den forbindelse montert og bekostet nytt høyspenningsanlegg 
fra Sævareid sekunderstasjon til og med tilkobling til eksisterende transformatorer som er montert i 
fiskeanlegget. 

Måler for avregning er plassert på lavspenningsiden av transformatoren, altså nettnivå 4/5. 

Etter flere møter mellom Sævareid og Fusa Kraftlag sendte Fusa Kraftlag et brev datert 14.04.00 hvor 
de presenterer tre forslag til løsning på konflikten. 

Fusa Kraftlag skriver i sitt brev av 12.02.01 at hvis Sævareid blir avregnet på nettnivå 2, vil de være 
kunde hos Sunnhordland Kraftlag. 

NVEs vurdering 

I distribusjonsnettet benyttes vanligvis to nettnivåer ved tariffering, nettnivå 3 og nettnivå 4/5. 
Nettnivå 3 er høyspenningsnett (større enn 1000 V), mens nettnivå 4/5 er lavspenningsnett (mindre 
enn 1000 V). Nettnivå 2 er hovedtrafoer (nedtransformering 1-22 kV) og inngår som en del av 
regionalnettet. Forskriften om kontroll av nettvirksomheten av Il. mars 1999 har ingen eksplisitte 
bestemmelser om innplassering på nettnivå. Det er en hovedregel at hver enkelt kunde innplasseres på 
det nettnivå som samsvarer med den spenning kunden bruker. Det vil si at lavspentkunder 
(husholdninger, hytter, næringskunder) måles og avregnes etter gjeldende nettleie for sin kundegruppe 
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på nivå 4/5, mens næringskunder og industribedrifter med høyspent tilknytning avregnes på nettnivå 3 
eller høyere. Høyspentkunder vil ofte ha egne tranformeringsanlegg. 

Fusa Kraftlag har områdekonsesjon i det aktuelle området. Forskriften om kontroll av 
nettvirksomheten § 13-1 bokstav a) sier at: "nettselskapet definerer tilknytningspunktet i nettet". Fusa 
Kraftlag skriver i brev av 12.02.01 at "måler for avregning er plassert på lavspenningssiden av 
transformatoren, altså nettriivå 4/5". Måling på lavspentsiden tilsier at nettleie skal avregnes etter nivå 
4/5. 

Skal Sævareid Fiskeanlegg innplasseres på nettnivå 3 eller 2, må Sævareid dekke kostnaden ved den 
omlegging som er nødvendig, stå for driftsansvar, og i tillegg søke om og få tildelt konsesjon. 
Energilovens § 3-1 sier at: "Anleggfor produksjon, omforming, overføring ogfordeling av elektrisk 
energi med høy spenning, kan ikke bygges eller drives uten konsesjon. Det samme gjelder ombygging 
eller utvidelse av bestående anlegg. " Energilovforskriftens § 3-1 sier at: "Konsesjonspliktige 
elektriske anlegg etter lovens § 3-1 er anlegg med spenning over 1000 V vekselstrøm/1500 V 
likestrøm". 

~
hil 

!/ /t!- tzejt.., 
;;onsaien 

/ :eksjonssjef 

Kopi: Fusa Kraftlag 
5640 EIKELANDSOSEN 

~qdd\~ 'J,,~o 
Lisbeth Anita Vingås 
førstekonsulent 



SAK NR. 6 



Et Norges 
!! vassdrags- og 
. energidirektorat 

NV E • 

Hallingdal Kraftnett AS 
Lienvegen 41 
3580 GEILO 

Vår dato: 1 6. 03. 2001 

Vår ref.: NVE 200101304-3 emtlave 
Arkiv: 912-653.4/Hallingdal Kraftnett AS 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Ame Venjum 
22959258 

Tariffering av pumpehusgrend i Sangerfjell 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: WWW.nve.no 

Org.nr.: 

NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Sverre Gjesvik: har i brev av 14. desember 2001 klaget på Hallingdal Kraftnett sin tarifferingen av 
pumpehusgrend i Sangerfjell i Ål i Hallingdal. 

Hallingdal Kraftnett (HK) har gitt sine kommentarer til saken i brev av i2. februar 2001. 

Partenes anførsler 

Gjesvik viser til at i alt ni hytter er tilknyttet Pumpehusgrend I i Sangerfjell. Pumpehuset m.v.har tre 
uttakspunkt med separate målere. Gjesvik mener at disse målerne burde kunne fellestarifferes. 

HK skriver i sitt brev at strømtilførselen til pumpehusgrenda i sin tid ble gjennomført slik 
representantene for de berørte hytteeierne ønsket. Dette innebar bl.a. at det ble opprettet tre separate 
målere med tilhørende abonnement. HK vil ikke motsette seg en løsning med fellestariffering, gitt at 
eierne av pumpeanlegget dekker omleggingskostnadene. Bl.a. på grunn av forholdsvis store avstander 
anser imidlertid HK at en fellestariffering av alle tre uttakspunktene er lite aktuelt. Det kan derimot 
være økonomisk gjennomførbart å fellestariffere to av de eksisterende målerne. HK sier om dette at 
"Det kan gjøres ved å koble varmekabelen på hytteveggen i nr. 1 til måleren i hytta. Hvis 
vedkommende i hytta ikke skal betale alt forbruket der, må disse fordeles på ett eller annet vis til 
Velforeningen." 

NVEs vurdering 

Forhold som vedrører overføring av kraft er regulert gjennom energilovforskriften av 7. desember 
1990 nr. 959 og forskrift om kontroll av nettvirksomhet av 11. mars 1999 nr. 302. Etter NVEs 
vurdering kan ikke Gjesvik med støtte i gjeldende regelverk kreve fellestariffering av uttakspunktene 
tilhørende Pumpehusgrend I i Sangerfjell. 

Vi vil samtidig vise til at HK aksepterer at fellestariffering kan gjennomføres i det aktuelle tilfelle. 
NVE har ikke innvendinger mot at dette blir gjort. Det er også NVEs oppfatning at kostnadene ved en 
eventuell omlegging må bæres av de hytteeierne som eier pumpehuset med tilhørende installasjoner. 



-~ 
Konklusjon 

Side 2 

Med bakgrunn i gjeldende regelverk kan ikke NVE pålegge Hallingdal Kraftnett å legge om til 
fellestariffering av Pumpehusgrend I i Sangerfjell. 

Med hilsen 

~ d~~»,~ 
\ ~~~~. Lundteigen Fossdal 

avdelingdirektØr 

~~ on Sage 
seksjon sjef 
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EI Norges 
:nn vassdrags- og 

energidirektorat 

NVE. 

Mydland Kraftverk AS 
Mydland 

4440 TONSTAD 

Vår dato: 1 9. 83. lCOI 
Vår ref.: NVE 200100942-4 emtlchs 
Arkiv: 653.4 
Deres dato: 19.01.2001 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Nils Spjeldnæs 
22'959274 

Mydland Kraftverk AS - Klage på innmatingstariff 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post nve@nve,no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 

NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: . 
08271014156 

I klagesak mellom MKV og VAE Nett er det NVEs syn at VAE Netts utforming av energiledd i!fke 'r 

strider mot gjeldende forskrifter. Derimot er effektgrunnlaget som benyttes ved fastsettelse al/effekt~ 
og tilknytningsledd ikke utformet slik at det ivaretar forskriftens intensjon. 

Det vises til brev av 21.januar 2001 fra Mydland Kraftverk AS (MKV) vIIsak A. Liland vedrørende 
Vest-Agder Energi Nett AS (VAENett) sin tariff for innmating fra minikraftverk, samt V AE Netts 
redegjørelse for tariffering datert 9.februar 2001. 

MKV påklager i sitt brev innmatingstariffen satt av VAENett for 1999 og 2000. Herunder effekt-, 
tilknytnings- og energiledd. MKV hevder at tarifferingen ikke er i tråd med de regler/prinsipper som er 
nedfelt i forskrift av 11. mars 1999 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og overføringstariffer (tarifforskriften). 

VAENett har i brev av 9.februar 2001 gitt sine kommentarer til MKV sitt brev. I brevet opplyser V AE 
Nett at energileddet er satt slik at det avspeiler de marginale tapskostnadene i nettet ved innmating i 
tilknytningspunktet. Satsene som VAENett har benyttet seg av representerer et gjennomsnitt for 
området, ettersom VAENett ikke har foretatt individuelle beregninger i hvert enkelt innmatingspunkt. 

V AE Nett opplyser videre at de benytter sentralnettets satser for innmating og at avregningsgrunnlaget 
(effektgrunnlaget) for tilknytnings- og effektledd for kraftverk uten reguleringsmuligheter, fastsettes 
på bakgrunn av gjennomsnittet av de tre høyeste månedlige målte timeseffektene i nettets 
høylastperiode (vintersesongen). VAENett opplyser at effektgrunnlaget som legges til grunn på 
bakgrunn av målte gjennomsnitt av de tre høyeste månedlige maksimaleffekter i vintersesongen 
(nettets høylastperiode) er 275 kW i 1999 og 282 kW i 2000. 



.j 

-~ 
For fastsettelse av innmatingstariffen gir tarifforskriftens kapittel 16 retningslinjer. 

Energileddet 

Side 2 

I § 16-1 heter det at: "Energileddet for innmating skal avspeile de marginale tapskostnader i nettet ved 
innmating i tilknytningspunktet". Dette leddet kan være positivt eller negativt avhengig av om 
innmating bidrar til å øke eller redusere tap i nettet. 

VAENett opplyser at det er et produksjonsoverskudd i området VAENett mener dermed at MKVs 
innmating fører til et tap på nettet som skulle tilsi at MKV skulle vært belastet med et energiledd som 
er høyere enn gjennomsnittet. 

NVE finner å kunne godta en praksis som innebærer at energileddet fastsettes på grunnlag av et 
gjennomsnitt av de marginale tapskostnadene i det aktuelle nettområde ettersom måling i hvert enkelt 
innmatingspunkt innebærer store kostnader. 

I og med at MKV mater kraft inn i et område med produksjonsoverskudd kan NVE, med bakgrunn i 
den informasjonen vi har mottatt, ikke se at V AE Netts fastsetting av energileddet strider mot 
gjeldende forskrifter. 

Tilknytnings- og effektledd 

§ 16-2 første ledd sier at: "Sentralnettets innmatingstariffer skal være retningsgivende for andre 
tariffledd ved innmating i regional- og distribusjonsnett." 

Sentralnettets innmatingstariff var for 1999: 12 kr/kW for tilknytning og 46 kr/kW for effekt 

2000: Il kr/kW for tilknytning og 45 kr/kW for effekt 

I forhold til tarifforskriften er etter NVE sin vurdering V AE Netts fastsettelse av innmatingstariffen 
ikke i strid med regelverket. 

Fra og med november 1997 til og med 31.mars 1999 var det "retningslinjer for beregning av 
overføringstariffer" som ble lagt til grunn ved fastsetting av effektgrunnlaget. Disse retningslinjene ga 
imidlertid ikke spesifikke føringer for fastsettelse av effektgrunnlag hos mini-/mikrokraftverk. 

Ved fastsettelse av effektgrunnlaget heter det i tarifforskriftens § 16-2 andre ledd, fjerde punktum, at: 
For mindre kraftverk uten reguleringsmulighet (kraftverk med installert ytelse mindre enn 1 MW) skal 
effektgrunnlaget referere seg til målt effektbelastning under nettets høylastperiode. 

Her er det forskriftens intensjon at effektgrunnlaget skal være gjennomsnittlig effektbelastning 
gjennom hele høylastperioden. Beregnet effektbelastningen over en høylastperiode vil dermed være 
den samlede energiinnmatingen (MWh) delt med antall timer i denne perioden; 

Effektbelastning (effektgrunnlag) (MW) = Energiinnmating i høylastperioden (MWh) / 

Antall timer i høylastperioden (h) 

Forskriften legger til grunn at netteier fastsetter hva som er høylastperioden i eget nett. 



-~ Side 3 

Den metoden som VAE Nett nå benytter gir et galt effektgrunnlag ettersom middelet av de tre høyeste 
månedlige målte timeseffektene, ikke gir uttrykk for effektbelastningen under nettets høylastperiode. 
Etter NVEs vurdering gir ikke V AE Netts fastsettelse av effektgrunnlag et riktig bilde av 
effektbelastningen. 

I forhold til tarifforskriften er etter NVE sin vurdering, V AE Netts fastsettelse av effektgrunnlaget 
ikke i samsvar med forskriftens intensjon. 

Vedtak 

Ved tariffering av innmating fra MKV skal det legges til grunn et effektgrunnlag som refererer seg til 
målt effektbelastning under nettets høylastperiode. 

Vedtaket gis gyldighet fra og med Lapril1999 og skal iverksettes snarest 

Med hilsen 

~ -
<" • ol, fu~ 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er 

kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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_

Norges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE 

Vest-Telemark Kraftlag 
Postboks 24 

3891 HØYDALSMO 

Vår dato: 26.03.2001 
Vår ref.: NVE 200100462-3 emtlchs 
Arkiv: 653.4 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Nils Spjeldnæs 
22959274 

Tariffering av innmating fra mini-/mikrokraftverk 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 9595 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.OO 
Internett: www.nve.no 

Qrg.rir.: 
NO 970 2OSQ39 MVA 
8~lskonto_ . 
Oitzifo 141$6 

NVE kan ikke se at Vest- Telemark Kraftlag (VfK) sin tariffering av Jan Wærstad sitt minikrtiJtlferk 
strider mot det vedtak som ble fattet i brev datert 4.august 2000, med hensyn til energi/edd i hete'; 
perioden og effektgrunnlag i perioden mellom 1996 og 1. april 1999. Fra og med 1.april19~.p:er 
derimot ·VfKs utforming av effektgrunnlaget ikke i samsvar med forskriftens intensjoner. 

Det vises til brev av l.desember 2000 fra Jan Wærstad vedrørende Vest- Telemark Kraftlag,(tidligøre 
Nissedal Elverk) sin tariff for innmating fra minikraftverk. I tillegg vises det til NVEs vedtak datert 
4.august 2000, som behandlet en tidligere klage, angående innmatingstariffering fremsatt av Jan 
Wærstad ovenfor VTK. 

I vedtaket fra NVE ble det gjort klart at ved tariffering av innmating fra Jan Wærstad sitt 
"minikraftverk skal det legges til grunn et effektgrunnlag i henhold til det til enhver tid gjeldende 
regelverk. I tillegg skulle energileddet for innmating i VTK sitt nett avspeile de marginale 
tapskostnadene ved innmating i tilknytningspunktet. 

Av brevet fra Jan W ærstad fremgår det at han fortsatt oppfatter det slik at VTK sin tariffering er i strid 
med gjeldende regelverk, både med hensyn til effektgrunnlag og energiledd. 

VTK har i brev av 15Januar 2001 gitt sine kommentarer til Jan Wærstad sitt brev. I brevet opplyser 
VTK at de benytter Statnett sine satser for innmating og at grunnlaget for tilknytnings- og effektledd 
er satt i henhold til aktuelle retningslinjer i perioden 4.september 1996 til og med 31.mars 1999 og 
tarifforskriften fra og med l.april 1999. 

VTK opplyser videre at den marginale tapsprosenten er satt til 0% ettersom det er vurdert slik at 
innmating i VTKs nett gir en økning i transformeringstapet, men en reduksjon i høyspenttapet. 



Side 2 

NVEs vurdering 

Energi/edd 

Energileddet skal avspeile de marginale tapskostnadene. Dette leddet kan være positivt eller negativt 
avhengig av om innmating bidrar til å øke eller redusere tapet i nettet. I denne saken mater Jan 
Wærstad kraft inn i et underskuddsområde, samtidig påfører denne innmatingen et transformeringstap 
for VTK. I lignende saker, hvor man belaster og avlaster overliggende nett har NVE som regel godtatt 
at energileddet settes til O. Dette såfremt det ikke tydelig er et misforhold mellom belastning og 
avlastning. 

Effekt- og tilknytningsledd 

Ved fastsetting av effektgrunnlaget heter det i vedtaket at utformingen måtte følge gjeldende 
regelverk. Det vil si at fra 1996 til 3 Lmars 1999 var det "retningslinjer for beregning av 
overføringstariffer" datert henholdsvis oktober 1995 og november 1997, som ga føringer punkt 4.4 
tredje ledd); Avregnet kvantum skal være kraftverkets tilgjengelige vintereffekt. Tilgjengelig 
vintereffekt defineres som høyeste effekt som kan produseres i en sammenhengende 6-timers periode 
under høyeste vinteiforbruk. En regner her med normal vannfØring for elvekraftverk og magasinnivå 
for magasinverk, begge referert uke 3. 

Vi kan ikke på grunnlag av den informasjonen vi har mottatt, se at VTKs tariffering gjennom 
tilknytnings- og effektleddet i tidsrommet mellom 1996 og Lapril1999 strider mot det som ble 
bestemt i vedtak datert 4.august 2000. 

Fra Lapril1999 ga tarifforskriftene føringer (§ 16-2 andre ledd, fjerde og femte punktum) ; F()r 

mindre kraftverk uten reguleringsmulighet (kraftverk med installert ytelse mindre enn l MW) skal 
effektgrunnlaget referere seg til målt effektbelastning under nettets høylastperiode. Laveste 
effektgrunnlag skal for disse være 30% av installert effekt. 

Her er det forskriftens intensjon at effektgrunnlaget skal være gjennomsnittlig effektbelastning 
gjennom hele høylastperioden. Forskriften legger til grunn at netteier fastsetter hva som er 
høylastperioden i eget nett. Beregnet effektbelastning over en periode vil være et gjennomsnitt av den 
samlede energiinnmatingen (MWh) delt med antall timer i tilsvarende periode; 

Effektbelastning (effektgrunnlag) (MW) = Energiinnmating i høylastperioden (MWh) / 

Antall timer i høylastperioden (h) 

Den metoden som VTK nå benytter gir et galt effektgrunnlag ettersom gjennomsnittet av de fire 
høyeste kvartalsvise målte timeseffektene, ikke gir uttrykk for effektbelastningen under nettets 
høylastperiode. 

Effektgrunnlaget skal benyttes ved utforming av både effekt- og tilknytningsleddet. 

Paragrafens andre ledd, femte punktum (30% regelen), skal kun være en sikkerhetsventil for netteier, 
slik at kraftverk med lav effektbelastning (i forhold til installert effekt) under nettets høylastperiode 
også er med på å dekke faste kostnader i nettet. 

I forhold til tarifforskriften er etter NVE sin vurdering, VTKs fastsettelse av effektgrunnlaget ikke i 
samsvar med forskriftens intensjon. 



m 
~ 

Vedtak 

Side 3 

NVE finner med grunnlag i mottatt informasjon at VTK sin tariffering av Jan Wærstad sitt 
minikraftverk ikke er i strid med regelverket og således er i tråd med vedtak fattet 4. august 2000, med 
hensyn til energiledd i hele perioden og effektgrunnlag i perioden mellom 1996 og l.april 1999. Ved 
tariffering av innmating fra Jan Wærstad sitt minikraftverk fra og med l.april 1999 skal det legges til 
grunn et effektgrunnlag som refererer seg til målt effektbelastning under nettets høylastperiode. 

Vedtaket gis gyldighet fra og med 5.november 1996 og skal iverksettes snarest. 

Med hilsen 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingdirektør it Ionsa'::i~ 

/ ~~ksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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'!!!! vassdrags- og 
energidirektorat Et Norges 

NVE. 

Arve H. Andersen 
Kamfjordåsen 72 
3227 SANDEFJORD 

Vår dato: 27. G3. 2DliJ 
Vår ref.: NVE 200102878-2 emtllav 
Arkiv: 912-653.4Nestfold Kraft 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Økning i hyttetariff 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Vi viser til Deres brev av 07.03.01 hvor De klager på økning i hyttetariffen hos Vestfold Kraft Nett. 

Overføringstariffen (nettleien) er den prisen du betaler for overføring/transport av strømmen du 
kjøper. Tariffen skal dekke kostnadene ved denne overføringen samt gi en rimelig avkastning til 
netteier. Kostnadene ved overføring i nettet er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske 
tapene i ledningene, mens den største delen er faste kostnader som ikke varierer med forbruket. I et 
typisk distribusjonsnett kan energikostnadene til marginale tap i ledningene utgjøre 20-30%, eller 4-5 
øre/kWh (ekskl.mva.) av de samlede kostnadene ved levering til en husholdning. Resten, og dermed 
den største delen av kostnadene, er faste og varierer ikke med uttaket. 

Nettselskapene har monopol på levering av kraft innenfor sitt område, og blir regulert av NVE 
gjennom energiloven og tilhørende forskrifter for at unngå at nettselskapene tar for høy pris på sine 
tjenester. Hvert år tildeles nettselskapene en inntektsramme av NVE som sier hvor mye inntekt som 
kan hentes inn gjennom nettvirksomheten. Hvis netteier henter mer inntekt gjennom tariffene enn hva 
inntektsrammen tillater, betales dette tilbake til kundene i form av lavere tariffer i de påfølgende år. 
Henter nettselskapet inn mindre enn hva inntektsrammen tillater, har nettselskapet anledning til å 
hente dette inn gjennom høyere tariffer i de påfølgende år. 

Energiloven og forskriftene setter rammer for hvordan nettselskapene kan fastsette sine tariffer. Det er 
nettselskapets eget ansvar å utarbeide tariffer som ikke strider mot regelverket. Tariffen (nettleien) for 
levering til husholdning, eller hytte, består av et energiledd og et fastledd. Energileddet varierer med 
hvor mye strøm en bruker, mens fastleddet er et fast kronebeløp per år. Regelverket sier at 
energileddet skal som et minimum dekke de marginale tapskostnadene i ledningene, mens fastleddet 
som et minimum skal dekke de kundespesifikke kostnadene. Når det gjelder de resterende kostnadene 
har nettselskapet en stor grad av frihet til selv å bestemme hvorvidt de skal dekkes inn gjennom 
fastleddet eller energileddet. 

Vestfold Kraft Nett har en tariff for husholdninger og hytter i 2001 hvor fastleddet er på 1500 kr/år og 
energileddet er på Il ørelkWh (tallene er ekskl.mva.). Det betyr at Vestfold kraft har valgt å dekke en 
ikke ubetydelig del av de faste kostnadene inn gjennom energi leddet. For 2000 var tilsvarende tariff 
hos Vestfold et fastledd på 1200 kr/år og et energi ledd på 14,5 ørelkWh (taUene er ekskl.mva.). 
Vestfold har altså valgt å øke fastleddet og redusere energileddet i år 200 l. Som tidligere nevnt har 
nettselskapet en stor grad av frihet til å bestemme fordeling mellom fastledd og energiledd. Ønsker 



-~ Side 2 

nettselskapet å gjøre en endring i fordeling mellom fastleddet og energileddet fra ett år til ett annet, har 
de anledning til dette så lenge endringen er innenfor de rammer som regelverket setter. Til 
sammenligning kan det nevnes at gjennomsnittlig fastledd i tariffen for husholdninger i Norge i 200 l 
er et fastledd på kr 1317 kr/år og energiledd på 14,7 ørelkWh (tallene er ekskl.mva.). Vestfold har 
altså fastledd som ligger noe over landsgjennomsnittet, mens energileddet ligger under gjennomsnittet. 

De skriver i Deres brev at Vestfold Kraft ikke har noen hyttetariff og at dette er det gunstigste 
abonnementet de kan tilby for hytter. Mange nettselskap har egne tariffer for hytter, og NVE har 
akseptert dette. Det som da er vanlig er at fastleddet settes høyere for hytter enn for vanlige 
husholdninger. Noe av årsaken til dette er at hyttene ofte har lavere forbruk enn husholdningene, og 
dermed dekker inn mindre av de faste kostnadene gjennom energileddet enn hva som anses som 
rimelig. 

På bakgrunn av den informasjonen NVE sitter med i denne saken, kan ikke NVE finne at tariffen hos 
Vestfold Kraft Nett er i strid med gjeldende regelverk. 

M~ 
Jon sa:;(/(/! 
seksjonssjef 

Kopi: Vestfold Kraft Nett AS 
Postboks 2246 
3101 TØNSBERG 

\ '") 

~S~ \f~~s 
Lisbeth Anita Vingås 
førstekonsulent 
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B Norges 
!!! vassdrags- og 
. energidirektorat 

NVE. 

Bryggedrift AS 
Stranden 3B, 3. etasje 
0250 OSLO 

Vår dato: 2 7. 03. LDD I 
Vår ref.: NVE 200100941-3 emtllav 
Arkiv: 653.3 
Deres dato: 18.01.2001 
Deres ref.: 

Fellesmåling - Aker Brygge 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Vi viser til Deres brev av 18.01.01 og til møte med Arne Kleiven 21. Mars 2001. 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 9595 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Forskriften om kontroll av nettvirksomheten av 11. Mars 1999 § 14-3 sier om felles måling av 
sluttkunder at: "For boligsameier, forretningsgårder, borettslag, boligbyggelag og lignende kan 
måling gjennomføres per felles inntaksledning og normalt bare for en bygning. " 

Angående Deres spørsmål til hvorvidt BD/tilbyder skal ha konsesjon sier energilovforskriften§ 4-2, 
andre ledd at: "Enheter som omsetter elektrisk energi eller som kan stå i en eller annen form/or 
monopolsituasjon, må ha omsetningskonsesjon. "Videre sier § 4-2, andre ledd, bokstav b) at unntatt 
for konsesjonsplikt er: " .... videreformidling av elektrisk energi i forbindelse med utLeie av hele eller 
deler av bygninger eller anLegg til bolig eller næringsvirksomhet når utleier ikke har område 
konsesjon. " De tilfeller som faller inn under denne bestemmelsen vil altså være unntatt 
konsesjonsplikt. 

I Deres brev stiller De spørsmål til hvorvidt nettleie inkludert offentlig avgifter kan faktureres av andre 
enn Viken Energinett. Vi forstår Dem dithen at Bryggedrift vurderer å sette bort fakturering av 
sluttkundene som befinner seg bak det fellesmålte punktet til en tredjepart. Ved fellesmåling må 
netteier kunne kreve at en juridiskperson opptrer på vegne av den fellesmålte enheten. Netteier vil 
inngå avtale med denne ene juridiske personen. Kunden, eller den juridiske personen, får tilsendt en 
faktura og er økonomisk ansvarlig overfor netteier. Dersom den nye juridiske enheten er unntatt 
konsesjonsplikt etter energilovforskriften § 4-2, andre ledd, bokstav b), vil organisering knyttet til 
viderefordeling av nettleien bak det fellesmålte punktet være utenfor NVEs myndighetsområde. 

Eksisterende målere for de tidligere enkeltabonnenter er everkets eiendom, og det må eventuelt 
forhandles med netteier om kjøp, eller leie av disse. Et annet alternativer å anskaffe seg målere fra 
annet hold. 

En overgang til fellesmåling kan være aktuelt for borettslag, forretningsgårder eller lignende hvor det 
foreligger avtaler eller utleievilkår om felles avregning av kraftkjøp og nettleie/overføringskostnader. 
Den enkelte andelshaver, eller leietaker, vil således normalt ikke kunne velge kraftleverandør på 
individuelt grunnlag. 

Videre spør De i Deres brev hvorvidtdet foreligger konkrete planer om regelendring. NVE vil 
poengtere at forskriften om kontroll av nettvirksomheten gir rammer som nettselskapenes tariffer skal 
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utarbeides innenfor. Nettselskapet er selv ansvarlig for å utarbeide tariffer innenfor disse rammene, og 
har derfor en stor grad av frihet til å bestemme fordeling på ulike ledd i tariffen, kundegrupper ect. 
Nettselskapet har dermed anledning til å komme med endringer i tariffen uten at regelverket er 
revidert. 

Eventuelle endringer i forskriften som er relevante for Deres spørsmål, er det ikke tatt stilling til på 
nåværende tidspunkt. 

Med hilsen 

Jr&~ 
seksjonssjef 

\ ~ 

~b~~~~:~ 
Lisbeth Amta V mgas 
førstekonsulent 
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1472 FJELLHAMAR 

Vår dato: 2 4. 04. 2001 
Vår ref.: NVE 200101889-6 emtllav 
Arkiv: 9l2-653.4/0stnett AS 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Klage på økning i fastleddet 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Ving ås 
22959157 

Vi viser til Deres brev av 07.02.01 og brev datert 31.01.01. 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 2i95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto; > • 

08271014156 

Når en kjøper strøm betaler man for to ulike produkt. En betaler kraftpris for s.el\:e :sJfØ~en 
en kjøper og en betaler nettleie for overføring/transport av denne strømmen. Kt<lftp~ise~ blir 
bestemt i et marked der det er konkurranse, det vil si at du som forbruker står fritt tit-~yelge 
den kraftleverandør som til enhver tid har lavest pris. Nettleien blir bestemt i et marked ' . 
karakterisert som et naturlig monopol, noe som blant annet betyr at du som forbruker er 
bundet til det nettselskap som har monopol på levering innenfor området der du bor. I ditt 
tilfelle vil dette være 0stnett AS. Skulle De velge en ny kraftleverandør, vil De fremdeles 
betale samme nettleie til 0stnett AS . 

Uten regulering kan en monopolist ta den pris han ønsker, noe som i korte trekk kan sies å 
være den økonomiske begrunnelsen for offentlig regulering av nettselskapene. NVE regulerer 
nettselskapene ved at de hvert år blir tildelt en inntektsramme som sier hvor mye inntekt som 
kan hentes inn gjennom nettvirksomheten. Henter selskapet inn mer inntekt gjennom nettleien 
enn hva inntektsrammen tillater, betales dette tilbake gjennom redusert nettleie de påfølgende 
år. Henter selskapet inn mindre enn hva inntektsrammen tillater, har selskapet anledning til å 
hente dette inn gjennom økt nettleie i de påfølgende år. 

Nettleien skal dekke kostnader ved overføring i nettet. Kostnadene i elektriske nett er delvis 
bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene ved overføring i ledningene, mens 
den største delen er kapital - og vedlikeholdskostnader som ikke varierer med forbruket på 
kort sikt. I et typisk distribusjonsnett utgjør energikostnaden til marginale tap i ledningene 20-
30%, eller 4-5 ørelkWh av de samlede kostnadene ved levering til en husholdning. Resten og 
dermed den største delen varierer ikke med hvor mye strøm som forbrukes. Nettselskapet er 
selv ansvarlig for å utarbeide nettleie som skal gjelde for deres nett, og som ikke strider med 
bestemmelsene i energiloven og tilhørende forskrifter. Gjennom forskrift om kontroll av 
nettvirksomheten av 11. Mars 1999 fastsetter NVE rammer som nettleien skal utarbeides 
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innenfor. Hvis nettselskapet praktiserer en nettleie som er i strid med bestemmelsene i dette 
regelverket, har NVE rett til å pålegge nettselskapet å endre sine denne. 

Forskriften sier at nettleien for en husholdning skal bestå av et fastledd og et energiledd. 
Fastleddet skal som et minimum dekke kundespesifikke kostnader, mens energileddet som et 
minimum skal dekke kostnader til marginale tap. Nettselskapet bestemmer selv hvordan de 
resterende kostnadene skal fordeles mellom fastledd og energiledd i deres lokale nett. For 
2001 har østnett et energiledd på 14 ørelkWh, noe som betyr at 0stnett har valgt å dekke en 
betydelig del av de kostnadene som ikke avhenger av hvor mye strøm som forbrukes, inn 
gjennom energileddet. Dette vil være til relativ fordel for kunder med lavt forbruk. 

Hvis nettselskapet ønsker å endre fordeling mellom fastledd og energiledd, så har de 
anledning til dette. For 200 l opplyser 0stnett at de har besluttet at husholdninger skal dekke 
relativt mer av bruksuavhengige kostnader gjennom fastleddet og mindre gjennom 
energileddet enn hva de gjorde året før. Dette forklarer noe av økningen i fastleddet i Deres 
nettleie. 

Nettselskapene har anledning til å dele sine kunder inn i tariffgrupper basert på typiske og 
sammenfallende uttaksprofiler, brukstid, ect. i de ulike gruppene. Dette har gitt seg utslag i at 
mange nettselskap har følgende inndeling i tariffgrupper: husholdninger, fritidsboliger og 
næringer. Tidligere Akershus Nett hadde inndelt i nok en tariffgruppe og praktiserte en 
nettleie med redusert fastledd for kunder i blokk. 

Akershus Nett og Søndre Follo Energi er fra 01.01.01 østnett AS. Opprinnelig var fastleddet 
for Akershus Nett og Søndre Follo Energi forskjellig. Akershus Nett praktiserte i 2000 et 
fastledd for husholdninger på 1350 kr/år, og i tillegg hadde de en egen tariff for kunder i 
blokk med redusert fastledd. Søndre Follo praktiserte et fastledd for husholdningskunder på 
1661 kr/år (tallene er inkl. mva.) og hadde ingen reduksjon i fastleddet for kunder i blokk. 
Ved sammenslåing av nettselskap skal nettleien utjevnes til å bli lik innenfor det geografiske 
området til det nye fusjonerte nettselskapet. Da østnett ble opprettet medførte dette Økning i 
fastleddet for husholdningkunder i tidligere Akershus Nett, samt en ekstra økning for kunder i 
blokk da østnett ikke praktiserer kunder i blokk som egen tariffgruppe. 

Forskriften sier at nettselskapet plikter å gjøre nettleien kjent i egen brosjyre, eller i annen 
skriftlig informasjon som er tilgjengelig for kunden. I tillegg skal nettleien gjøres kjent i en 
avis som er alminnelig lest i distriktet. 0stnett skriver i sitt brev av 28.03.01 at nettleien for år 
200 l ble annonsert i lokalpressen i deres forsyningsområde, og at det i tillegg ble informert 
om prisene i eget vedlegg til fakturaen i januar 2001 i tillegg til internett. De skriver i Deres 
brev av 31.03.01 at dette ikke er tilfelle og vedlegger kundeinformasjon fra Tindra Energi. Vi 
vil vise til starten av dette brevet hvor vi forklarer at De betaler for to ulike produkt når De 
kjøper strøm. De betaler kraftpris for selve strømmen som De kjøper av den kraftleverandør 
som De har valgt. I Deres tilfelle går vi ut fra at dette er Tindra Energi. Mens De betaler 
nettleie til nettselskapet som har monopol på overføring av kraft innenfor området der De bor, 
i Deres tilfelle østnett. Brosjyren fra Tindra Energi inneholder kun informasjon om 
kraftprisen, mens vedlegget som viser nettleien for 200 l kommer fra 0stnett. Vi går dermed 
ut fra at dette beror på en misforståelse. NVE har hatt en lignende sak parallelt med denne, 
som også omhandler økning i fastleddet fra en kunde i tidligere Akershus Nett. Denne kunden 
har vedlagt kopi av den informasjon som 0stnett i sitt brev refererer til, og NVE har dermed 
ingen grunn til å tro at 0stnett farer med uriktige opplysninger. 
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Konklusjon 

På bakgrunn av den informasjon NVE har mottatt i denne saken, finner vi ikke at nettleien 
som 0stnett AS praktiserer er i strid med bestemmelsene i energiloven og tilhørende 
forskrifter. 

Med ilsen 

f&~ 
seksjonssjef 

Kopi: 0stnett AS 
Postboks 224 
2001 LILLESTR0M 

~~\J'~~ 
Lisbeth Anita Vingås 
førstekonsulent 
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5072 BERGEN 

Vår dato: 2 5. 04. 2001 

Vår ref.: NVE 200103936-2 emtlave 
Arkiv: 653.3 
Deres dato: 20.04.2001 
Deres ref.: 

Beregning av anleggsbidrag 

Saksbehandler: 
AmeVenjum 
22959258 

Vi viser til Deres telefaks av 20. april 2001. De stiller brevet følgende spørsmål: 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Kan kraftlaget pålegge byggherren å dekke grøftekostnadene selv om økt kraftsalg gir grunnlai.jor en 
investering som dekker både kabelkostnad og grøftekostnad? 

Regelverket for beregning av anleggsbidrag er nedfelt i § 16-4 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet 
(jf. forskrift av Il. mars 1999 nr. 302). Denne bestemmelsen gjør rede for i hvilke situasjoner 
anleggsbidrag kan innkreves og hvilken beregningsmetode som skal benyttes når anleggsbidraget 
fastsettes. Det kreves at nettselskapet holder seg innenfor de rammer denne bestemmelsen setter. 

Det heter bl.a. i nevnte paragraf at anleggs bidraget maksimalt kan settes til anleggskostnad for 
anlegget minus tilknytningsgebyr og nåverdien av kundens bidrag til økt inntektsramme. Om 
anleggskostnad heter det i samme paragraf at "Anleggskostnad settes lik spesifikke kostnader ved 
tilknytningen eller forsterkningen, inkl. timeverk for personell, maskiner og utstyr." Dette utdraget er å 
forstå slik at bl.a. grøftekostnader kan inntas i anleggsbidragsberegningen. 

Som nevnt bestemmer forskriften at anleggsbidragets størrelse avhenger av anleggskostnad, 
tilknytningsgebyr og nåverdien av tilknytningens bidrag til økt inntektsramme for nettselskapet. Da 
grøftekostnaden er en av flere parametre som inngår i beregningsgrunnlaget er det heller ikke mulig å 
svare på om eller eventuelt hvor stor andel av grøftekostnaden kunden skal dekke i det aktuelle 
tilfellet. På et generelt grunnlag kan følgende sies: 

Når nåverdien av økt inntektsramme er større enn anleggskostnadene (inkl. grøftekostnaden) kan 
nettselskapet ikke kreve et anleggsbidrag, og følgelig kan nettselskapet heller ikke kreve at kunden 
dekker grØftekostnaden separat. 
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Når nåverdien av økt inntektsramme er mindre enn anleggkostnadene (inkl. grøftekostnaden) skal 
kunden betale et anleggsbidrag. Hvis anleggsbidraget er større enn grøftekostnaden blir resultatet 
det samme for kunden om han betaler hele grøftekostnaden separat eller om grøftekostnaden 
inngår i nettselskapets anleggsbidragberegning. 

• Ame Venjum 
rådgiver 
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8275 STORJORD I TYSFJORD 

Vår dato: 
02 05. 2001 

Vår ref.: NVE 200100363-2 emtlchs 
Arkiv: 653.4 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Christina Sepulveda 
22959485 

Nordkrafts regionalnettstariff for 2000 og 2001 - vedtak 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22959595 
Telefaks: 22 95 90 00 

E-post: nve@nve.no 
Internett www.nve.no 

Qrg.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Øankkonto: . 
08271014156 

Ballangen Energi AS klager på Nordkraft sin utforming av tariffer for uttak fra regionatn~ttet. 
Spesielt klager Ballangen Energi AS på at Nordkraft AS for tariffåret 2000 (2001) kreve~j~p. ... 
mindreinntekt på ca. 6 mill~ kroner som følge av oppjustering av inntektsrammen til NoiifRtaft:: 
for årene 1998, 1999 og 2000. Nettmessige forhold i området fører til at Ballangen Enex-gifkS>er;',' 
eneste uttakskunde fra Nordkraft AS sitt regionalnett. Nordkraft AS sin utfornUpg,av ';:" '. ' 
regionalnettstariff innebærer at Ballangen Energi AS belastes en vesentlig andel'aykostriadene .' 
og hele mindreinntekten i Nordkraft AS sitt regionalnett. NVE har vurdert klagen lihe~()ld til 
gjeldende regelverk for utforming av tariffer. NVE finner ikke grunnlag for å pålegge Nofdkraft 
AS å endre utformingen av regionalnettstariffen. NVE pålegger med dette at mindreinntekt som 
følge av oppjustering av inntektsrammen skal hentes inn via tariffen over tid og maksimalt med 
20% av beløpet per år. 

Ballangen Energi AS (BE) har i brev datert 22. desember 2000 klaget Nordkraft AS (NK) sin 
regionalnettstariff inn for NVE. 

NK har i brev datert 12. februar 2001 gitt sine kommentarer til BE sin klage. BE har i brev datert 21. 
februar 2001 kommet med tilleggskornmentarer til klagen. 

Saksopplysninger 

NK sitt regionalnett består av to separate 132 kV linjer. Linjene går fra sentralnettspunktet i Ballangen 
til henholdsvis Bjørkåsen og KjØpsvik. BE er tilknyttet NKs regionalnett i Bjørkåsen mens Nord
Salten Kraftlag (NSK) og Sørfjord Kraftverk (SK) er tilknyttet regionalnettet i Kjøpsvik. 

I Bjørkåsen har BE tilknyttet produksjon og forbruk på henholdsvis 6,7 MW og 13,8 MW. BE har et 
netto uttak fra NKs regionalnett i Bjørkåsen på 7, l MW. 

I KjØpsvik har NSK netto innmating på 17,4 MW. Tilknyttet produksjon er 52 MW og forbruk 34,6 
MW. NSK avregnes i tillegg til netto innmating et minimum effekttillegg på 8,6 MW. SK har 
tilknyttet produksjon og netto innmating på 57,2 MW i Kjøpsvik. 
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Av opplysninger i klagen fra BE og kommentarer til klagen fra NK fremgår det at NK tarifferer begge 
\32 kV linjene som et felles tariffområde. Tariffene for uttak og innmating fastsettes med 
utgangspunkt i kostnader til sentralnettet og NKs samlet inntektsramme. All innmating og alt uttak 
avregnes et tilknytningsledd på bakgrunn av brutto tilknyttet effekt etter sentralnettets satser. Videre 
avregnes tilknyttede kunder et effektledd på bakgrunn av netto innmating etter sentralnettets effekt ledd 
eller netto uttak etter regionalnettets effektledd. I tillegg benytter NK et minimum effekttillegg dersom 
netto effektutveksling er lavere enn 30% av brutto tilknyttet effekt. All innmating og alt uttak avregnes 
energiledd. 

Effektledd for uttak fra NK sitt regionalnett beregnes på bakgrunn av NK siri samlede inntektsramme 
pluss kostnader til sentralnettet fratrukket tariffinntektene fra tilknytnings- og effektledd for 
innmating, tilknytningsledd for uttak, minimum effekttillegg og energiledd. Størrelsen på effektledd 
for uttak fra NKs regionalnettet avhenger dermed i stor grad av størrelsen på inntektsrammen for 
regionalnettet. Videre vil enhver endring i inntektsrammen så godt som kun føre til endringer i 
effektledd for uttak fra regionalnettet. 

I vedtak av 13. april 2000 har NK fått oppjustert sin inntektsramme for årene 1998, 1999 og 2000. 
Oppjusteringen ble gjort som følge av mottatt statsstøtte tidligere år. Oppjusteringen innebærer at NK 
for tariffåret 200 l har en mindreinntekt på ca. 6 mill. kroner i tillegg til ordinær inntektsramme for 
2001. 

BE sin klage 

BE klager til NVE over at NK sin utforming av regionalnettstariffen innebærer at BE belastes en større 
andel av kostnadene i regionalnettet enn kostnadene i linjen BE faktisk benytter. Spesielt klager BE 
over at NK sin tariffering innebærer at BE belastes hele mindreinntekten som følge av 
inntektsrammeoppjusteringen. 

BE begrunner klagen spesielt med at NK sin avregning av minimum effekttillegg ikke er riktig. BE 
mener tariffsatsen for avregning av minimumstillegget skal beregnes som gjennomsnitt av effektledd 
for innmating og uttak i det aktuelle nettet. BE mener det er feil når NK benytter gjennomsnitt av 
sentralnettets satser for effektledd for innmating og uttak. 

BE viser til at rimelig tariffering av BE er at NK definerer 132 kV linjen Ballangen - Bjørkåsen som 
et eget tariffområde. Regionalnettstariffen for BEs uttak bør således fastsettes på bakgrunn av 
inntektsrammen og eventuell mindreinntekt for den aktuelle linjen og andel av kostnadene til 
sentralnettet. Alternativt viser BE til at 132 kV linjen Ballangen - Bjørkåsen må defineres som en del 

av sentralnettet. 

NVE sin vurdering 

NVE vil i det følgende gi sin vurdering av BEs forslag om at 132 kV linjen Ballangen-Bjørkåsen bør 
tas inn i sentralnettet, NK sin utforming av regionalnettstariff og NK sin mulighet til å hente inn 
tidligere akkumulert mindreinntekt sett i lys av forskrift av Il . mars 1999 om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og oveifØringstariffer med endringer sist av 
01.01.200 l (tarifforskriften). 



-~ 
Sentralnettets utstrekning 

Side 3 

BE sitt alternativ som innebærer at 132 kV linjen Ballangen - Bjørkåsen defineres som en del av 
sentralnettet er vurdert i forbindelse med NVEs vedtak datert 27. mars 200 l angående radialer og 
sentralnettets utstrekning. NVEs konklusjon var at det ikke var grunnlag for å inkludere 132 kV linjen 
Ballangen - Bjørkåsen i sentralnettet. 

NK sin utforming av tariff for regionalnettet 

I henhold til § 13-1 bokstav g) i tarifforskriften hvor det heter at tariffene skal gi nettselskapet 
inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt inntektsramme, kostnader til overliggende nett og 
lovpålagt enøk har NK full anledning til å utfonne tariffer som gir inntekter innenfor fastsatt 
inntektsramme og kostnader til overliggende nett. Videre innebærer bestemmelsen som fremgår av § 

16-2 første ledd om at sentralnettets innmatingstariffer skal være retningsgivende ved innmating i 
regional- og distribusjonsnett at fordeling av kostnader i nettet mellom innmating og uttak i stor grad 
er gitt. Residuale kostnader i det lokale nettet som ikke dekkes av innmating må dermed dekkes av 
uttak.. 

Minimum effekttillegg 

Vedrørende NK sin avregning av minimum effekttillegg vises det til at i § 14-1 andre ledd fjerde 
punktum heter det at det kan fastsettes et minimums effektgrunnlag. Bestemmelsen i forskriften har til 
hensikt å fange opp tilfeller der det er stort avvik mellom faktisk målt effektbelastning og nødvendig 
effektinstallasjon for å kunne betjene tilknyttede kunder. Bestemmelsen innebærer ikke at netteiere er 
pålagt å fastsette og avregne minimums effektgrunnlag. Tarifforskriften gir heller ingen føringer i 
forhold til størrelsen på avregningsgrunnlaget eller utformingen av tariffen ved avregning av 
minimums effektgrunnlag. 

For sentralnettet har Statnett utarbeidet detaljerte retningslinjer for fastsettelse av avregningsgrunnlag 
og størrelsen på tariffen. Etter det NVE kan se viderefører NK praksis i sentralnettet til eget 
regionalnett. NVE har ikke hatt innvendinger mot Statnett sin praksis i sentralnettet, da den ikke er i 
strid med gjeldende regelverk. Statnett sin praksis i sentralnettet er imidlertid ikke eneste metode for å 
avregne et minimum effekttillegg. Etter NVEs vurdering er det ikke åpenbart at det er hensiktsmessig 

. at fastsettelse av minimum effektgrunnlag skjer på tilsvarende måte både med hensyn til fastsettelse av 
avregningsgrunnlag og tariffsats ved tariffering på lavere nettnivåer. Det vises i den sammenheng til at 
gjeldende regelverk ikke nødvendigvis vil være til hinder for andre måter å fastsette minimum 
effekttillegg og som fører til en annen kostnadsfordeling. 

Brutto-/netto tariffering 

NK viderefører praksis fra sentralnettet med brutto tariffering av tilknytningsledd og netto tariffering 
av effektleddet. Netto tariffering av effektleddet innebærer at avregnet mengde er lavere enn tilknyttet 
mengde. I enkelte tilfeller vil avregnet mengde kunne være veldig lav. NVE har ikke hatt innvendinger 
mot brutto-/netto tariffering og finner ikke at en slik praksis vil være i strid med gjeldende regelverk. 
Det påpekes imidlertid at det ikke fremgår noen direkte bestemmelse i tarifforskriften vedrørende 
utformingen av brutto-/netto tariffering. Igjen vises det til at det ikke er åpenbart at praksis i 
sentralnettet er den mest hensiktsmessige i alle tilfeller. Også i dette tilfelle vil ikke nødvendigvis 
andre former for utforming av tariffene være i strid med gjeldende regelverk. 
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Tarijfering på bakgrunn av samlet inntektsramme 

I sammenhengende nett med en eier er det vanlig praksis at tariffene fastsettes på bakgrunn av 
netteiers samlede inntektsramme. Tariffsatsen for hver enkelt kunde vil gjenspeile gjennomsnittlige 
kostnader i nettet og ikke kostnadene ved anleggene den enkelte kunde er tilknyttet og benytter. 
Spørsmål oppstår i de tilfeller en netteier tariffer flere separate nettanlegg. I slike tilfeller er det NVE 
sin vurdering at verken at nettanleggene tarifferes på bakgrunn av samlet inntektsramme eller hver for 
seg på bakgrunn av faktiske kostnader vil være i strid med gjeldende regelverk. 

M er-/mindreinntekt 

Av tarifforskriftens § 8-4 første ledd fremgår det at: 

Nettselskapet skal håndterer merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Mer- eller 
mindreinntekt skal beregnes for sentral-, regional- og distribusjonsnett. Merinntekt skal tilbakeføres 
kunden, mens mindreinntekt kan hentes inn fra kundene. 

og videre av tredje ledd at: 

Tilbakeføring skal skje ved en justering av tariffer og priser ved salg av nettjenester eller ved kontant 
tilbakefØring. Ved beregning av neste års oveifØringstariffer skal det tas hensyn til den antatte saldo 
for mer-/mindreinntekt med sikte på å redusere denne saldoen ..... 

Dersom netteier ønsker å hente inn mindreinntekt skal denne tilbakeføres via tariffen og etter 
gjeldende regelverk for utforming av tariffer. Det fremgår ikke eksplisitt av forskriften hvilket 
tidsperspektiv som skal legges til grunn, ut over at tilbakeføringen skal skje over tid. 

Forståelse av begrepet over tid må sees i sammenheng med formålet med bestemmelsen, som primært 
tar sikte på at tariffene skal holdes mest mulig stabile. Bakgrunnen er at det er ønskelig med størst 
mulig forutberegnelighet for sluttbrukerne. Så langt det er mulig skal innhenting av mindreinntekt 
derfor ikke medføre vesentlig økning i tariffene til kundene i et enkelt tariffår. Dette gjelder særlig i et 
tilfelle som det foreliggende, ettersom Økningen i inntektsrammen primært er gitt for å gi nødvendige 
midler til reinvestering i fremtiden. 

Ved innhenting av mindreinntekten som følge av oppjustering av inntektsrammen, må derfor NK ta 
hensyn til tariffvirkningene dette innebærer for tilknyttede kunder. I dette tilfellet er det NVE sin 
vurdering av innhenting av hele mindreinntekten i løpet av et år innebærer en vesentlig økning i 
tariffen. Tariffene til BE skal derfor beregnes slik at mindreinntektssaldoen reduseres over tid, 
gjennom at maksimalt 20% av beløpet hentes inn per år. 

Konklusjon 

NK sin tariffering er etter NVEs vurdering ikke i strid med gjeldende regelverk. NVE ser imidlertid at 
NK sin utforming av regionalnettstariffen for uttak til BE reiser spørsmål angående kostnadsfordeling 
mellom kunder i NK sitt neU. NVE vil i den sammenheng presisere at tarifforskriften ikke er til hinder 
for andre former for tariffering som kan føre til en annen kostnadsfordeling. 

Ved innhenting av mindreinntekt skal det tas hensyn til tariffvirkningen for kundene. NKs 
mindreinntekt som følge av oppjustering av inntektsrammen skal hentes via tariffen over tid og 
maksimum 20% av beløpet per år. 
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Vedtak 

NVE finner ikke grunnlag for å pålegge NK å endre utfonning av regionalnettstariffen. 

Mindreinntekt som følge av oppjustering av inntektsrammen skal hentes inn via tariffen over tid og 
maksimum 20% av beløpet per år. 

Med hilsen 

cÅ-~n-.~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er 

kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Klagesak - Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstaritI 

Ballangen Energi AS har i brev av 20. juni 2001 påklaget NVEs vedtak av 2. mai 2001 
angående Nordkrafts regionalnettstarifffor 2000 og 2001. Ballangen Energi la saken 
frem for NVE i brev av 22. desember 2000. Ballangen Energi har gitt 
tilleggskommentarer til klagen i brev av 21. februar 2001. Nordkraft har gitt sine 
kommentarer til NVE i brev av 12. februar 2001. Ballangen Energi sendte også en 
forespørsel til NVE i brev av 4. januar 2000. NVE besvarte forespørselen i brev av 31. 
mai 2000. 

Saksopplysninger 

Nordkrafts regionalnett består av to separate 132 kV linjer. Unjene går fra 
sentralnettspunktet i Ballangen til henholdsvis Bjørkåsen og Kjøpsvik. Ballangen 
Energi er tilknyttet Nordkrafts regionalnett i Bjørkåsen. Ballangen Energi har 
produksjon og forbruk på henholdsvis 6,7 MW og 13,8 MW, dette gir et nettouttak på 
7,1 MW. I Kjøpsvik har Nord Salten Kraftlag netto innmating på 17,4 MW. Ttlknyttet 
produksjon og forbruk er henholdsvis 52 MW og 34,6 MW. Nord Salten Kraftlag 
avregnes i tillegg et minimum effekttillegg med grunnlag på 8,6 MW. Sørfjord Kraftverk 
har tilknyttet produksjon og netto innmating på 57,2 MW i Kjøpsvik. 

Nordkraft opplyser at de tarifferer begge 132 kV-linjene som et felles tariffområde. 
Tariffene for uttak og innmating fastsettes med utgangspunkt i kostnader til 
sentralnettet og Nordkrafts samlede inntektsramme. All innmating og alt uttak 
avregnes et tilknytningsledd på bakgrunn av brutto tilknyttet effekt etter sentralnettets 
satser. Videre avregnes kundene et effektledd på bakgrunn av netto innmating etter 
sentralnettets effektledd eller netto uttak etter et eget effektledd. I tillegg benytter 
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Nordkraft et minimum effekttillegg dersom netto utveksling er lavere enn 30 % av 
brutto tilknyttet effekt All innmating og alt uttak avregnes energiledd. 

Effektledd for uttak fra Nordkrafts regionalnett beregnes på bakgrunn av Nordkrafts 
samlede inntektsramme pluss kostnader til sentralnettet, fratrukket tariffinntektene fra 
tilknytnings- og effektledd for innmating, tilknytningsledd for uttak, minimum 
effekttillegg og energiledd. Størrelsen på effektleddet for uttak fra Nordkrafts 
regionalnett avhenger dermed i stor grad av størrelsen på inntektsrammen for 
regionalnettet Endringer i inntektsrammen vil som oftest kun føre til endringer i 
effektleddet for uttak fra regionalnettet. 

I vedtak av 13. april 2000 har Nordkraft fått oppjustert sin inntektsramme for årene 
1998, 1999 og 2000. Oppjusteringen ble foretatt som følge av mottatt statsstøtte tidligere 
år. Oppjusteringen innebærer at Nordkraft for tariffåret 2001 har en mindreinntekt på 
omtrent 6 millioner kroner i tillegg til ordinær inntektsramme for 2001. 

I vedtaket av 2. mai 2001 fastslo NVE at ved innhenting av mindreinntekt skal det tas 
hensyn til tariffvirkningen for kundene. Nordkrafts mindreinntekt som følge av 
oppjustering av inntektsrammen s~ hentes via tariffen over tid og maksimum 20 % av 
beløpet per år. 

Ballangen Energi sine merknader 

Ballangen Energi klager på at Nordkrafts utforming av regionalnettstariffen fører til at 
Ballangen Energi belastes en større andel av kostnadene i Nordkrafts regionalnett enn 
kostnadene i linjen Ballangen Energi faktisk benytter. 

Ballangen Energi mener at NVE i sitt vedtak ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til den 
urimelig skjeve kostnadsfordelingen som har oppstått i forbindelse med oppskrivingen 
av nettverdien og konsekvensene dette har for Ballangen som lokalsamfunn. De 
residuale kostnadene som skal dekkes av uttak står på ingen måte i forhold til bruken 
av nettet 

Ballangen Energi klager spesielt over at Nordkrafts tariffering innebærer at Ballangen 
Energi belastes hele mindreinntekten som følge av at Nordkraft i vedtak av 13. april 
2000 fikk oppjustert sin inntektsramme for årene 1998, 1999 og 2000, for tidligere 
mottatt statsstøtte. Ballangen Energi hevder at det faktum at deres kunder blir krevd 
for nesten hele mindreinntekten på 6 mill. kroner som etter NVEs vedtak skal betales 
ned over 5 år, er et større beløp enn det koster å bygge en tilsvarende linje fra 
Ballangen til Bjørkåsen i dag. I 1979 :fikk Ballangen Energi statsstønad for å bygge 
denne linjen, og i dag kreves det at de skal betale tilsvarende verdi ned over 5 år. 
Statsstønaden som i 1979 var ment som et bidrag framstår i dag som en stor belastning. 
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Ballangen Energi har fått utarbeidet et notat av SKM Energy Consulting, datert 
18.06.2001, hvor det argumenteres med at Ballangen Energi bør tarifferes som et "urent 
punkt", jf. OEDs vedtak av 25.03.1999. 

Ballangen Energi viser til at selv om NVE påpeker at forskriften gir åpning for en annen 
kostnadsfordeling, så er Nordkraft her ikke en nøytral netteier, men benytter den 
mulighet som forskriften gir til å begunstige seg selv med lavest mulig tariff. 

Ballangen Energi påpeker at N ordkrafts avregning av minimum effekttillegg ikke er 
riktig. Ballangen Energi mener tariffsatsen for avregning av minimumstillegget skal 
beregnes som gjennomsnitt av effektledd for innmating og uttak i det aktuelle nettet 
Ballangen Energi mener det er feil når Nordkraft benytter gjennomsnittet av 
sentralnettets satser for effektledd for innmating og uttak. 

På bakgrunn av dette ber Ballangen Energi OED om å pålegge Nordkraft å splitte 
inntektsrammen og utarbeide separate tariffer for hver radial slik at Ballangen Energi 
får like konkurranseforhold med omverdenen. Ballangen Energi mener at dette er i tråd 
med OEDs vedtak av 25.03.1999 vedrørende "urene" punkt Alternativt ber Ballangen 
Energi om tariffstøtte som tilsvarer den mindreinntekten som er oppstått på grunn av 
oppskrivningen. 

Nordkrafts merknader 

Tariffmodellens utforming 

Tariffmodellen som Nordkraft benytter er utformet på bakgrunn av gjeldende 
forskrifter, og behandler de tre kundene som er tilknyttet nettet på følgende måte: 

Nordkraft bruker nettet til innmating (Sørfjord Kraftverk) og tarifferes etter 
sentralnettets satser for alt unntatt energiledd. Energileddet innbetales som en sum av 
sentralnettets satser og regionalnettets satser. 

Nord-Salten Kraftlag har både forbruk og produksjon, men har netto innmating til 
regionalnettet Nord-Salten Kraftlag tarifferes etter netto innmating med samme sats 
som Sørfjord Kraftverk, men blir i tillegg ilagt et minimum effektledd. Dette fordi netto 
utveksling er mindre enn 30 % av tilknytningsgrunnlaget 

Ballangen Energi har både forbruk og produksjon, men har netto uttak fra 
regionalnettet Ballangen Energi tarifferes etter netto uttak, og betaler tilknytning etter 
sentralnettets satser, men effektledd etter regionalnettets satser. 

Netto utveksling 

Prinsippet med å behandle kunder etter netto utveksling er et meget sentralt punkt i 
tariffmodellen. I de tilfellene hvor kunden samlet opptrer som en produsent mot 
regionalnettet, brukes sentralnettets satser direkte. Dette som følge av at produsenter 
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skal sikres lik adgang til sentralnettet, og denned sikre lik markedsadgang for alle 
produsenter. 

Det er samordningsgevinsten, sammen med netto prinsippet som gjør at Ballangen 
Energi får en relativt høy kostnad ved bruk av regionalnettet Selskapet er eneste kunde 
med netto uttak og vil følgelig måtte betale alle kostnader som ikke dekkes inn 
gjennom innbetalingen fra øvrige kunder som har netto innmating. 

Vedtak fra OED om tariffering 

I et brev fra Olje- og energidepartementet datert 25.03.1999, er det behandlet en 
klagesak vedrørende tariffering av uttak i produksjonsnære strøk. Vedtaket slår, i følge 
Nordkraft, fast at lokalt uttak ikke skal belastes effektledd (noe de ikke blir pga. netto
betraktning). I praksis vil dette for tariffmodellen til Nordkraft si at bare Ballangen 
Energi skal belastes med effektledd for uttak. 

I det safiUne brevet fra OED, fremgår det også klart at produksjonen skal belastes med 
sentralnettets satser for tilknytnings- og effektledd. 

Minimum effektgrunnlag 

Nordkraft mener at forskriften, § 14-1, må kunne tolkes slik at anvendelsen av et 
minimum effektgrunnlag er opp til netteieren. For Nordkrafts tariffmodell er dette 
anvendt nettopp for å fordele kostnadene i større grad mellom kundene. Hvorvidt 
satsen for effektgrunnlaget skal settes som en middel av innmating og uttak for 
sentralnettet eller regionalnettet er igjen et valg som netteieren må gjøre. Forskriften 
sier ikke noe om dette leddets størrelse, og heller ikke noe om hvor stor andel av 
tilknytningsgrunnlaget som skal belastes med denne satsen. 

Det er derfor valgt å anvende en sats som ligger midt i mellom sentralnettets satser for 
innmating og uttak, og ilagt denne satsen på 30 % av tilknytningsgrunnlaget, fratrukket 
netto utveksling. Sentralnettet benytter 30 % av tilknytningsgrunnlaget, fratrukket netto 
utveksling, og dette er begrunnelsen for å velge denne størrelsen i regionalnettet 

Nordkra/ts konlilusjon 

Etter Nordkrafts mening er deres tariffmodell i overensstemmelse med de forskrifter 
som er gjeldende for tariffering av regionalnett. Prinsippene som modellen bygger på 
med netto-betraktning av kundene, samt en direkte videreføring av sentralnettets satser 
for innmating, er helt i tråd med vedtaket gjort av OED. 

Om Ballangen Energi skulle redusere sitt uttak, og øke sin egen-produksjon slik at det 
netto vil bli en innmating, vil dette medføre at effektleddet for innmating (til alle 3 
kundene) heves til inntektene tilsvarer rammen for tariffen. Dette er også klart 
beskrevet i det tidligere omtalte vedtaket fra O ED. 
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NVEs merknader 

Sentralnettets utstrekning 

Ballangen Energi sitt alternativ som innebærer at 132 kV linjen Ballangen-Bjørkåsen 
defineres som en del av sentralnettet er vurdert i forbindelse med NVEs vedtak datert 
27. mars 2001 angående radialer og sentralnettets utstrekning. NVEs konklusjon var at 
det ikke var grunnlag for å inkludere 132 kV linjen Ballangen-Bjørkåsen i sentralnettet 

Nordkrajts utforming av tarifffor regionalnettet 

I henhold til § 13-1 bokstav g i tarifforskriften hvor det heter at "tariffene skal gi 
nettselskapet inntekter til dekning av kostnader innen/or tildelt inntektsramme, kostnader 
tiloverliggende nett og lovpålagt enøk", så har Nordkraft full anledning til å utforme 
tariffer som gir inntekter innenfor fastsatt inntektsramme og kostnader tiloverliggende 
nett. Videre innebærer bestemmelsen som fremgår av § 16-2 første ledd om at 
sentralnettets innmatingstariffer skal være retningsgivende ved innmating i regional- og 
distribusjonsnett, at fordeling av kostnader i nettet mellom innmating og uttak i stor 
grad er gitt. Residuale kostnader i det lokale nettet som ikke dekkes av innmating må 
dermed dekkes av uttak. 

Minimum effekttillegg 

Vedrørende Nordkraft sin avregning av minimum effekttillegg vises det til at i § 14-1 
andre ledd fjerde punktum heter det at det kan fastsettes et minimum effektgrunnlag. 
Bestemmelsen i forskriften har til hensikt å fange opp tilfeller der det er stort avvik 
mellom faktisk målt effektbelastning og nødvendig effektinstallasjon for å kunne 
betjene tilknyttede kunder. Bestemmelsen innebærer ikke at netteiere er pålagt å 
fastsette og avregne minimum effektgrunnlag. Tarifforskriften gir heller ingen føringer 
i forhold til størrelsen på avregningsgrunnlaget eller utformingen av tariffen ved 
avregning av minimum effektgrunnlag. 

Statnett har utarbeidet detaljerte regler for fastsettelse avavregningsgrunnlag og 
størrelsen på tariffen. Etter det NVE kan se sa. Viderefører Nordkraft Statnetts praksis i 
sentralnettet til sitt regionalnett. NVE har ikke hatt innvendinger mot Statnetts praksis, 
den er ikke i strid med gjeldende regelverk. Statnetts praksis er imidlertid ikke den 
eneste metode for å avregne et minimum effekttillegg. Etter NVEs vurdering er det 
ikke åpenbart at det er hensiktsmessig at fastsettelse av minimums effektgrunnlag skjer 
på samme måte ved tariffering på lavere nettnivå. Det vises i den sammenheng til at 
gjeldende regelverk ikke nødvendigvis vil være til hinder for andre måter å fastsette 
minimum effekttillegg, som fører til en annen kostnadsfordeling. 

Brutto-/netto tariffering 

Nordkraft viderefører praksisen fra sentralnettet med brutto tariffering av 
tilknytningsledd og netto tariffering aveffektleddet. Netto tariffering aveffektleddet 
innebærer at avregnet mengde er lavere enn tilknyttet mengde. I enkelte tilfeller vil 
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avregnet mengde kunne være veldig lav. NVE har ikke hatt innvendinger mot 
brutto/netto tariffering og finner ikke at en slik praksis vil være i strid med gjeldende 
regelverk. Det påpekes imidlertid at det ikke fremgår noen direkte bestemmelse i 
tarifforskriften vedrørende utformingen av brutto/netto tarifferingen. Igjen vises det til 
at det ikke er åpenbart at praksisen i sentralnettet er den mest hensiktsmessige i alle 
tilfeller. Også i dette tilfellet vil ikke nødvendigvis andre former for utforming av 
tariffene være i strid med gjeldende regelverk. 

Tarijfering på bakgrunn av samlet inntektsramme 

I sammenhengende nett med en eier er det vanlig praksis at tariffene fastsettes på 
bakgrunn av netteiers samlede inntektsramme. Tariffsatsen for hver enkelt nettkunde 
vil gjenspeile gjennomsnittlige kostnader i nettet og ikke kostnadene ved anleggene 
den enkelte kunde er tilknyttet og benytter. Spørsmål oppstår i de tilfeller en netteier 
tarifferer flere separate nettanlegg. I slike tilfeller er det NVE sin vurdering at verken 
tariffering på bakgrunn av samlet inntektsramme eller hver for seg, på bakgrunn av 
faktiske kostnader, vil være i strid med gjeldende regelverk. 

Mer-/mindreinntekt 

Av tarifforskriften § 84 første ledd fremgår det at nettselskapet skal håndtere 
merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Tilbakeføring skal skje 
ved en justering av tariffer og priser ved salg av nettjenester eller ved kontant 
tilbakeføring. 

Dersom netteier ønsker å hente inn mindreinntekt skal denne hentes inn via tariffen og 
etter gjeldende regelverk for utforming av tariffer. Det fremgår ikke eksplisitt av 
forskriften hvilket tidsperspektiv som skal legges til grunn, ut over at tilbakeføringen 
skal skje over tid. -

Forståelse av begrepet over tid må sees i sammenheng med formålet med 
bestemmelsen, som primært tar sikte på at tariffene skal holdes mest mulig stabile. 
Bakgrunnen er at det er ønskelig med størst mulig forutberegnelighet for 
sluttbrukerne. Så langt det er mulig skal innhenting av mindreinntekt derfor ikke 
medføre vesentlig økning i tariffene til kundene i et enkelt tariffår. Dette gjelder særlig i 
et tilfelle som det foreliggende, ettersom økningen i inntektsrammen primært er gitt for 
å gi nødvendige midler til reinvestering i framtida. 

Ved innhenting av mindreinntekt som følge av oppjustering av inntektsrammen, må 
derfor Nordkraft ta hensyn til tariffvirkningene dette innebærer for tilknyttede kunder. I 
dette tilfellet er det NVE sin vurdering at innhenting av hele mindreinntekten i løpet av 
et år innebærer en vesentlig økning i tariffen. Tariffen til Ballangen Energi skal derfor 
beregnes slik at mindreinntektssaldoen reduseres over tid, gjennom at maksimalt 20 % 
av beløpet hentes inn per år. 
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NVEs konklusjon 

Nordkrafts tariffering er etter NVEs vurdering ikke i strid med gjeldende regelverk. 
NVE ser imidlertid at Nordkrafts utforming av regionalnettstariffen for uttak til 
Ballangen Energi reiser spørsmål om kostnadsfordeling mellom kunder i Nordkrafts 
nett. NVE vil i den sammenheng presisere at tarifforskriften ikke er til hinder for andre 
former for tarifferlng som kan føre til en annen kostnadsfordeling. 

Ved innhenting av mindreinntekt skal det tas hensyn til tariffvirkningen for kundene. 
Nordkrafts mindreinntekt som følge av oppjustering av inntektsrammen skal hentes via 
tariffen over tid og maksimum 20 % av beløpet per år. 

Departementets merknader 

Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt 
etter forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta 
for seg klagers anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å 
bewunne avgjørelse i saken. 

Saken vil behandles etter NVEs forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer av 11. mars 1999, som var 
gjeldende regelverk på det tidspunkt saken ble klaget inn for NVE. 

Departementet,kan ikke se at Nordkrafts tariffering er i strid med bestemmelsene i 
NVEs forskrift. Nordkraft tarifferer innmating etter sentralnettets satser, i henhold til 
forskriften. Videre benytter Nordkraft nettoberegning av effektleddet på samme måte 
som i sentralnettet. Nordkraft beregner også et minimum effekttillegg. Disse 
tarifferingsprinsippene er ikke i strid med gjeldende forskrift. Departementet deler for 
øvrig NVEs synspunkt av at det ikke er åpenbart at det er hensiktsmessig at 
tarifferingsprinsipp fra sentralnettet overføres til lavere nettnivå for eksempel når det 
gjelder minimum effekttillegg. Departementet vil også understreke 3:t fors~en ikke 
er til hinder for andre former for tariffering som kan føre til en annen 
kostnadsfordeling. 

SKM: tar på vegne av Ballangen Energi opp at Nordkraft bør tariffere Ballangen Energi 
etter samme prinsipp som i en rekke klagesaker hvor departementet fattet vedtak 
25.03.1999, såkalte urene punkt Departementet viser til at de fysiske forholdene 
mellom Nordkraft og Ballangen Energi ikke omfattes av spesialtilfellene "urene punkt". 

Når det gjelder sentralnettets utstrekning og spørsmålene om radialer, har NVE 
konkludert med at det ikke er grunnlag for å innlemme 132 kV linjen Ballangen -
Bjørkåsen i sentralnettet. Departementet har ingen merknader til dette punkt. 

Departementet har ikke mulighet til å pålegge Nordkraft å splitte tarifferingen mellom 
de to linjene. Nonnal tarifferingspraksis i sammenhengende nett med en eier er at 
tariffene utfonnes på bakgrunn av nettselskapets samlede inntektsramme. Spørsmålet 
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har imidlertid blitt reist når det gjelder en netteier som tarifferer separate nettanlegg. I 
slike spørsmål har NVE uttalt at både tariffering på bakgrunn av samlet inntektsramme 
og tariffering på bakgrunn av oppsplittede inntektsrammer er innenfor gjeldende 
regelverk. Departementet støtter denne vurderingen. 

Nordkraft fikk oppjustert inntektsramme for årene 1998, 1999 og 2000. Oppjusteringen 
ble foretatt som følge av mottatt statsstøtte tidligere år. Oppjusteringen innebærer at 
Nordkraft for tariffåret 2001 har en mindreinntekt på omtrent 6 millioner kroner i tillegg 
til ordinær inntektsramme for 2001. Forskriften legger opp til at nettselskapet skal 
håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. TIlb~eføring 
skal skje ved en justering av tariffer og priser ved salg av nettjenester eller ved kontant 
tilbakeføring. Mindreinntekt skal hentes inn via tariffen og etter gjeldende regelverk for 
tariffering. Det fremgår ikke eksplisitt hvilket tidsperspektiv som skal legges til grunn 
ut over at tilbakeføringen skal skje over tid. 

NVE konkluderte med at ved innhenting av mindreinntekt skal det tas hensyn til 
tariffvirkningen for kundene. Nordkrafts mindreinntekt skal hentes inn via tariffen over 
tid, med maksimum 20 prosent av beløpet hvert år. Departementet støtter NVEs 
konklusjon. 

Vedtak 

Olje- og energidepartementet stadfester NVEs vedtak av 2. mai 2001. 

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

~ed '}iI!n II ~ 
~ a.l~ ~~ [l-UlA_', 
Per Håkon Høisveen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 

Kopi: 
NordkraftAS, 8275 Storfjord i Tysfjord 
NVE 
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Norges 
! vassdrags- og 
. energidirektorat 

NVE 

Øivind Andhøy 
Frostveien 6 
1164 OSLO 

Vår dato: 09. 05. 2001 

Vår ref.: NVE 200103963-2 emtllav 
Arkiv: 912-653.3Niken Energinett 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Nettleien hos Viken Energinett 

Vi viser til Deres brev av 22. april 200 1. 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

RØO KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post nve@nve.no 
Internett www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Når en kjøper strøm betaler man for to ulike produkt. En betaler kraftpris for selve strømmen en kjøper 
og en betaler tariff (nettleie) for overføring/transport av denne strømmen. Kraftprisen blir bestetnti et 
marked der det er konkurranse, det vil si at du som forbruker står fritt til å velge den kraftleverandør 
som til enhver tid har lavest pris. Nettleien blir bestemt i et marked karakterisert som et naturlig 
monopol, noe som blant annet betyr at du som forbruker er bundet til det nettselskap som har monopol 
på levering innenfor området der du bor. I Deres tilfelle vil dette være Viken Energinett. Hvis De 
velger å skifte kraftleverandør vil De fremdeles betale nettleie til Viken. 

Offentlig regulering av nettselskapene 

Uten regulering kan nettselskapet som monopolist ta så høy nettleien han ønsker. Dette er i all 
hovedsak den økonomiske begrunnelsen for at nettselskapene blir regulert av NVE. Hvert år blir 
nettselskapene tildelt en inntektsramme av NVE som sier hvor mye inntekt selskapet kan hente inn 
gjennom nettvirksomheten. Hvis selskapet henter inn mer gjennom nettleien enn hva inntektsrammen 
tillater er nettselskapet forpliktet til å betale dette tilbake i de påfølgende år. Tar nettselskapet inn 
mindre enn hva inntektsrammen tillater, har de anledning til å hente dette inn gjennom høyere tariffer 
de påfølgende år. Hvorvidt nettselskapet har mer - eller mindreinntekt i de foregående år, kan altså 
påvirke størrelsen på nettleien De som kunde hos dette nettselskapet blir belastet i år. 

Kostnadene i nettet 

Nettleien skal gi netteier dekning av kostnader ved overføring i nettet. Kostnadene i elektriske nett er 
delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i ledningene og delvis 
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, og dermed en betydelig større 
andel, varierer ikke med uttaket. 

Forskriftens bestemmelser 

Energiloven og tilhørende forskrifter legger rammer for hvordan nettselskapene kan utforme sin 
nettleie. Nettselskapet er selv ansvarlig for at utarbeidelse av nettleien skjer i henhold til gjeldende 
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regelverk. Hvis NVE får informasjon om at et nettselskap praktiserer en nettleie som er i strid med 
bestemmelsene i forskriften, kan NVE pålegge nettselskapet å endre sin nettleie. Forskriften sier at for 
husholdninger som ikke blir avregnet etter effekt skal nettleien bestå av et fastledd og et energiledd. 
Fastleddet er et fast kronebeløp per år og skal som et minimum dekke kundespesifikke kostnader. 
Dette er kostnader til måling, avregning, fakturering og lignende. Energileddet i nettleien er et 
forbruksavhengig ledd (øre/kWh) og skal som et minimum dekke marginale tapskostnader ved 
overføring i nettet. Fordeling av de resterende kostnadene mellom energiledd og fastledd er opp til 
nettselskapet selv å avgjøre. Dette betyr at gitt lik inntektsramme, og eventuelt lik total nettleie for en 
tariffgruppe, kan to selskap ha ulike energiledd for husholdningskunder avhengig av hvordan de har 
valgt å fordele sine kostnader. 

Ulike tarijfgrupper 

NVE har akseptert at everk deler sine kunder i tariffgrupper basert på typiske og sammenfallende 
uttaksprofiler, brukstid, ect. for 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). Antall tariffgrupper og den fordeling av kostnader 
mellom gruppene som nettselskapet praktiserer, kan dermed ha betydning for størrelsen på nettleien. 

Kostnadsforskjeller i ulike regioner i landet 

Kostnader knyttet til å bygge og vedlikeholde elnettet varierer mellom ulike deler av landet og 
innenfor en region blant annet som følge av topografiske forhold, klimatiske forhold, og i hvilken grad 
bebyggelsen er konsentrert eller ikke. Dette forklarer mye av forskjellen i den totale størrelsen på 
nettleien for samme tariffgruppe mellom ulike nettselskap. Dessuten vil forskjellen i effektiviteten 
mellom de ulike selskapene også kunne bidra til ulikheter i overføringstariffen. 

Nettleien hos Viken Energinett 

De skriver i Deres brev at "prisene påforbruk og nettleie er svært variable". Kraftprisen blir som 
nevnt over, bestemt i et marked med konkurranse og blir ikke regulert av myndighetene. De som 
forbruker står fritt til å velge den kraftleverandøren som til enhver tid har den laveste kraftprisen. 
Nettleien blir derimot regulert av NVE, og årsaker til endringer i de ulike regioner i landet er forklart 
ovenfor. De ber i Deres brev om en forklaring på hvorfor Viken Energinett er "såpass mye dyrere enn 
andre i området". Viken Energinett har for år 2001 en nettleie for husholdninger som består av et 
fastledd på 325 kr/år og et energiledd på 15,3 ørelkWh (tallene er ekskl.mva). Landsgjennomsnittet i 
nettleien for husholdningskunder er et fastledd på 1317 kr/år og et energiledd på 14,7 øre!kWh. 
Energileddet hos Viken ligger altså noe over landsgjennomsnittet, mens fastleddet ligger betydelig 
lavere enn landsgjennomsnittet. Viken Energinett har det laveste fastleddet for husholdninger i landet. 
Til sammenligning har 0stnett (bl.a.tidligere Akershus Nett og Søndre Follo) et fastledd på 1371 kr/år 
og et energiledd på 11,3 ørelkWh. 

For år 2000 praktiserte Viken Energinett en tariff med fastledd på 430 kr/år og et energiledd på 14,2 
øre!kWh (tallene er ekskl.mva.). Viken har altså endret sin nettleie for 2001. Fastleddet har fått noe 
reduksjon, mens energileddet har fått noe økning. Som nevnt over har nettselskapet en stor grad av 
frihet til selv å bestemme fordeling mellom fastledd og energi ledd , så lenge endringen blir gjort 
innenfor de rammer som settes av regelverket. 
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På bakgrunn av den informasjon NVE har mottatt i denne saken finner vi ikke at nettleien som Viken 
Energinett praktiserer er i strid med energiloven og tilhørende forskrifter. 

Med hilsen 

Kopi: Viken Energinett 
Postboks 2468 Solli 
0202 OSLO 

~,~~\J '\}(\~~~ 
Lisbeth Anita Vingås .J 
førstekonsulent 
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Et Norges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE. 

Per Nordland 
Framveien 8 
1177 OSLO 

Vår dato: Q 9. 05. 2001 
Vår ref.: NVE 200104031-2 emt/lav 
Arkiv: 912-6S3.3/Flesberg Everk 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Hyttetariff hos Flesberg Everk 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 

NO 970 20S 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Vi viser til Deres email datert 26.04.0 l hvor De har spørsmål angående hyttetariffen hos Flesberg 
Everk. De spØr i Deres brev om Flesberg har anledning til å diskriminere tariffen mellom husholdning 
- og hyttekunder. 

Nettselskapene blir regulert av NVE ved at de hvert år får tildelt en inntektsramme som sier hvor mye 
inntekt som kan hentes inn gjennom nettvirskomheten. Tariffene skal dekke kostnader for netteier ved 
overføring i nettet. Kostnadene i elektriske nett er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de 
elektriske tapene i ledningene og delvis bruks uavhengige 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, og dermed 
den største delen, varierer ikke med uttaket. 

Forskrift om kontroll av nettvirksomheten av 11. mars 1999 nr. 302 setter rammer for hvordan 
nettselskapene kan utarbeide sine tariffer. Nettselskapene er selv ansvarlig for å utarbeide tariffer som 
er i tråd med regelverket. Hvis NVE finner at et nettselskap praktiserer tariffer som er i strid med 
bestemmelsene i energiloven og tilhørende forskrifter, har NVE rett til å pålegge nettselskapet å endre 
sine tariffer. Forskriftens § 14-2 sier at tariffen for kunder i distribusjonsnettet som ikke blir 
effektavregnet skal bestå av et fastledd og et energiledd. Fastleddet skal som et minimum dekke 
kundespesifikke kostnader (måling, avregning, fakturering ect.), mens energileddet som et minimum 
skal dekke marginale tapskostnader ved overføring i nettet, og kan i tillegg dekke en andel av de faste 
kostnader som ikke dekkes inn gjennom fastleddet. 

NVE har akseptert at everk deler sine kunder i tariffgrupper basert på typiske og sammenfallende 
uttaksprofiler, brukstid, ect. for 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). 

Forskriftens § 13-1 d) sier at: "Nettselskapet må ikke diskriminere brukere av nettet, men tilby like 
tariffer justert for forskjeller i brukstid, leveringskvalitet, m. v. " Brukstid er et forholdstall for årlig 
energiforbruk dividert på årets maksimaleffekt. Gitt at samme energimengde overføres vil kort 
brukstid (relativt høyt effektuttak) medføre relativt høyere kostnader til dimensjonering av nettet 
sammenlignet med lengre brukstid. Hyttekunder vil typisk ha en kortere brukstid enn husholdninger. 
Som nevnt over består tariffen for energimålte kunder av et energi ledd som inneholder en andel av de 
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faste kostnadene i nettet. En hytte vil bidra til lavere dekning av faste kostnader i nettet på grunn av 
nonnalt sett lavere energi uttak. Forskjellen i gjennomsnittlig forbruk og brukstid kan etter NVEs 
oppfatning forsvare et noe høyere fastledd for hyttekunder enn for husholdningskunder. Det anses 
imidlertid ikke som rimelig hvis en hyttekunde betaler mer til dekning av faste kostnader enn en 
husholdningskunde med tilsvarende nettilknytning. 

Flesberg Everk har oppgitt til NVE at de praktiserer tariffer for husholdning og hytter i 200 l hvor 
husholdningstariffen inneholder et fastledd på 1359 kr/år mens energileddet er 15,1 ørelkWh. For 
hytter er fastleddet på 2081 kr/år, mens energileddet er 15, l øre/kWh (taUene er ekskl.mva.). 

Forutsatt at marginale tap i nettet tilsvarer en kostnad på rundt 5 ørelkWh i gjennomsnitt, betyr dette at 
10, l ørelkWh av energileddet går til dekning av faste kostnader. Fra Flesbergs regnskapsrapportering 
til NVE for 1999 finner viat gjennomsnittlig forbruk for en husholdning er 24735 kWh, mens det for 
fritidsboliger er 6621 kWh. I tillegg ser vi at Flesberg har flere hyttekunder enn husholdningskunder, 
henholdsvis 1514 hyttekunder og 1214 husholdningskunder. Med et fastledd for hytter på 2081 kr og 
for husholdninger 1359 kr (tallene ekskl.mva.) vil en typisk husholdningskunde bidra med 3417 kr/år, 
mens en hyttekunde bidrar med 2523 kr/år. Husholdningskunden bidrar altså med kr 894 mer enn 
hyttekunden til dekning av faste kostnader i nettet. 

På bakgrunn av den informasjon NVE har mottatt i denne saken kan vi ikke finne at hyttetariffen som 
praktiseres av Flesberg Everk er i strid med gjeldende regelverk. 

Med hilsen 

~ )onsa~ 
/ seksjonssjef ~~\~~~\\ \fq~c:> 

Lisbeth Anita Vingås 
førstekonsulent 

Kopi: Flesberg Elektrisitetsverk, Postboks 4, 3623 LAMPELAND 
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Et Norges 
! vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE. 

Kjartan Sølvberg 
Øvre Gokstadvei 27 
3228 SANDEFJORD 

Vår dato: O 9. 05. 2001 
Vår ref.: NVE 200101905-5 emtllav 
Arkiv: 921-653.4lMidt Nett Buskerud 
Deres dato: 
Deres ref.: 

. Hyttetariff hos Midt Nett Buskerud 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 2295 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E·post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Vi viser til Deres brev av 08.02.01 hvor De klager på økning i hyttetariffen (nettleie) hos Midt Nett 
Buskerud. 

Saksopplysninger 

I brev av 08.02.01 opplyser Kjartan Sølvberg at han har en hytte i Badstuvika. Sølvberg er nå 
nettkunde hos Midt Nett Buskerud, og var før kunde hos tidligere Modum Elverk. Sølvberg skriver i 
sitt brev at fastleddet i hyttetariffen har økt med over 100% de senere årene. 

Modum Elverk ble fusjonert med Midt Nett Buskerud 01.01.99. 

I brev av 16.03.01 ber NVE Midt Nett Buskerud å kommentere den aktuelle økningen i hyttetariffen. 
Midt Nett Buskerud opplyser i sitt brev at tariffen som Sølvberg har betalt for sin hytte er endret fra et 
fastledd på 900 kr/år og et energiledd på 15,8 ørelkWh i 1998 til en tariff med et fastledd på 1800 kr/år 
og et energiledd på 13,5 ørelkWh i år 2001. 

NVEs vurdering 

Hvert år får nettselskapene tildelt en inntektsramme av NVE som sier hvor mye inntekt selskapet kan 
hente inn gjennom nettvirksomheten. Tariffene skal gi nettselskapet inntekt til dekning av kostnader 
ved overføring av strømmen. Energiloven og tilhørende forskrifter setter rammer som nettselskapene 
må utarbeide sine tariffer innenfor. Det er nettselskapets eget ansvar å fastsette tariffer for sitt område 
som ikke strider med gjeldende regelverk. Hvis NVE får informasjon som viser at nettselskapet har 
handlet i stid med regelverket, kan NVE pålegget nettselskapet å endre sine tariffer. 

Kostnader i nettet 

Kostnadene i elektriske nett er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i 
ledningene og delvis bruksuavhengige kapital- og vedlikeholdskostnader. I et typisk distribusjonsnett 
kan energikostnadene til marginale tap i ledningene utgjøre 4-5 ørelkWh, eller 20-30% av de samlede 
kostnadene ved levering til en husholdning. Resten av kostnadene varierer ikke med uttaket. 
Overføringsnettet er altså karakterisert ved at de faste kostnadene er relativt mye større enn de 
kostnadene som varierer med forbruket på kort sikt. Når De i Deres brev skriver at fastleddet burde 
vært knyttet til kWh-prisen i sin helhet, ville den kostnadsstrukturen som ligger i overføringsnettet 
innebære at kunder med relativt høyt forbruk subsidierer kunder med lavt forbruk. 
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Forskriftens bestemmelse om tariffer i distribusjonsnettet 

Forskriften om kontroll av nettvirksomheten av Il. mars 1999 nr. 302, sier at tariffen for levering til 
blant annet hytter skal inneholde et fastledd og et energiledd. Fastleddet skal som et minimum dekke 
kundespesifikke kostnader, mens energi leddet som et minimum skal dekke kostnader til marginale tap 
i ledningene ved overføringen. Fordeling av de øvrige kostnadene på energiledd og fastledd er opp til 
nettselskapet selv å bestemme. Om nettselskapet ønsker å endre denne fordelingen, har de anledning 
til å gjøre dette så lenge endringen skjer innenfor de rammer som er lagt av regelverket. 

Ulike tarifjgrupper 

NVE har akseptert at nettselskapene deler sine kunder i tariffgrupper basert på typiske og 
sammenfallende uttaksprofiler, brukstid, ect. for de ulike gruppene. For lavspentkunder uten 
effektmåling har dette gitt seg utslag i at mange elverk har følgende inndeling i tariff grupper; 
næringskunder, husholdningskunder og hyttekunder (fritidsboliger). Det er altså opp til nettselskapet 
selv å bestemme hvorvidt de ønsker å ha en egen tariff for hyttekunder. 

Tariffen vedfusjoner av selskap 

Selskapene Sigdal Everk og Modum Elverk fusjonerte i 1999 til Midt Nett Buskerud AS. Disse to 
selskapene praktiserte ulike tariffer og tariff grupper før fusjonen. Ved fusjon av nettselskap skal 
tariffen utjevnes til å bli lik for like tariffgrupper innenfor det geografiske området til det nye 
fusjonerte selskapet. Midt Nett Buskerud skriver i sitt brev at tidligere Sigdal Everk praktiserte egen 
tariff for hytter/fritidsboliger, mens dette ikke var tilfelle i tidligere Modum Elverk. Etter fusjon til 
Midt Nett Buskerud praktiseres det en egen tariff for hytter/fritidsboliger. Som nevnt ovenfor er ikke 
regelverket til hinder for at nettselskapet kan gjøre dette. 

Høyere fastledd for hyttekunder 

Forskriftens § 13-1 d) sier at: "Nettselskapet må ikke diskriminere brukere av nettet, men tilby like 
tariffer justert for forskjeller i brukstid, leveringskvalitet, m. v. " Brukstid er et forholdstall for årlig 
energiforbruk dividert på årets maksimaleffekt. Gitt at samme energimengde overføres vil kort 
brukstid (relativt høyt effektuttak:) medføre relativt høyere kostnader til dimensjonering av nettet 
sammenlignet med lengre brukstid. Hyttekunder vil typisk ha en kortere brukstid enn husholdninger; 
Som nevnt over består tariffen for energimålte kunder av et energiledd som inneholder en andel av de 
faste kostnadene i nettet. En hytte vil bidra til lavere dekning av faste kostnader i nettet på grunn av 
normalt sett lavere energiuttak:. Forskjellen i gjennomsnittlig forbruk og brukstid kan etter NVEs 
oppfatning forsvare et noe høyere fastledd for hyttekunder enn for husholdningskunder. Det anses 
imidlertid ikke som rimelig hvis en hyttekunde betaler mer til dekning av faste kostnader enn en 
husholdningskunde med tilsvarende nettilknytning. 

For 2001 hadde Midt Nett Buskerud en tariff for husholdninger og hytter som ser slik ut (tallene er 
eksklusiv merverdiavgift): 

AR Husholdningskunder Hytter/Fritidsboliger 

Fast/edd (kr/år) Energiledd (ørelkWh) Fastledd (kr/år) Energiledd (ørelkWh) 

2001 1250 13,5 1800 13,5 

Forutsatt at marginale tap i nettet tilsvarer en kostnad på rundt 5 ørelkWh i gjennomsnitt, betyr dette at 
8,5 øre/kWh går til dekning av faste kostnader. Fra regnskapsrapporteringen i 1999 (tallene hentet i 
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rapportering til Modum Kraftnett, p.g.a fusjonen) ser vi at årsforbruk for en gjennomsnittlig 
husholdning er på 16927 kWh, mens det for en fritidsbolig er på 3460 kWh. Med et fastledd 
ekskl.mva. på henholdsvis 1250 kr/år og 1800 kr/år, betyr dette at en typisk husholdning bidrar med 
2689 kr/år til dekning av faste kostnader, mens en typisk hytte bidrar med 2094 kr/år. En typisk 
husholdningskunde bidrar dermed med kr 595 mer til dekning av faste kostnader enn hva en 
hyttekunde gjør. 

Konklusjon 

På bakgrunn av den informasjon NVE har mottatt i denne saken, finner ikke NVE at hyttetariffen som 
praktiseres hos Midt Nett Buskerud AS er i strid energiloven eller tilhørende forskrifter. 

Med hilsen 

ft: 
onsag7 

seksjonssjef 

Kopi: Midt Nett Buskerud 
Nedmarken 
3370 VIKERSUND 

~\~n\h~ 
Lisbeth Anita Vingås 
førstekonsulent 
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nu vassdrags- og 
, energidirektorat 

NVE. 

Karin Løvland 
Yvenlia 74 

1712 GRÅLUM 

29. 05. '200f 
Vår dato: 
Vår ref.: NVE 200103904-4 emtllav 
Arkiv: 912-653.3/0stfold Energi 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Klage på økning av nettleien 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

RØD KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 9S 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Vi viser til Deres brev av 27.04.01 hvor De klager på endring i nettleien (tariffen) hos Østfold 
Energi Nett. Vi har vurdert saken i henhold til bestemmelsene i energiloven og tilhøren4e 
forskrifter. På bakgrunn av den informasjon NVE sitter med i denne saken, finner vi ik}{:e at. 
tariffen som Østfold Energi Nett praktiserer er i strid med gjeldende regelverk. 

Kostnadsstrukturen i det elektriske nettet gjør at markedet for overføring av kraft efi~rakteri~ert søm 
et naturlig monopoL Nettselskapet som har områdekonsesjon i området der De bor har monopol på 
levering innenfor dette området. Uten regulering kan nettselskapet som monopolist ta så høy ,tariff han 
ønsker. Dette er i all hovedsak den økonomiske begrunnelsen for at nettselskapene blir regulert av 
NVE. Hvert år blir nettselskapene tildelt en inntektsramme av NVE som sier hvor mye inntekt 
selskapet kan hente inn gjennom nettvirksomheten. Hvis selskapet henter inn mer gjennom tariffen 
enn hva inntektsrammen tillater, er nettselskapet forpliktet til å betale dett<? tilbake gjennom lavere 
tariffer i de påfølgende år. Tar nettselskapet inn mindre enn hva inntektsrammen tillater, har de 
anledning til å hente dette inn gjennom høyere tariffer de påfølgende år. 

Tariffene skal gi nettselskapet inntekt til dekning av inntektsrammen, kostnader i overliggende nett og 
til lovpålagt enøk. Energiloven og tilhørende forskrifter legger rammer for hvordan nettselskapet kan 
utarbeide sine tariffer. Nettselskapet har selv ansvar for å utarbeide tariffer som ikke strider mot 
regelverket. Får NVE informasjon som viser at nettselskapet praktiserer tariffer som er i strid med 
regelverket, har NVE rett til å pålegge nettselskapet å endre sine tariffer. 

Tariffen skal altså gi netteier dekning av kostnader ved overføring i nettet. Kostnadene i elektriske nett 
er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i ledningene og delvis 
bruksuavhengige kapital- og vedlikeholdskostnader. I et typisk distribusjonsnett kan 
energikostnadene til marginale tap i ledningene utgjøre 4-5 ørelkWh, eller 20-30% av de samlede 
kostnadene ved levering til en husholdning. Resten av kostnadene, og dermed en betydelig større 
andel, varierer ikke med uttaket. 

Forskriften sier at for husholdninger som ikke blir avregnet etter effekt skal nettleien bestå av et 
fast ledd og et energiledd. Fastleddet er et fast kronebeløp per år og skal som et minimum dekke 
kundespesifikke kostnader. Dette er kostnader til måling, avregning, fakturering og lignende. 
Energileddet i nettleien er et forbruksavhengig ledd (ørelkWh), og skal som et minimum dekke 
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marginale tapskostnader ved overføring i nettet. Fordeling av de resterende kostnadene mellom 
energiledd og fast\edd er opp til nettselskapet selv å avgjøre. Tariffen for husholdninger for l. januar 
2001 hos Østfold, besto av et fast/edd på 1079 kr/år og et energiledd på 19,6 øre/kWh (tallene er 
inkLmva.). Fra l. mai 2001 endret Østfold sin tariff, og tariffen for husholdningskunder består nå av et 
fastledd på 1550 kr/år og et energiledd på 19.84 øre/kWh (tallene er inkLmva.). Også etter den omtalte 
tariffendringen dekkes en betydelig andel av de faste kostnadene gjennom energileddet. 

I brev av 09.05.01 ber NVE Østfold Energi Nett redegjøre for årsaken til endring i tariffen. I brev av 
Il.OS.Ol svarer Østfold Energi Nett (se vedlegg). I dette brevet forklarer Østfold at økningen i tariffen 
skyldes at Østfold har operert med en for lav tariff i de foregående år, noe som har resultert i at de har 
oppnådd en mindreinntekt. For å hente inn denne mindreinntekten, samt å sørge for at selskapet ikke 
oppnår en mindreinntekt også dette året, har Østfold besluttet å øke tariffen. Forskriftens § 7-4 sier at 
nettselskapet kan hente mindreinntekt fra sine kunder gjennom høyere tariffer i de påfølgende år. 
Nettselskapet er altså ikke forpliktet til dette, men regelverket gir anledning til å gjøre dette dersom 
nettselskapet ønsker det. 

Konklusjon 

På bakgrunn av den informasjon NVE sitter med i denne saken, finner vi ikke at den tariffen som 
Østfold Energi Nett praktiserer er i strid med energiloven og tilhørende forskrifter. 

Med hilsen 

/f 
J ;,;{ger 
seksjonssjef 

l vedlegg 

Kopi: Østfold Energi Nett 
Postboks 17 
1701 SARPSBORG 

~;o~~ \.p.()~ 
Lisbeth Anita Vingås 
førstekonsulent 
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NVE. 

Nærøy Næringsforening 
Postboks 30 
7971 KOLVEREID 

29. 05. 200t 
Vår dato: 
Vår ref.: NVE 200104239-2 emtllav 
Arkiv: 912-653.3lNord-Trøndelag Elektrisitetsve 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Tariffen hos NTE 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

-- --- -----------

RØD KOP' 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 

Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Vi viser til Deres brev av 30. april 2001 hvor De skriver at styret i Nærøy Næringsforening 
mener at tariffen (nettleien) hos Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) er urimelig høy,og 
spør hvorvidt vi anser den for å være på et akseptabelt nivå. NVE har vurdert saken i h~nh()ld, 
til bestemmelsene i energiloven og tilhørende forskrifter. På bakgrunn av den informasjoilNVE 
sitter med i denne saken, kan ikke NVE se at tariffen for energimåIte kunder hos NTE ed strid 
med gjeldende regelverk. 

Nettselskapene har monopol på levering av strøm innenfor sin områdekonsesjon. Som forbruker er en 
denned bundet til det nettselskapet som har monopol på levering innenfor det området der en bor. 
Uten regulering kan en monopolist ta så høy pris han ønsker. Dette er i all hovedsak den økonomiske 
begrunnelsen for at nettselskapene blir regulert av NVE. Hvert år blir nettselskapene tildelt en 
inntektsramme av NVE som sier hvor mye inntekt selskapet kan hente inn gjennom nettvirksomheten. 
Hvis selskapet henter inn mer gjennom tariffen enn hva inntektsrammen tillater er nettselskapet 
forpliktet til å betale dette tilbake i de påfølgende år. Tar nettselskapet inn mindre enn hva 
inntektsrammen tillater, har de anledning til å hente dette inn gjennom høyere tariffer de påfølgende 
år. Dette blir kontrollert ved at nettselskapene plikter å levere inn regnskapsrapportering til NVE hvert . ar. 

Den totale størrelsen på tariffen kan variere mellom ulike deler av landet eller innenfor en region. Mye 
av forskjellen i tariffene mellom ulike everk kan forklares av forskjeller i topografiske og/eller 
klimatiske forhold, samt i hvilken grad bebyggelsen er konsentrert ellerikke. Et spredtbygd område er 
mer kostnadskrevende enn et tettbygd område. Felles for disse faktorene er at everkene ikke kan endre 
dem. I tillegg kan forskjellen i effektivitet mellom de ulike selskapene også kunne bidra til ulikheter i 
tariffene. NVE har en metode for å måle denne effektiviteten, og inntektsrammen vil bli korrigert for 
forskjeller i effektivitet. 

Tariffen skal gi nettselskapene inntekt til dekning av kostnader ved overføring i nettet. Energiloven og 
tilhørende forskrifter legger rammer for hvordan nettselskapene kan utforme tariffer. Nettselskapet er 
selv ansvarlig for å utarbeide tariffer som ikke strider mot regelverket. Får NVE informasjon som viser 
at et nettselskapet praktiserer tariffer som er i strid med regelverket, har NVE rett til å pålegge 
nettselskapet å endre sine tariffer. 
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Det går ikke klart fram av Deres brev hvorvidt De refererer til en bestemt kundegruppe når De 
henviser til høy tariff hos NTE, eventuelt om det refereres til effektavregnede kunder eller kun 
energimålte. Vi forutsetter i dette brevet at De i Deres brev henviser til energimålte kunder hos NTE. 

Forskriften om kontroll av nettvirksomheten av 11. mars 1999 nr. 302 § 14-2 sier at tariffen for kunder 
i distribusjonsnettet som ikke blir avregnet etter effekt skal inneholde et fastledd og et energiledd. 
Fastleddet skal som et minimum dekke kundespesifikke kostnader, mens energi leddet som et 
minimum skal dekke marginale tap ved overføring i nettet. Fordeling av de resterende faste kostnader 
på energiledd og fastledd er i stor grad opp til nettselskapet selv å bestemme. De tariffene som NTE 
har oppgitt til NVE viser at energimålte kunder i NTB sitt nettområde, har en tariff for 200 l som 
består av et fastledd på 170 kr/år og et energiledd som er 22,3 øre!kWh (tallene er ekskl.mva.). Til 
sammenligning er landsgjennomsnittet i tariffen for husholdningskunder i 2001 et fastledd på 1317 
kr/år og et energiledd på 14,7 øre!kWh. NTE har altså et lavere fastledd og et høyere energiledd enn 
landsgjennomsnittet når det gjelder husholdningskunder. 

Den totale tariffen for husholdninger hos NTE (omregnet for 20 000 kWh) er 26,2 ørelkWh ekskl. 
mva. Dette er en relativt høy tariff i forhold til de fleste nettselskap i landet, men det finnes også noen 
selskap som har en høyere tariff. Tariffoversikten som NVE sitter med viser at landsgjennomsnittet for 
den totale tariffen er 21,3 øre!kWh. 

Konklusjon 

Som nevnt over finnes det ulike årsaker som kan føre til at den totale størrelsen på tariffen varierer 
over landet, eller innenfor en region. På bakgrunn av de opplysninger NVE har mottatt i denne saken, 
kan vi ikke finne at tariffen for energimålte kunder hos Nord-TrØndelag elektrisitetsverk er i strid med 
bestemmelsene i energiloven og tilhørende forskrifter. 

Med hils n 

Kopi: Nord Trøndelag Elektrisitetsverk 

~,<o'oQ.\~ \J~c4'":) 
Lisbeth Anita Vingås 
førstekonsulent 
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NVE. 

Aust-Agder Energi Produksjon AS 
Postboks I 15 

4801 ARENDAL 

Vår dato: 
Vår ref.: NVE 200102330-2 emtJnsp 
Arkiv: 912-653.3/Aust-Agder Energi Produksjon 
Deres dato: 09.02.2001 
Deres ref.: 00/000026-10 

Saksbehandler: 
Nils Spjeldnæs 
22959274 

RØD KOPl 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 9S 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205.039 MVA 
Bankkonto: 
OB2710 14156 

Aust-Agder Energi Produksjon - Samordningspunkt Einangsmoen 
Vi viser til deres brev av 9. februar 2001 der de ber om NVE (Norges vassdrags- og energidirektQrat) 
sin kommentar vedrørende avtaleforslag til fordeling av samordningsgevinster mellom FK og vTK. I 
tillegg til de vilkår som foreligger i avtalen må det også tas hensyn tilfaktiskeforhold og Økononfiske 
virkninger ved en vurdering av det fremlagte avtaleforslaget. NVE har således ikke tilstrekkelig 
informasjon for å vurdere hvorvidt avtaleforslaget er i samsvar med energilovens intensjoner og 
forskriftens bestemmelser. 

NVE er kontrollmyndighet for konsesjonærenes fastsetting av overføringstariffer etter bestemmelsen i 
forskrift til energiloven av 7.desember 1990 nr. 959 § 7-2 og etter bestemmelsen i forskrift om 
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer av 
11.mars 1999 nr. 302 (forskrift om kontroll av nettvirksomheten) 

Etter § 4-4 b) tredje ledd første setning er det konsesjonæren som fastsetter overføringstariffene. Ved 
fastsetting av tariffene må konsesjonæren påse at tariffene er fastsatt i henhold til de vilkår som er gitt 
i § 4-4 b) i energilovforskriften og i Del V (Overføringstariffer) i forskrift om kontroll av 
nettvirksomheten. 

NVE gir ingen formell godkjennelse aven konsesjonærs tariffer. NVE avgjør heller ikke uenighet 
mellom netteiere, eller netteier og andre kunder, for så vidt uenigheten ikke gjelder forståelsen av de 
bestemmelser og vilkår som er gitt i energiloven og forskriftene. 

Avtaleutkastet om fordeling av samordningsgevinster i samordningspunktet Einangsmoen er å anse 
som en privatrettslig avtale mellom Aust-Agder Energi Produksjon og IS Finndøla Kraftverk. Det er 
partenes ansvar å påse at privatrettslige avtaler er innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. NVE 
har ikke tilstrekkelig informasjon for å vurdere om avtalen på alle punkter er i samsvar med 
energilovens intensjoner og forskriftenes bestemmelser. I en slik vurdering er det ikke tilstrekkelig å 
se på de avtalte vilkår, også de faktiske forhold og økonomiske virkninger må trekkes inn i 
vurderingen. 
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NVE vedlegger departementets vedtak av 25.mars 1999 etter klage på NVEs vedtak om tariffering av 
konsesjonskraft og uttak i produksjonsnære strøk. Klagen gjaldt NVEs vedtak i tvister mellom Suldal 
Elverk, Sognekraft AS, Nore Kommunale Elektrisitetsverk, Kvinnherad Energi AS, Rauma Energi 
AS, Indre Hardanger Kraftlag DA og Statkraft og tvist mellom Høyanger kommune/Høyanger 
Energiverk og Norsk Hydro ASA. Departementets vedtak er et enkeltvedtak i forvaltningslovens 
forstand og er bare bindende for de berørte parter i klagesaken. Departementets vurderinger i disse 
sakene kan allikevel ha relevans for tilsvarende saker. NVE har ikke grunnlag for å vurdere i hvilken 
grad de faktiske forhold i samordningspunkt Einangsmoen samsvarer med forholdene i de nevnte 
tvistesaker. 

Vi kan for øvrig opplyse om at Departementet i brev av 26.oktober 2000 har bedt NVE om å 
innarbeide nærmere bestemte regler for tariffering av uttak i produksjonsnære strøk i forskrift som 
omfatter overføringstariffer. 

I den nærmeste framtid vil det bli sendt ut forslag til endringer i forskriften på høring. Etter planen vil 
dette skje medio Juni. Endringer i forskriften vil ha virkning fra l.januar 2002. 

Med hilsen 

~th} 
~~f.-" _ 

r C~?Y;f'1 
onSag?! ' 

seksjonssjef 

Vedlegg: 1 

Kopi: Vest- Telemark Kraftlag 

,J~c;;,jL 
Nils Spj~Jnæs 
førstekonsulent 
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NVE. 

Reidar Blindheim 
Koffeldveien 10 

1816 SKIPTVET 

Vår dato: 1 1. 06. 2001 

Vår ref.: NVE 200104771-2 emtllav 
Arkiv: 912-653.3/Østfold Energi Nett 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Klage på økt husholdnings tariff hos Østfold Energi Nett 

RØD KOP' 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Vi viser til Deres brev av 6. mai 2001, som ble oversendt oss fra Konkurransetilsynet i brev:!}': 
29. mai 2001. I Deres brev innklager De Østfold Energi Nett på grunn av økt hushoidningstatiff 
(nettleie), og skriver at De har mistanke om kryssubsidiering. NVE har vurdert saken i henlj.~iå: 
til energiloven og tilhørende forskrifter. På bakgrunn av den informasjon NVE sitter med i ' 
denne saken, finner vi ikke grunnlag for å hevde at endring i husholdningstariffen som0sttcii4 
Energi Nett har foretatt, er i strid med gjeldende regelverk. NVE finner ikke grunnlag,Cor å tro 
at Østfold har foretatt kryssubsidiering, men endelig standpunkt til dette kan først tas neste år 
når regnskapsrapportering fra Østfold gjeldende for 2001 rapporteres til NVE. 

Markedet for overføring av kraft har en kostnadsstruktur som gjør at markedet karakteriseres som det 
vi i økonomisk teori kaller et naturlig monopoL Uten regulering kan nettselskapene ta sa høy tariff de 
ønsker, noe som i all hovedsak er den økonomiske begrunnelsen for at nettselskapene blir regulert av 
det offentlige. Nettselskapene blir regulert ved at de hvert år blir tildelt en inntektsramme som sier 
hvor mye inntekt nettselskapet kan hente inn gjennom nettvirksomheten. Hvis selskapet henter inn mer 
gjennom tariffen enn hva inntektsrammen tillater er nettselskapet forpliktet, gjennom forskrift om 
kontroll av nettvirksomheten av 11. mars 1999 nr. 302 § 7-4, til å betale dette tilbake i de påfØlgende 
år. Tar nettselskapet inn mindre enn hva inntektsrammen tillater, har de anledning til å hente dette inn 
gjennom høyere tariffer de påfølgende år. Nettselskapene har altså ingen plikt, men har anledning til å 
hente inn igjen mindreinntekt fra sine kunder. Dette blir kontrollert ved at nettselskapene hvert år må 
levere inn regnskapsrapportering til NVE. 

Østfold Energi Nett har oppgitt til NVE at deres husholdningstariff fra 1. januar 2001 besto av et 
fastledd på kr 1079 kr/år og et energiledd på kr 19,6 ørelkWh (tallene er inkl.mva.). Tariffen ble endret 
1. mai 2001, og husholdningstariffen består nå av et fastledd på 1550 kr/år og et energiledd på19,84 
ørelkWh (tallene er inkl.mva.). 

NVE har nylig behandlet en tilsvarende sak (sak: 200 103904) hvor vi mottok en klage på økningen i 
husholdningstariffen til Østfold Energi Nett. I brev av 9. mai 2001 ba NVE Østfold gjøre rede for 
endringen i tariffen, og vi mottok svar fra Østfold i brev datert I l. mai 200 l. I dette brevet forklarte 
Østfold Energi Nett at økningen i tariffen skyldes at Østfold har tatt inn for lite inntekt i forhold til 
inntektsrammen i 2000, noe som har resultert i en mindreinntekt. Som tidligere nevnt gir forskriften 
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selskapet anledning til å hente inn mindreinntekt gjennom økte tariffer. Østfold har dermed besluttet å 
øke tariffen for å hente inn denne mindreinntekten, og for å unngå at selskapet akkumulerer 
mindreinntekt framover. 

Angående Deres mistanker om kryssubsidiering. Forskriftens § 2-8 sier at kryssubsidiering ikke er 
tillatt. Nettselskapet kan ikke belaste nettvirksomheten med kostnader som er knyttet til 
konkurranseutsatt virksomhet. På bakgrunn av den infonnasjon NVE sitter med per i dag, finner vi 
ikke grunnlag for å hevde at Østfold Energi Nett har foretatt kryssubsidiering. Endelig standpunkt til 
dette kan imidlertid først tas på slutten av året når regnskapsrapportering fra Østfold for 2000 
foreligger. Eventuell inntekt utover inntektsrammen som årsak av dette, vil i så fall tilbakeføres 
kundene etter forskriftens bestemmelser. 

Konklusjon 

Nettselskapet er selv ansvarlig for å utarbeide tariffer som ikke er i strid med energiloven og 
tilhørende forskrifter. Hvis NVE får infonnasjon som viser at nettselskapet praktiserer tariffer som er i 
strid med gjeldende regelverk, har NVE rett til å pålegge nettselskapet å endre sine tariffer. 
Forskriftens § 7-4 sier at: "Nettselskapet skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over 
tid går mot null. Videre lyder samme paragraf, tredje setning: "Merinntekt skal tilbakeføres kundene, 
mens mindreinntekt kan hentes inn fra kundene. Il 

På bakgrunn av den informasjon NVE sitter med i denne saken, finner vi ikke at den endring i 
husholdningstariffen som Østfold Energi Nett har foretatt, er i strid med bestemmelsene i energiloven 
og tilhørende forskrifter. 

Med hilsen 

~g~ 
iansa::J 

/ :;~sjonssjef ~b~h \jq '") ~ 
Lisbeth Anita Vingås ~ 
førstekonsulent 

Kopi: Østfold Energi Nett, Postboks 17, 1701 SARPSBORG 
Konkurransetilsynet, Postboks 8132 Dep., 0033 OSLO 
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NVE. 

Carl Henrik Qvale 
Oddagaten 25 b 

5522 HAUGESUND 

22 06. 200t 
Vår dato: 
Vår ref.: NVE 200104837-2 emtllav 
Arkiv: 912-653.4/Haugaland Kraft AS 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler:. 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

RØD KOPt 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 9S 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Inte.mett: www.nve.no 

Org;rir.~ 

NO 970 20~039 MVA 
Ban"konto: .. . .. 
082H0141$6 

Klage på høyt fastledd i husholdningstariffen hos Haugaland Krafti'.~t 
Vi viser til Deres brev av 5. juni 2001 hvor De klager på høytfastledd i husholdningstariffen} . 
(nettleien) hos Haugaland Kraft. NVE har vurdert saken i henhold til energiloven og tilhøt:~iiiI4! . 
forskrifter. På bakgrunn av den informasjon NVE sitter med i denne saken, finner vi ikke· "' .. 
grunnlag for å hevde at fastIeddet i husholdningstariffen som blir praktisert av Haugalan.d 
Kraft er i strid med gjeldende regelverk. 

Tariff (nettleie) er den prisen en betaler for overføring/transport av strømmen en kjøper. Tariffen skal 
gi netteier dekning for kostnader i det elektriske nettet ved denne overføringen. Kostnadene ved 
levering til en husholdning er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i . 
ledningene, og delvis bruksuavhengige kapital- og vedlikeholdskostnader. I et typisk distribusjonsnett 
kan energikostnadene til marginale tap i ledningene utgjøre 4-5 øreJk:Wh, eller 20-30% av de samlede 
kostnadene ved levering til en husholdning. Resten av kostnadene, og dermed en betydelig større 
andel, varierer ikke med uttaket. 

Gjennom forskrift om kontroll av nettvirksomheten nr. 302 av 11. mars 1999, fastsetter NVE rammer 
som tariffene skal utarbeides innenfor. Forskriften sier at tariffen for husholdninger skal bestå av et 
fastledd og et energiledd. Energileddet skal som et minimum dekke marginale tapskostnader ved 
overføring i nettet, mens fastleddet som et minimum skal dekke kundespesifikke kostnader. Fordeling 
av de resterende kostnader på fastledd og energiledd, er det opp til nettselskapet selv å bestemme. 
Haugaland Kraft har i 2001 en husholdningstariff som består av et fastledd på 1488 kr/år og et 
energiledd på 16,6 øreJk:Wh (tallene er inkl.mva.). De fleste nettselskap har utarbeidet 
husholdningstariffer hvor energileddet (bruksavhengig ledd) dekker en betydelig andel av de faste 
kostnader, dette gjelder også Haugaland Kraft. Dette gir en økonomisk gevinst for kunder med et 
relativt lavt energiforbruk. 

På grunn av at kostnadsstrukturen i overføringsnettet er karakterisert med høye faste kostnader relativt 
til de bruksavhengige kostnadene, vil kunder med relativt lavt forbruk kunne oppleve at regningen for 
bruk av nettet er høyere enn det som betales for selve kraften. 

Nettselskapet har monopol på levering av kraft innenfor sitt geografiske område. Uten regulering kan 
nettselskapet som monopolist ta så høy tariff og avkastning han ønsker. Dette er i all hovedsak den 
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økonomiske begrunnelsen for at nettselskapene blir regulert av NVE. Hvert år blir nettselskapene 
tildelt en inntektsramme av NVE som sier hvor mye inntekt selskapet kan hente inn gjennom 
nettvirksomheten. Hvis selskapet henter inn mer gjennom tariffen enn hva inntektsrammen tillater er 
nettselskapet forpliktet til å betale dette tilbake i de påfølgende år. Tar nettselskapet inn mindre enn 
hva inntektsrammen tillater, har de anledning til å hente dette inn gjennom høyere tariffer de 
påfølgende år. Dette blir kontroller ved at nettselskapene hvert år leverer inn regnskapsrapportering til 
NVE. 

Konklusjon 

Nettselskapene er altså selv ansvarlig for å utarbeide tariffer som ikke er i strid med bestemmelsene i 
energiloven og tilhørende forskrifter. Hvis NVE mottar informasjon om at et nettselskap har utarbeidet 
tariffer som er i strid med regelverket, har NVE rett gjennom forskrift om kontroll av 
nettvirksomheten § 18-1, å pålegge nettselskapet å endre sine tariffer. På bakgrunn av den informasjon 
NVE sitter med i denne saken, finner vi imidlertid ikke at husholdningstariffen som Haugaland Kraft 
AS praktiserer er i strid med regelverket. 

Med hilsen 

Kopi: Haugaland Kraft AS 
Postboks 2015 
5504 HAUGESUND 

~ ~,::>'Cl~~ \r\C'\('~c0 
Lisbeth Anita Vingås ~ 
førstekonsulent 
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AlS Norske Shell 
Postboks 40 

4098 TANANGER 

Vår dato: O 5. 07. 2001 
Vår ref.: NVE 200105408-1 emtlave 
Arkiv: 912-653.4/Lyse Nett AS 
Deres dato: 20.06.2000 

" Deres ref.: YAJKBM 

Klage på overføringstariff 1999 og 2000 

Saksbehandler: 
Bernd Best 
22959048 
AmeVenjum 
22959258 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 2295 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

org.nr.: 
NO 970 20S 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Shell-raffineriet betalte et anleggsbidrag da overføringsnettet til raffineriet ble forsterket i 
perioden 1981 - 84. Shell mener derfor at selskapet krav på reduserte reduserte " 
overføringstariffer. Etter NVEs vurdering har ikke nettselskapene adgang til å justere tariffene 
for tidligere innbetalte anleggsbidrag. NVE vil ikke utferdige et pålegg om at Lyse Nett AS skal 
rekalkulere tariffen for 1999 og 2000 med mindre det framsettes nye opplysninger som skulle 
tilsi en annen løsning. 

Det vises til Deres brev av 20. juni 2000 hvor De anmoder NVE om å pålegge Lyse Nett AS å 
rekalkulere overføringstariffen for leveranser av strøm til Shell-raffineriet i Sola for årene 1999 og 
2000_ Lyse Nett AS skal etter Deres mening pålegges å ta hensyn til det investeringstilskudd Shell 
tidligere har betalt på samme måte som tidligere gjort av Sola Energi As for årene 1993 - 1998. 

De ber dessuten om at NVE tar stilling til Deres oppfatning om at Shell i forhold til Lyse Nett vil ha 
krav på reduserte overføringstariffer også i fremtiden og at dette er en rett som Shell måtte ha 
anledning til å overføre til andre. 

Shells anførsler m.m. 

Etter det som er opplyst har Shell-raffineriet betalt et anleggsbidrag på til sammen kr 10.771.421. 
Anleggsbidraget ble betalt til Maudal kraftlag og gikk til utbygging av nettet (overførings- og 
transformatoranlegg) for å bedre leveringssikkerheten til raffineriet. Utbyggingen ble avsluttet i 1984. 

I 1993 ble det etablert en egen overføringskontrakt med Sola Energi AS, der det var tatt hensyn til 
Shell-raffineriets investeringstilskudd. Ettersom Sola Energi AS gikk inn i Lyse-konsernet i 1999 har 
ny netteier, som er Lyse Nett AS, ikke tatt he(1syn til den.ne overføringskontrakten, men brukt samme 
overføringstariff for Shell-raffinieriet som for andre kunder. 
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De anfører at investeringstilskuddet som ble betalt av Shell-raffineriet ligger betydelig høyere enn det 
som kunne kreves som anleggsbidrag etter de någjeldende regler og at dette er et forhold som netteier 
skal justere overføringstariffen for i henhold til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomhet og overføringstariffer av Il. mars 1999 § 12-1 d) (nå § 13-1 
bokstav dl. 

De vedlegg som er nevnt i Deres brev av 20. juni 2000 med unntak av rapporten "Punkt-tariffer 1998" 
var ikke vedlagt brevet. Videre fremgår det ikke klart av redegjørelsen for overføringskontrakten med 
Sola Energi AS, i hvilken grad Shell-raffineriet med hensyn til investeringstilsku.4det ble beregnet 
gunstigere overføringstariffer enn andre nettkunder. Endelig etterlyser vi en presIsering på hvilken 
juridisk enhet ("Shell-raffmeriet" eller AS Norske Shell AS) som er nettkunde til Lyse Nett AS. 

NVEs vurdering 

NVEs påleggsmyndighet for tariffer er i henhold til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomhet og overføringstariffer av Il. mars 1999 § 17-1 (tarifforskriften) 
begrenset til å "gi de pålegg som er nødvendig for gjennomføring av denne forskrift og vilkår satt i 
konsesjoner gin av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven". ' 

Prinsippene for tarifferingen er fastlagt i forskrift om produksjon, omforming, overføring omsetning 
og fordeling av energi av 7. desember1990 (energilovforskriften) og i tarifforskriften. Der fremgår det 
at overføringstariffer i størst mulig grad bør gjenspeile belastningen på nettet; energilovforskriften § 4-
4 bokstav b) tredje ledd og tarifforskriften § 13-1 bokstave). Samtidig fremgår det av tarifforskriften 
at nettselskapet i utgangspunktet er forpliktet å tilby like tariffer for alle brukere av nettet; 
energilovforskriften § 4-4 bokstav b) tredje ledd og tarifforskriften § 13-1 bokstave). 

Tarifforskriften trådte i kraft l. april 1999. Før dette tidspunktet ble energilovforskriften med henblikk 
på tariff strukturen utfylt av NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av november 
1997. Retningslinjene hadde tilsvarende regler under punkt 2. 

Tarifforskriften § 13-1 bokstave) presiserer at forskjellsbehandling av'nettkunder må bare skje på 
grunnlag av kriterier som ''forskjeller i brukstid, leveringkvalitet m. v. ". Det er vist til kriterier som 
nettopp vil gi utslag i belastning av nettet. Prinsippene som er fastslått i tarifforskriften § 13-1 er 
utdypet i forskriftens §§ 13-2 til 13-4. 

Regler for anleggsbidrag er gitt i tarifforskriften § 17-4. Der heter det at nettselskapene kan fastsette 
og innkreve anleggsbidrag når anleggskostnadene ved å knytte nye kunder til nettet eller ved å 
forsterke nettet til eksisterende kunder er høye i forhold til nåverdien av de økte inntekter for 
nettselskapet som følger av disse investeringene. Investeringstilskudd er normalt å betrakte som et 
anleggsbidrag. Et anleggsbidrag skal ikke aktiveres i selskapets balanse, men fratrekkes 
investeringskostnaden før aktivering. Anleggsbidraget vil dermed ikke gå inn i nettselskapets 
inntektsramme. 

Nettselskapet skal dekke sine kostnader innenfor tildelt inntektsramme gjennom tariffinntekter. 
Dersom nettselskapet skulle redusere overføringstariffen til fordel for en kunde, som tidligere har 
betalt anleggsbidrag, ville det medføre en underdekning innenfor inntektsrammen som måtte utjevnes 
ved økte betalinger fra de andre kundene. 

Nettselskapet har således ikke adgang å justere tariffer for tidligere innbetalte anleggsbidrag. En slik 
differensiering vil tvert i mot kunne anses å stride mot forskriftens bestemmelser om like og ikke
diskriminerende tariffer. 
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NVE vil derfor ikke utferdige et pålegg overfor Lyse Nett AS om å rekalkulere tariffen for 1999 og 
2000 med mindre det skulle komme inn opplysninger i saken som skulle tilsi en annen løsning. 

NVE har ut fra de opplysninger som foreligger ikke grunnlag for å vurdere om Shell-raffineriets 
anleggs bidrag omfattet betaling for nett-tjenester utover de som normalt inngår i en beregning av • 
anleggsbidrag. I den grad dette eventuelt skulle være tilfelle, vil vi vise til at denne betalingen skjedde 
før energiloven var trådt i kraft. De nå gjeldende reglene om anleggsbidrag korresponderer som 
fremstilt ovenfor med bestemmelsene om overføringstariffer og vil således ikke kunne anvendes på 
tidligere innbetalte beløp. I hvilken grad Shell-raffineriet eventuelt måtte ha et krav på delvis refusjon 
av investeringstilskuddet på Sola Energi AS og/eller Lyse Nett AS fremståi dermed som en 
kontraktsrettslig problemstilling, som ikke faller inn under NVEs reguleringskompetanse. Dette 
spørsmålet vil NVE derfor ikke ta stilling til. 

Vi ber om kommentarer og eventuelle ytterligere opplysninger innen 24. august 2001, 

Kopi av dette brevet sendes til Lyse Nett AS som gis anledning til å avgi merknader innen den samme 
fristen. 

NVE beklager at Deres brev ikke er blitt besvart før. 

Med hilsen 

~ --ot,-toM~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Kopi: Lyse Nett AS 
Posboks 8124 
4003 Lyse 

æ Jons~~ 
seksjonssjef 
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NVE. 

Hedmark Energi AS 
Vangsveien 43 
2326 HAMAR 

09 07. 2001 
Vår dato: 
Vår ref.: NVE 200100861-14 emt/chs 
Arkiv: 652 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Christina Sepulveda 
22959485 

- " 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 9000 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Sentralnettets utstrekning - NVEs vurdering av 300 kV ledningen 
Balbergskaret - Rendalen 

Vi viser til brev fra Hedmark Energi AS (HEAS) datert 25. april 2001 angående sentralnettets 
utstrekning og håndtering av radialer. 
NVEs vedtak av 27. mars 2001 om sentralnettets utstrekning innebærer at enkelte radialer tas 
inn i sentralnettet. Bakgrunnen for vedtaket er å unngå at uttak til alminnelig forsyning 
tilknyttet en radial som i hovedsak tjener produksjon, belastes en urimelig andel av kostnadene 
ved radial en. 
Det er NVE sin vurdering at det ikke foreligger grunnlag for at 300 kV ledningen 
Balbergskaret-Rendalen tas inn i sentralnettet. 

I brev datert 24. oktober 2000 sendte NVE forslag om sentralnettets utstrekning og håndtering av 
radialer på hØring. Bakgrunnen for høringsforslaget og NVEs vedtak av 27. mars 2001 er å unngå at 
uttak til alminnelig forsyning som er tilknyttet en radial som i hovedsak tjener produksjon blir belastet 
store deler av kostnadene ved radialen. 

HEAS har i sin kommentar til høringsforslag opplyst at 300 kV ledningen Balbergskaret - Rendalen er 
tilknyttet sentralnettet i Balbergskaret. I Rendalen eier Opplandskraft tilknyttet kraftverk mens HEAS 
eier tilknyttet nettanlegg på 132 og 66 kV. Distribusjonsnettet i området eies av Nord - 0sterdal 
Kraftlag. 

Videre opplyste HEAS i sin kommentar til høringen at linjen i dag tarifferes i et fellesnett sammen 
med HEAS sitt regionalnett og 66 kV linjen Tolga Røros, som eies av Røros Elektrisitetsverk. 
Fellesnettet har HEAS, Elverum Energiverk, Nord - 0sterdal Kraftlag og RØros Elektrisitetsverk som 
tilknyttede kunder. Fellesnettet er tilknyttet sentralnettet i Eidskog, Kongsvinger, Skarnes, Minne, 
Vang og Balbergskaret. 

Statnett har i brev datert 12. februar 2001 opplyst at'det i Balbergskaret for 2000 var tilknyttet 
produksjon og forbruk på henholdsvis 147 og 125,8 MW. Tilknyttet produksjon og forbruk i 
Balbergskaret avregnes på bakgrunn av netto innmating på 3,6 MW og et minimumstillegg på 72, l 
MW. 

I vedtaket av 27. mars 200 l legger NVE til grunn at sentralnettet i hovedsak er en ordning for felles 
tariffering. I vurdering av om en radial skal tas inn i sentralnettet har NVE lagt vekt på at vanlig 
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praksis for øvrig innebærer at kostnadene ved en radial betales av radialbrukeren(e}. Dette tilsier at det 
ikke foreligger noe grunnlag for at radialer generelt tas inn i sentralnettet. Som følge av at enkelte 
radialer står i en særstilling har NVE vurdert disse spesielt. Dette gjelder radialer som i hovedsak . 
tjener produksjon, men som på grunn av noe lokalt uttak faller utenom bestemmelsen i § 17-1 i 
tarifforskriften om produksjonsrelaterte anlegg. For disse radialene innebærer gjeldende regelverk og 
praksis for tariffeimg, om at all innmating skal betale tariff etter sentralnettets satser, at uttak kan bli 
belastet en vesentlig større andel av kostnadene en produksjon. For å unngå en utilsiktet 
kostnadsfordeling mellom forbruk og produksjon i disse tilfellene anser NVE det som nødvendig at 
radialer i enkelte tilfeller tas inn i sentralnettet. - "' 

For øvrig vises det til NVEs vedtak av 19. september 1997 vedrørende sentralnettets utstrekning. Av 
vedtaket fremgår det at det ikke er spenningsnivå alene som avgjør hvorvidt en linje skal tas inn i 
sentralnettet. I tillegg til spenningsnivå er sentralnettet definert ut fra et funksjonskriterie som sier at 
sentralnettet skal binde sammen produksjon og forbruk i ulike landsdeler, gi aktører i alle landsdeler 
adgang til en markedsplass og sørge for sentrale utvekslingspunkter i alle regioner. 

I tillegg til spennings- og funkjsonskriteriet for sentralnettet har NVE i vurdering av radialenes 
nettmessig plassering i vedtak av 27. mars 2001 lagt vekt på hensyn til effektiv tariffutforming og 
fordeling av kostnader ved avgrensning av sentralnettet. 

NVE finner ikke at det foreligger opplysninger som tilsier at 300 kV ledningen Balbergskaret -
Rendalen tas inn i sentralnettet verken i henhold til kriteriene som fremgår i vedtaket av 19. september 
1997 eller kriteriet i vedtaket av 27. mars 200 1. 

Vedtak 

NVE finner ikke grunnlag for at 300 kV ledningen Balbergskaret - Rendalen tas inn i sentralnettet. 

Med hilsen 

~ ~ 
c <J. _ '""""lb.Ah ~ 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Kopi: Statnett SF 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje· og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene. jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig. stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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NVE. 

Vestfold Kraft AS 
Vesthøyvn. 19 
3080 HOLMESTRAND 

Vår dato: 12. 07. 200t 

Vår ref.: NVE 200103410-3 emtlave 
Arkiv: 653.4 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
AmeVenjum 
22959258 

Beregning av anleggsbidrag - Kleivaskoien 

Røa '«JPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 

NO 970 20S 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Kåre Haugen mener at Skage rak Nett har beregnet et urimelig høyt anleggsbidrag for 
tilknytning av et planlagt boligfelt. NVE mener at det er grunnlag for å innkreve anleggsbidrag i 
dette tilfelle. Beregningsmåten som er benyttet avviker fra gjeldende forskriftsbestemmelse. 
NVE mener at dette bør kunne aksepteres, gitt at den valgte metode ikke er kostnadsmessig 
ufordelaktig for Haugen. NVE pålegger Skagerak å dokumentere dette. 

Vi viser til brev av 23. mars 2001 fra Kåre Haugen om beregning av anleggsbidrag til planlagt 
boligfelt. Haugen mener at Skagerak Nett (tidl. Vestfold Kraft Nett) krever et urimelig høyt 
anleggsbidrag for tilknytning til nettet. 

Skagerak har gitt sine kommentarer i telefaks av 25. juni 2001. 

Partenes anførsler 

Kåre Haugen viser til at han planlegger å bygge sju boliger i nytt boligfelt ved Kleivaskoien i Våle 
kommune. For å knytte disse boligene til nettet krever Skagerak et samlet anleggsbidrag på vel 
kr 163000,-, dvs. kr 23300 per boligenhet. Haugen mener anleggsbidraget er satt urimelig høyt og 
viser bl.a. til at en annen utbygger i et boligfelt l km unna ikke ble avkrevet anleggsbidrag. Haugen 
hevder også at tilknytningen vil være til fordel for både eksisterende og framtidige kunder i området. 

Skagerak opplyser at for å knytte de planlagte boliger til nettet må det legges en ny høyspenning 
jordkabel og settes opp en ny nettstasjon i området. Skagerak anfører videre at "den andre utbyggeren" 
som Haugen viser til ble tilkoblet en eksisterende nettstasjon og at det kun var nødvendig å utvide 
lavspenningsnettet. Kostnadene var derfor vesentlig lavere for å knytte denne kunden til nettet. 
Skagerak påpeker at i begge disse tilfellene er ENFO-publikasjon nr 32 om anbefaling for beregning 
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av anleggsbidrag lagt til grunn. Skagerak har over telefon opplyst at de ikke forventer at andre kunder 
vil knytte seg til eller ha fordel av det nettanlegget som må bygges fram til Haugens planlagte 
byggefelt. 

NVEs vurdering 
."' 

Bestemmelser om innkreving av anleggsbidrag finnes i § 17-4 i forskrift av Il. mars-1999 nr. 302 om 
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer 
(tarifforskriften). Det heter i første ledd at "Nettselskapene kanfastsette og innkreve anleggsbidrag 
når anleggskostnadene ved å knytte nye kunder til nettet eller ved å forsterke nettet til eksisterende 
kunder er høye i forhold til nåverdien av de økte inntekter for nettselskapet som følger av disse 
investeringene. " 

Det er ingen tvil om at grunnlaget for å kunne beregne og eventuelt innkreve et anleggsbidrag er 
oppfylt i dette tilfelle. 

Skagerak opplyser at selskapet i sine beregninger har lagt til grunn ENFOs anbefalinger fra 1994. 
Årsaken til at dette er at tilkoblingssaken med Haugen første gang ble behandlet på et tidspunkt da 
disse anbefalingene var i tråd med daværende NVEs retningslinjer om beregning av anleggsbidrag. 
NVE mener at den valgte beregningsmetode bør kunne godtas av Haugen, så sant denne ikke gir et 
høyere anleggsbidrag enn den metode som er nedfelt i § 17-4 i tarifforskriften. 

Grøftekostnadene er i dette tilfellet vesentlige. I Skageraks beregning er alt gravearbeid forutsatt utført 
og bekostet av Haugen. Om beregningen av anleggs bidrag heter det i § 17-4 i tarifforskriften at 
"anleggsbidraget maksimalt kan settes til anleggskostnadfor anlegget minus tilknytningsgebyr og 
verdien av kundens bidrag til økt inntektsramme". Grøftekostnadene er å anse som en anleggskostnad 
og skal således tas med i beregningen. 

Skagerak har ikke dokumentert at den valgte beregningsmetode vil begunstige Haugen, sammenlignet 
med den metode som framgår av § 17-4 i tarifforskriften. For at det ikke skal være tvil om at dette er 
til Haugens fordel bør Skagerak gjennomføre en slik beregning. Ved beregningen skal kostnadene til 
graving inngå i beregningsgrunnlaget sammen med andre spesifikke kostnader som følger av 
tilknytningen. 

Som nevnt har Skagerak opplyst at selskapet ikke forventer at andre kunder i overskuelig framtid vil 
knytte seg til og dra nytte av nettanlegget som må bygges fram til Haugens planlagte boliger. NVE 
har ikke grunnlag for å betvile dette. NVE aksepterer derfor at alle kostnader til framføring av strøm til 
boligfeltet kan inngå i kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget. NVE forutsetter at nettanleggene har 
en kapasitet som er tilpasset Haugens behov. 



m 
~ 
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Side 3 

NVE mener at grunnlaget for å kreve anleggsbidrag i dette tilfelle er til stede. NVE aksepterer også 
den beregningsmetode som er benyttet gitt at denne ikke gir et høyere anleggsbidrag enn det som vil 
være tilfelle ved bruk av § 17-4 i tarifforskriften. NVE ber om at Skagerak dokumenterer dette overfor 
Kåre Haugen, med kopi til NVE. 

Med hilsen 

i ~ ... ~) 
~ / . O; 'mf) /l'tlrj'-;/ 

(---I' MJåt Lundteigen Fossdal 
avdelingdirektør ~~ onsag~ 

Seksjons(;lef 
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NVE. 

Oppland Energi Nett AS 
Postboks 1145 Skurva 
2605 LILLEHAMMER 

Vår dato: 
1 a 07. 2001 

Vår reL NVE 200102583-2 emtlave 
Arkiv: 912-653.4/0ppland Energiverk 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Arne Venjum 
22959258 

Klage på tariffering av lokalt uttak av kraft 

RØO KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Vi viser til brev av 6. mars 2000 fra advokatfirmaet Hjort DA vedr. Oppland Energi Nett sin 
tariffering av Valdres Energi AS. Advokatfirmaet opptrer i saken på vegne av Valdres Energi (VEAS). 
Brevet ble opprinnelig stilet til Olje- og energidepartementet. I ekspedisjon av 21. september 2000 
oversendte departementet brevet til NVE som rette instans for behandling av saken. 

Oppland Energi Nett (OEN) har gitt sine kommentarer i saken i brev av 13. desember 2000 ( OENs 
brever ved en feil datert 13.november 2000). 

Vi vil også vise til møte i NVE 16. februar 2000 mellom NVE og representanter fra VEAS og OEN. 
På møtet ble koblingsbildet i utvekslingspunktene mellom VEAS og OEN gjennomgått. 

Partenes anførsler 

VEAS viser i sitt brev til Olje- og energidepartementets vedtak av 25. mars 1999 om tariffering ved 
lokalt uttak av kraft. VEAS mener at departementet i sitt vedtak har tatt stilling til problemstillinger 
som prinsipielt sett også må kunne anvendes i andre situasjoner enn de som var direkte omfattet av 
departementets vedtak. VEAS har flere utvekslingspunkt mot OEN som de mener er sammenlignbare 
med de problemstillinger som er vurdert i OEDs vedtak, og som tarifferingsmessig må behandles 
tilsvarende som i de konkrete sakene som direkte omfattes av OEDs vedtak. 

OEN anfører at siden selskapet ikke var part i de sakene som omfattes av departementets vedtak av 25. 
mars 1999, er OEN heller ikke bundet av de tarifferingsmessig løsningene som departementet har gått 
inn for. Om sin tarifferingspraksis skriver OEN at fil tariffbergningen fra OEN ligger kostnaden til 
Sentralnettets effektledd og minimum-effekt/edd av tariffen inne i de samlede kostnadene.OENs tariff 
er utformet slik at de kundegruppene som bidrar lite til kostnadene både i eget nett og til overliggende 
nett får en gunstigere tariff. Dette gjelder helt konkret uttak i kraftverk. Gjennom nettoprinsippet i 
tariff strukturen belastes VEAS og øvrige kunder som gjør uttak i kraftverk et effektledd som er langt 
Lavere enn om de samme kundene tok ut samme kraftmengde rettfra SentraLnettet. OENs tariffi 
regionabzettet inneholder såLedes ikke et Ledd som direkte gjenspeiler Sentralnettets effektledd". 
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NVEs vurdering 

Vi vil innledningsvis bemerke at i henhold til forvaltningsloven er departementets avgjørelse et 
enkeltvedtak med gyldighet kun for de personer som vedtaket retter seg mot, dvs. partene i saken. 
Dette er likevel ikke til hinder for at departementets vurderinger og vedtak kan ha relevans og tillegges 
vekt i vurderingen av lignende problemstillinger. 

Et gjennomgående trekk i de sakene som omfattes av OEDs vedtak er at kraftverket eier og er tildelt 
egen inntektsramme for nettet mellom det overliggende sentralnettet og det underliggende 
distribusjonsnettet En vesentlig problemstilling i disse sakene gjaldt fordelingen av kostnadene i slike 
avgrensete, mellomliggende nett med "stor" innmating og lokale uttak av kraft. Departementets vedtak 
angir først og fremst en modell for fordeling av kostnadene mellom kraftverket og underliggende nett i 
slike situasjoner. Etter NVEs oppfatning er departementets vedtak (dvs. fordelingsrnodellen) rettet mot 
nettforholdene i de konkrete sakene. Vedtaket kan ikke forstås som et tarifferingsprinsipp som skal 
gjelde ved alle lokale eller produksjonsnære uttak av kraft Denne forståelsen av departementets 
vedtak vil derfor bli lagt til grunn i den foreliggende saken. 

På møtet mellom VEAS, OEN og NVE ble følgende utvekslingspunkter mot VEAS gjennomgått: 
Åbjøra kraftverk, Faslefoss kraftverk, Heggenes trafostasjon, Kalvedalen kraftverk, Lomen kraftverk 
og Fossheimfoss kraftverk. Det er noe uklart om tarifferingen i alle disse utvekslingspunktene er 
omtvistet. Vi velger uansett å gjennomgå hvert enkelt av disse utvekslingspunktene i lys av 
forskriftens bestemmelser og de premissene som er lagt til grunn for departementets vedtak. 

Faslefoss kraftverk 

Faslefoss har installert ytelse på 20 MW og tilgjengelig vinterproduksjon på 10 MW. Kraften mates 
inn på 22 kV samleskinne. Kraftverket eier trafo og felt fram til samleskinne. Fra samleskinne er det 
fem avganger mot VEAS' 22 kV nett og en avgang til OENs 132 kV nett mot Åbjøra. OEN eier 
samleskinne, brytere og øvrige trafoer i området. VEAS' maksimaluttak er på omlag 30 MW. 

OEN eier og opererer et fysisk sammenhengende nett (inkL samleskinne) fra 132 kV nettet til 22 kV 
avgangene mot VEAS. Dette nettbildet er ikke sammenlignbart med de nettforholdene departementet 
vurderte i sitt vedtak, der overliggende og underliggende nett var elektrisk sammenkoblet via et 
mellomliggende nett med egen inntektsramme. Slik nettforholdene er i Faslefoss oppstår det ikke et 
fordelingsproblem og departementets vedtak av 25. mars 1999 vil således ikke ha relevans i dette 
tilfelle. Det er derfor NVEs vurdering at utvekslingen mellom VEAS og OEN i Faslefoss er å regne 
som et ordinært utvekslingspunkt mellom distribusjonsnettet og regionalnettet Dette innebærer at 
OEN skal tariffere VEAS etter de regler som gjelder for uttak på det aktuelle nettnivå, jf. forskrift om 
kontroll av nettvirksomhet av 11. mars 1999 nr. 302. 

Kalvedalen kraftverk 

Kraftverket har installert ytelse på 17 MW og tilgjengelig vintereffekt på 14 MW. Kraften mates inn 
på en treviklingstrafo med avgreining mot OENs 132 kV nett og VEAS' 22 kV nett mot Vang, øystre 
og Vestre Slidre. VEAS' maksimaluttak ligger mellom 3 og 9 MW. Kraftverket eier nettanleggene 
fram til og en andel av treviklingstrafoen. OEN eier en andel av treviklingstrafoen, 132 kV anlegget og 
22 kV anlegget fram til og med samleskinne med avganger mot VEAS' 22 kV nett. 

Selv om nettforholdene i Kalvedalen avviker fra situasjonen i Faslefoss, er disse utvekslingspunktene 
å anse som tarifferingsmessig likeverdige, da det heller ikke i dette tilfelle er noe mellomliggende nett 
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med egen inntektsramme som skal fordeles mellom kraftverk og det lokale uttak. Det er derfor NVEs 
vurdering at OEN tarifferer VEAS som en ordinær uttakskunde. 

Lomen kraftverk 

Kraftverket har en total y tel se på 56 MW og maksimal vinterproduksjon på 30 MW. Produksjonen 
mates inn på 132 kV samleskinne. Til samleskinnen er tilkoblet OENs 132 kV nett, samt diverse 
avganger til VEAS' 22 kV nett. VEAS' maksimale effektuttak varierer opp til 10 MW. 

Tilsvarende som for utvekslingspunktene mellom VEAS og OEN i Kalvedalen og Faslefoss er det 
NVEs vurdering at det heller ikke i dette tilfelle oppstår et fordelingsproblem som gir relevans til 
departementets modell for lokalt uttak av kraft. Det er derfor NVEs vurdering at VEAS' uttak i Lomen 
skal tarifferes som et ordinært uttak på dette nettnivå. 

Heggenes trafostasjon 

Trafostasjonen (132/22 kV) eies av OEN. VEAS' 22 kV nett er koblet til OENs samleskinne. 

Situasjonen i Heggenes kan ikke sammenlignes med de ovennevnte tilfellene. NVE oppfatter VEAS 
sitt uttak i Heggenes som et ordinært utvekslingspunkt mellom overliggende og underliggende nett. 
Saksforholdet ligger klart utenfor den problemstillingen som var grunnlaget for OEDs vedtak. 

Fossheimfoss kraftverk 

Kraftverket eies av Oppland Energi Produksjon, og innmatingen skjer til VEAS' 22 kV nett. 
Tarifferingen i dette punktet er derfor ikke en sak mellom OEN og VEAS. Uansett må punktet anses 
som et ordinært innmatingspunkt som ikke vedrører problemstillingene i OEDs brev av 25. mars 1999. 
I dette punktet gjelder at VEAS tarifferer kraftverket for sin innmating etter de bestemmelser som er . 
innarbeidet i forskrift om kontroll av nettvirksomhet av Il. mars 1999 nr. 302. 

Åbjøra kraftverk 

Abjøra kraftverk er 100% eiet av Vestfold Energi. Kraftverket har tilgjengelig vinterproduksjon på ca. 
75 MW. Kraftverket er tilknyttet en 132 kV samleskinne. Inntil 1998 var dette definert som et 
sentralnettspunkt. Det stasjonsnære nettet i tilknytning til Åbjøra kraftverk består bl.a. aven 132 kV 
samleskinne, en 132/22 kV trafo og deler av samleskinne mot Fjellet og Faslefoss. Disse anleggene 
inngår som en del av kraftverksanleggene. Åbjøra kraftverk eier i tillegg en 132 kV linje fra 
kraftverket til Dokka, samt 132 kV linjen fra Bagn til Dokka. Disse linjene inngår i og tarifferes av 
Oppland Fellesnett. De stasjonsnære nettanleggene inngår ikke i Fellesnett Oppland og er heller ikke 
tildelt egen inntektsramme. Bryterfeltet mellom 132 kV linjene mot BagnIDokka og det stasjonsnære 
nettet eies av OEN og inngår i Fellesnett Oppland. VEAS er koblet opp mot en 132/22 kV trafo om 
inngår i det stasjonsnære nettet. Maksimalt effektuttak til VEAS er 6 MW. OEN tarifferer VEAS i 
punktet. " .. 

Som nevnt er det Åbjøra kraftverk som eier det stasjonsnære nettet mellom OENs bryterfelt mot 
Fellesnett Oppland og VEASs 22 kV nett. Åbjøra kraftverk er gitt omsetningskonsesjon og må 
innordne seg de vilkår som gjelder for konsesjonen. Dette innebærer bl.a. at det er Åbjøra kraftverk 
som skal fastsette tariffene for innmating og uttak i eget nett, jf. § 4-4, bokstav b), tredje ledd i 
energilovforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 der det heter at "Konsesjonæren fastsetter 
overjØringstarijfene." Som konsesjonær og eier av det stasjonsnære nettet har Åbjøra kraftverk bl.a. 
ansvar for å tariffere innmating fra kraftverk og uttak til sluttbrukere fra dette neUet. Det stasjonsnære 
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nettet til Åbjøra kraftverk er å anse som et mellomliggende nett mellom VEAS sitt 22 kV nett og 
Fellesnett Oppland sitt 132 kV nett. Dette innebærer at Åbjøra kraftverk skaltariffere VEAS, som her 
må regnes som et underliggende nett, for sine uttak fra det stasjonsnære nettet. På den andre siden er 
Fellesnett Oppland å anse som et overliggende'nett, og skal tariffere utvekslingen mot det 
stasjonsnære/mellomliggende nettet. Uavhengig av departementets vedtak av 25. mars 1999 følger av 
dette at OEN ikke kan tariffere VEAS for sine uttak i Åbjøra. 

For at den som er tildelt omsetningskonsesjon skal kunne tariffere for innmating i eller uttak fra eget 
nett, må konsesjonæren ha søkt om og blitt tildelt inntektsramme. 

Gitt at Åbjøra kraftverk var tildelt en egen inntektsramme for det stasjonsnære nettet ville 
departementets vedtak kunne ha hatt direkte relevans mht. til tarifferingen av VEAS sine uttak i 
Åbjøra. 

Vedtak 

Oppland Energi Nett kan ikke tariffere Valdres Energiverk AS for sine uttak i Åbjøra som er skjedd 
etter 25. mars 1999. Tarifferingen av Valdres Energiverk AS i dette utvekslingspunktet må avklares 
mellom eieren av det stasjonsnære nettet og Valdres Energiverk AS. 

For de andre utvekslingspunktene mellom OEN og VEAS er eierforhold og nettorganisering å forstå 
slik at disse punktene ikke omfattes av departementets vedtak. 

Med hilsen 

I~/ 

~/YYY.J ;Yt~cJ//~ 
~M . t Lundteigen Fossdal 

adelingdirektør 

hll;~ 
Jon/.; 
seksjonssjef 

Kopi: Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 033 Oslo 
Åbjøra Kraftverk, Vestfold Kraft AS, Pb. 2246,3103 Tønsberg 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til 

partene, jf. forvaltningslovens kap. IV. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

gjennom NVE. 
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NVE. 

Vest-Agder Energiverk Nett AS 

Serviceboks 603 

4606 KRISTIANSAND 

Vår dato: O 4. 09. 2001 

Vår ref.: NVE 200103672-3 emt/chs 
Arkiv: 653.3Nest-Agder Energiverk Nett AS 
Deres dato: 
Deres ref.: 20011000161 

Tilknytning av ny produksjon 

Saksbehandler: 
Christina Sepulveda 
22959485 

RØD ~<OPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 2295 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve:no 

Org.nr.: 
NO 970 205 Q39 MVA 
Bankkonto: . 
08271014156 

Vi viser til brev av 30.03.2001 om spørsmål til anvendelse av forskrift om økonomisk og ~~lrnisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer ved tilknytning av ny 
produksjon som fører til kapasitetsproblemer i nettet. 
Vi har vurdert spørsmålet om håndtering av kapasitetsproblemer ved tilknytning aV1lY 
produksjon i lys av de krav om rammer som gjelder for netteiers investeringerJ ~g~i~~.m:;teglef: 
for anleggsbidrag, praksis ved bruk av kapasitetsledd og netteiers ansvar for drift$~il<.k~fheteri i 
nettet. 
Ved tilknytning av ny produksjon kan netteier enten kreve anleggsbidrag for betaling av 
nødvendige forsterkninger i nette~ eller stille krav til dimensjonering og/eller drift av anlegget 
slik at innmating på nettet kan begrenses i kritiske perioder. Bruk av kapasitetsledd er en 
mulighet, med den praktiske utforming reiser mange spørsmål. 

I brevet vises det til at Vest-Agder Energiverk Nett AS (V AE) har mottatt søknader om tilknytning av 
ny produksjon i områder som allerede i dag har overproduksjon og kapasitetsproblemer i nettet. Det 
opplyses videre at det i hovedsak dreier seg om mini-/mikrokraftverk med liten eller ingen 
reguleringsmulighet. Dersom ny produksjon tilknyttes må det enten investeres i økt kapasitet eller så 
må det innføres produksjonsbegrensninger. På bakgrunn av denne problemstillingen stiller V AE 
spørsmål ved om nettselskapet er forpliktet til å utbedre en flaskehals eller om de kan benytte et 
kapasitetsledd for å begrense produksjonen. Og dersom V AE foretar en utbedring av flaskehalsen, kan 
V AE kreve anleggsbidrag. 

NVE gir i det følgende en generell redegjørelse for netteiers investeringsplikt, bruken av 
anleggsbidrag, utforming av kapasitetsledd og netteiers ansvar for driftssikkerheten i henhold til 
gjeldende regelverk og foreslåtte endringsforskrift(er) som er ute på høring. 

Investeringsplikt 

En grunnleggende forutsetning for et effektivt kraftmarked er at alle som ønsker det gis adgang til 
kraftmarkedet på ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår. 
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Netteier har i tråd med regelverket plikt til å tilby alle som ønsker det adgang til nettet. I gjeldende 
forskrift §4-4 bokstav b første ledd heter det at Konsesjonæren plikter å stille overføringskapasitet i 
nettsystemet til disposisjonfor enheter som produserer, overfører, omsetter eller bruker elektrisk 
energi. I endringsforslag til energilovsforskriften heter det at netteier skal sørge for markedsadgang for 
alle som etterspør nettjenester til ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår. Foreslåtte 
endring er ment som en oppdatering i samsvar med praksis og kraftmarkedets virkemåte, og endrer 
ikke hensikten i forhold til gjeldende bestemmelse. 

Plikten til å sørge for adgang til nettet må sees i sammenheng med gjeldende regelverk for utforming 
av tariffer og bruk av anleggsbidrag. 

En områdekonsesjonær har i tillegg leveringsplikt. Leveringsplikten innebærer en plikt for netteier til å 
knytte kunder til nettet samt en plikt til å levere energi til kundene dersom de ønsker det, innenfor det 
geografiske området som områdekonsesjonen gjelder for. Netteiers leveringsplikt og spesielt plikten til 
å knytte nye kunder til nettet. må på samme måte som netteiers plikt til å sørge for markedsadgang, 
sees i sammenheng med regelverket for tariffer og anleggsbidrag. 

For tilknytning av 'produksjon vil det kun være netteiers plikt til å sørge for markedsadgang på ikke
diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår som kommer til anvendelse. Leveringsplikten 
omfatter ikke produksjon. Dette innebærer at alle produsenter som ønsker det skal tilknyttes nettet, 
dersom produsenten betaler for kostnadene som følger av tilknytningen i henhold til gjeldende 
regelverk for å fastsette og kreve anleggsbidrag. 

Anleggsbidrag 

I henhold til § 17-4 i tarifforskriften kan netteier kreve anleggsbidrag ved forsterkning når kunden 
krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal i slike 
tilfeller bergenes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Videre heter det at 
dersom det er nødvendig med investeringer i maskete nett har netteier i henhold til § 17-4 tredje ledd 
kun anledning til å kreve anleggsbidrag i ekstraordinære tilfeller. Det siste vilkåret må forståes slik at 
netteier må utøve stor grad av forsiktighet ved krav om anleggsbidrag for investeringer i maskete nett. 
En årsak til dette er at det vanligvis vil være vanskelig å fordele nytten av anlegget mellom en ny 
kunde og eksisterende kunder i nettet. Det er kun merkostnader som med stor grad av sikkerhet kan 
henføres til den nye tilknytningen som bør vurderes i forbindelse med et krav om anleggsbidrag. 

I forslag til endringsforskrift foreslås det å innføre et nytt tredje ledd som sier at Når en tilknytning 
som beskrevet i første og andre ledd utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan en 
forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. En tilsvarende bestemmelse var 
tidligere innarbeidet i NVEs retningslinjer, og er så vidt NVE kjenner til i tråd med gjeldende praksis. 
Andelen av felleskostnadene kunden skal dekke kan fastsettes tilsvarende forholdet mellom kundens 
antatte effektbehov og den økte effektkapasiteten i det radielle fellesanlegget. 

Kapasitetsledd 

Tarifforskriften åpner for at det benyttes kapasitetsledd når overføringsbehovet overstiger kapasiteten i 
nettet. Tarifforskriften gir ingen nærmere føringer med hensyn på den praktiske utformingen av 
kapasitetsledd. 

I sentralnettet håndteres større flaskehalser ved prisområder . Så langt NVE kjenner til benyttes det 
ikke kapasitetsledd på lavere nettnivå. Formelt er dette mulig innenfor gjeldende regelverk. NVE har 
imidlertid ikke grunnlag for å angi i hvilken grad kapasitetsledd vil være et hensiktsmessig 
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virkemiddel i situasjonen som beskrives av V AE. Her gjenstår en rekke problemstillinger som må 
utredes nærmere. 

Driftssikkerhet 

Enhver netteier har et ansvar for å ivareta drift og vedlikehold av nettet på en måte som sikrer kundene 
en pålitelig energilevering Gfr. § 3-4 i energilovforskriften). Dersom innmating fra lokal produksjon 
kan sette driftssikkerheten i nettet i fare må netteier kunne gjøre de nødvendige tiltak for å begrense 
innmatingen. Dette kan enten skje ved direkte inngrep (tiltak) i den aktuelle driftssituasjonen men kan 
også være aktuelt i forbindelse med krav til dimensjonering av anlegg for tilknytning eller avtaler med 
kraftverket om håndtering av mulige kapasitetsproblemer. 

Oppsummering 

NVE har vurdert spørsmålet om håndtering av kapasitetsproblemer ved tilknytning av nye produksjon 
i lys av de krav og rammer som gjelder for netteiers investeringer i eget nett, regler for anleggsbidrag, 
praksis ved bruk av kapasitetsledd og netteiers ansvar for driftssikkerheten i nettet. Ved tilknytning av 
ny produksjon kan netteier enten kreve anleggsbidrag for betaling av nødvendige forsterkninger i 
nettet, eller stille krav til dimensjonering og/eller drift av anlegget slik at innmating på nettet kan 
begrenses i kritiske perioder. Bruk av kapasitetsledd er en mulighet, med den praktiske utforming 
reiser mange spørsmål. 

NVE håper med det ovennevnte å ha besvart de spørsmål som fremgår av Deres brev. 

~ ,... \, '" .-:l.J.ØAh ~~~ 
Christina Sepulveda 
rådgiver 
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B Norges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE. 

Martin Andersen 
Pålerudbyen 
3516 HØNEFOSS 

Vår dato: 
1 3. 09. 2001 

Vår ref.: NVE 200106094-2 emtllav 
Arkiv: 912-653.3/Ringerikskraft AS 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Fastledd i tariffen for husholdningskunder 

Røn KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: WWW.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
08271014156 

Vi viser til Deres brev av 18.08.01 hvor De klager på fastbeløpet i tariffen hos Ringeriks-kraft, 
og skriver at fastledd i tariffen bør fjernes. NVE har vurdert klagen i henhold til bestemmelsene 
i energiloven og tilhørende forskrifter. På bakgrunn av den informasjon NVE sitter med i dertne 
saken, finner vi ikke at fastleddet i tariffen for husholdningskunder som blir praktisert av 
Ringerikskraft AS er i strid med gjeldende regelverk. Krav om fastledd i tariffen er nedfelt i 
forskriftens bestemmelser. Det gis ikke anledning til å klage på bestemmelsene i eksisterende 
forskrift. 

Nettselskapene reguleres av NVE ved at de hvert år blir tildelt en inntektsramme som sier hvor høy 
inntekten fra nettvirksomheten kan være. Den inntektsrammen som blir satt av NVE er basert på 
dokumenterte kostnader i de ulike selskapene. Tariffene (nettleien) skal gi nettselskapet inntekt til 
dekning av disse kostnadene. samt gi en rimelig avkastning på investert kapital. 

Kostnadene i nettet 

Kostnadene i elektriske nett er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i 
ledningene og delvis bruksuavhengige kapital- og vedlikeholdskostnader. I et typisk distribusjonsnett 
vil en vesentlig del av den totale kostnaden nettselskapet har ved levering til en husholdning være 
bruksuavhengig. 

Tariffene 

Forskrift om kontroll av nettvirksomheten av Il. mars 1999 nr. 302 gir rammer som nettselskapene 
skal utarbeide sine tariffer innenfor, men netteier er selv ansvarlig for å utarbeide tariffer som ikke 
strider mot gjeldende regelverk. Forskriften sier at tariffen for kunder som ikke effektmåles (bl.a 
husholdningskunder), skal bestå av et fastledd og et energiledd. Energileddet skal som et minimum 
dekke kostnaden ved marginale tap i ledningene, som i et typisk distribusjonsnett kan utgjøre ca. 4-5 
ørelkWh. Fastleddet skal som et minimum dekke kundespesifikke kostnader. Fordeling av de 
resterende faste kostnader på fastledd og energiledd, er i stor grad opp til nettselskapet selv å 
bestemme. For 200 1 praktiserer Ringeriks-kraft en tariff for husholdninger med et energiledd på 17,2 
ørelkWh og et fastledd på 2046 kr/år (tallene er inkl.mva.). Dette betyr at Ringeriks-kraft dekker en 
større andel av sine faste kostnader gjennom energi leddet. 



-~ 
Ulik tariffnivå i ulike deler av landet 

Side 2 

Den totale størrelsen på tariffen kan variere mellom ulike deler av landet eller innenfor en region. Mye 
av forskjellen i tariffene mellom ulike everk kan forklares av forskjeller i topografiske og/eller 
klimatiske forhold, samt i hvilken grad bebyggelsen er konsentrert eller ikke. Et spredtbygd område er 
mer kostnadskrevende enn et tettbygd område. Felles for disse faktorene er at everkene ikke kan endre 
dem. I tillegg kan forskjellen i effektivitet mellom de ulike selskapene også kunne bidra til ulikheter i 
tariffene. NVE har en metode for å måle denne effektiviteten. 

Fastledd i tariffen 

NVE er et direktorat underlagt olje - og energidepartementet som skal forvalte og føre tilsyn med at 
bestemmelsene i energiloven og tilhørende forskrifter blir fulgt. Energiloven er 29. juni 1990 § 7-1 
sier at: "Norges vassdrags- og energidirektorat fører kontroll med at vilkår som er satt i konsesjoner 
etter denne lov overholdes". Energilovforskriften av 7.12.1990, utarbeidet av olje - og 
energidepartementet, § 7-1 gir NVE rett til å utarbeide en forskrift for "gjennomføring og utfylle/se" av 
OED sin forskrift blant annet med hensyn til tariffer (nettleie). Som nevnt ovenfor sier NVEs forskrift 
blant annet at tariffene skal bestå av et bruksavhengig ledd og et ledd som fastsettes uavhengig av 
forbruket på kort sikt. Utarbeidelse av forskriften er en omfattende prosess. Før gjeldende forskrift ble 
satt i verk, ble den sendt på høring til organisasjoner som representerer forbrukersiden så vel som 
organisasjoner som representerer nettselskapene. Det regelverk som er innført er i tråd med den 
kompetanse, og innenfor rammene, som er gitt NVE gjennom OEDs forskrift og Energiloven. 

Konklusjon 

På bakgrunn av den informasjon NVE har mottatt i denne saken, finner vi ikke at den aktuelle tariffen 
som Ringeriks-kraft praktiserer er i strid med gjeldende regelverk. 

Krav om et fastledd i tariffen er nedfelt i forskriftens bestemmelse. Det gis ikke anledning til å klage 
på de fastsatte bestemmelsene i eksisterende forskrift, men synspunkter og kommentarer vil bli tatt til 
etterretning i det videre arbeid med tariffene. 

Medh' sen 

~\~m\J~+ 
Lisbeth Anita Vingås 
førstekonsulent 

Kopi: Ringerikskraft AS, Postboks 265,3502 HØNEFOSS 
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Norges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE 

Lofotkraft 

8305 SVOLVÆR 

Vår dato: 2 4. 09. 2001 

Vår ref.: NVE 200103655-5 emt/ave 
Arkiv: 653.4 
Deres dato::04.04.2001 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
AmeVenjum 
22959258 

RØD KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks S091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 

Internett: www.nve,nit 

Ofg':rtt:: '" 
N.O 970 2051~39 MVA. 
~!l~onto:;,,,, ' 
082'7f10 14i5~' 

Klage på betaling av anleggsbidrag til Lofotkraft AS fra Vestlofote!l 
Bil AS 
Lofotkraft har innkrevet et anleggsbidrag fra Vest/ofoten Bil als for en nettilknytning som skjedt1'io,{ 
1997. Vestlofoten Bil mener at Lofotkraft ikke kan innkreve dette anleggsbidraget. . .c' 

Med bakgrunn i den avtale som er inngått mellom partene, mener NVE at det er opptitdolnstoliA~ å 
ta stilling til de rettslige bindinger som måtte ligge i denne avtalen. 

Vi viser til brev av 4. april 2001 fra Vestlofoten Bil als (VB). VB klager på at Lofotkraft har innkrevd 
et anleggsbidrag. 

Lofotkraft har gitt sine kommentarer til saken i brev av 14. juni 2001. 

Partenes anførsler 

VB viser til at bedriften bygget et nytt bilanlegg på Leknes i 1997, og knyttet seg samtidig til 
Lofotkraft sitt overføringsnett. Vilkårene for å bli tilknyttet strømnettet er nedfelt i en avtale av 23. 
september 1997 som ble inngått mellom partene. Lofotkraft krever i faktura datert 28. mars 2001 at 

• 
VB betaler inn et anleggsbidrag på vel kr 65 000,-. VB mener at Lofotkraft ikke har grunnlag for å 
innkreve dette anleggsbidraget. 

Om fastsettingen av anleggsbidraget til VB skriver Lofotkraft i sine kommentarer at 
"Anleggsbidragsberegningen ble foretatt i h.t. da gjeldende regler for anleggsbidrag; anleggsbidrag 
= anleggskostnad - engangs tilknytningsgebyr - 0,5 x neddiskontert framtidig tariffinntekt." 
Lofotkraft skriver også at det i beregningen ble tatt hensyn til at også andre kunder ville kunne 
nyttiggjøre seg deler av overføringsanlegget som ble bygget for å forsyne VB. Diskonteringsfaktor og 
antatt økonomisk levetid ble satt til hhv. 7% og 30 år. 

Lofotkraft opplyser videre at "Ut fra de usikkerhetsmomenter som inngår i fastsettelsen av 
anleggsbidrag har vi i våre avtaler valgt et punkt om etterberegning når 3 år er gått." Det er på dette 
grunnlag at Lofotkraft innkrever et anleggsbidrag fra VB. 



Side 2 

NVEs vurdering 

Etter NVEs oppfatning er partene først og fremst uenige om Lofotkraft kan reberegne og innkreve et 
anleggsbidrag tre år etter at VB ble tilknyttet nettet. Lofotkraft mener de har rett til å gjøre dette med 
henvisning til den avtale som ble inngått mellom partene høsten 1997. 

NVE mener at uenigheten mellom Lofotkraft og VB gjelder den juridiske fortolkning og eventuelle 
rettslige bindinger i den avtale er inngått mellom partene. Uenighet om avtalerettslige forhold ligger 
utenfor NVEs kompetanse å ta stilling til, og må eventuelt avgjøres av domstolene. 

Vi kan til orientering opplyse at det i gjeldende tarifforskrift, jf. forskrift om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer av 11. mars 1999 nr. 302, 
ikke er innarbeidet særskilte bestemmelser om reberegning av anleggsbidrag. NVE er imidlertid kjent 
med at det tidvis inngås avtaler mellom nettselskap og kunder om slike reberegninger. NVE mener at 
dette ikke er i strid med energiloven med tilhørende forskrifter, og NVE har derfor funnet å kunne 
akseptere at netteier og nettkunde inngår avtale om reberegning når det er stor usikkerhet mht. de 
beregningsforutsetninger som legges til grunn ved beregningen. Denne forvaltningspraksis er også 
støttet av Olje- og energidepartementet. Vi kan her vise til departementets vedtak av 11. desember 
2000 i klagesak mellom Hurum Energiverk AS og Block Watne der det heter at "Departementet anser 
det som hensiktsmessig at Hurum Energi foretar en etterberegning av anleggsbidraget innen 3 år, når 
det foreligger mer pålitelige forbruksdata." . 

Med hilsen 

-----c:1.., '"+c:>~~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør Z~ on Sage 

seksjon sjef 
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l!tNOrgeS 
_ vassdrags- og 

-energidirektorat 

NVE 

Hallingdal Kraftnett 
Lienvegen 41 
3580 GEILO 

Vår dato: 
26. 09. 2001 

Vår ref.: NVE 200103255-4 emtlave 
Arkiv: 653.3 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
ArneVenjum 
22959258 

Refusjon for innbetalt anleggsbidrag. Redusert tariff 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 2295 9000 
E-post: nve@nve.no 
Internett www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205039 MVA 
Bani!::konto: 
08271014156 

Vi viser til brev at 20. mars 2001 fra Verpestølen ANS vlHans Hiorth (HH) om krav om redusert 
tariff/refusjon av utlegg ved tilknytning til Hallingdal Kraftnett sitt overføringsnett. 

Hallingdal Kraftnett (HKN) har gitt sine kommentarer til saken i brev av 19. juli 2001. 

Partenes anførsler 

I forbindelse med framføring av strøm til ca. 40 hytter i Verpestølen Vel på Ustaoset betalte 
hytteeierne deler av anleggskostnadene. Tilknytningen av disse kundene innebar bl.a. at det ble bygget 
en ny høyspenningslinje inn til denne hytteområdet. HH mener at hytteeierne har krav på redusert 
tariff eller eventuelt å få refundert sine utlegg til denne høyspenningslinjen som følge av at de har 
betalt et anleggsbidrag. 

HKN anfører at de aktuelle nettanlegget ble satt i drift i februar 1988. I forbindelse med byggingen av 
anlegget vel ble hytteeierlaget Verpestølen ANS dannet. Det foreligger en avtale datert 19. juni 1987 
mellom Hallingdal Kraftlag og Verpestølen ANS som bl.a. regulerer fmansieringen av anlegget og 
senere tilknytning av hytter i området. I utgangspunktet var det 25 hytteeiere som ønsket tilknytning. 
Per i dag er 34 hytter tilkoblet det aktuelle nettanlegget. Etter HKN sin oppfatning er det ikke grunnlag 
for å redusere tariffen eller tilbakebetale innbetalt anleggsbidrag til disse kundene. 

NVEs vurdering av saken 

Det framgår av partenes anførsler at bygging av strømnett til hyttene tilsluttet Verpestølen Vel i sin 
helhet ble finansiert av hytteeierne. Anlegget ble satt drift i februar 1988. Om finansieringen av 
anlegget ble det inngått en avtale mellom hytteeierne og HKN (den gang Hallingdal Kraftlag). 

Energiloven, jf. lov av 29. juni 1990 nr. 50, og tilhørende forskrifter regulerer tariffer og øvrige vilkår 
for tilknytning til strømnettet og overføring av kraft. Energiloven ble iverksatt med virkning fra l. 
januar 1991. Denne loven kan følgelig ikke anvendes på forhold som skjedde før lovens ikrafttredelse. 
Da også NVEs grunnlag for å regulere nettselskapene er gitt med hjemmel i energiloven, innebærer 



dette at NVE heller ikke har hjemmel til å gi pålegg om tilknytnings- og overføringsvilkår som ble 
gjort gjeldende før 1991. 

Om den avtale som er inngått mellom partene er denne etter NVEs vurdering av privatrettslig karakter. 
Det ligger derfor uansett utenfor NVEs virkeområde å vurdere gyldigheten av eller ta stilling til de 
rettslige bindinger som måtte ligge i denne avtalen. 

Som nevnt ønsker HH at HKN skal refundere en andel av det anleggsbidraget som ble innbetalt i 
1987/88 eller eventuelt at nettselskapet skal tilby hytteeierne lavere overføringstariffer. På et 
prinsipielt grunnlag kan vi opplyse at NVE så langt ikke har akseptert at nettselskaper gir kunder 
reduserte nettariffer avhengig av om en kunde har betalt et anleggsbidrag eller avhengig av størrelsen 
på dette bidraget. Når det gjelder refusjon av innbetalt anleggsbidrag, så har NVE godtatt at 
nettselskaper og nettkunder kan inngå avtaler som åpner for at kunder forskotterer framtidige 
tilknytninger. Dette vil som hovedregel kunne være aktuelt når det er stor usikkerhet om hvor mange 
kunder som vil knytte seg til nettet. Vi vil her understreke at denne forvaltningspraksis er etablert etter 
energilovens ikrafttredelse. 

Med hilsen 

,---
ol~ ~~~ 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 
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I!.Norwegian 
Water Resources and 

. Energy Directorate 

NVE 

Haugaland Kraft AS 

Postboks 2015 
5504 HAUGESUND 

Vår dato: 
26. 09. 2001 

Vår ref.: NVE 200104993-4 emtlave 
Arkiv: 653.4 
Deres dato::05.06.2oo1 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
ArneVenjum 
22959258 

Beregning av anleggsbidrag i Løkjen nord, Haugesund 

Røn KOPI 

Middelthuns gate 29 

P.O. Box 5091, Majorstua 
N-03010SLO 
NORWAY 

Telephone: +47 22 95 95 95 
Telefax: +47 22 95 90 00 
E-mail: nve@nve.no 
Web site: www.lwe.no 

Org.no.: 
NO 970205039 MVA 
Bank account 
08271014156 

Haugesund kommune mener at Haugaland Kraft har beregnet et for høyt anleggsbidrag ved 
tilknytning av nye boliger i Løkjen nord i Haugesund. Etter NVEs vurdering har Haugaland Kraft 
fulgt tarifforskriftens bestemmelser, og NVE aksepterer derfor nettselskapets fastsettelse av 
anleggsbidraget. 

Vi viser til brev av 5. juni 2001 fra Haugesund kommune (Kommunen) vedrørende klage på beregning 
av anleggsbidrag til et nytt boligfelt i Haugesund. 

Haugaland Kraft (Haugaland) har som områdekonsesjonær gitt sine kommentarer i brev av 13. august 
2001. 

Partenes anførsler 

Kommunen opplyser i sitt brev at et nytt boligfelt er under utbygging i Løkjen nord i Haugesund 
kommune. Utbyggingen består av vel 40 boligenheter. Kommunen står som utbygger av boligfeltet. 
Boligene skal tilkDyttes et fjernvarmeanlegg. 

Kommunen anfører at "På grunn av fjernvarme som oppvarming i husene har Haugaland Kraft 
halvert stipulert energiforbruk (elektrisitet) tilll.OOO kWh ogfølgelig også halvert inntektsrammen til 
ca. kr 8.950,- per bolig." Kommunen mener det er urimelig at de må betale et forhøyet anleggsbidrag 
som følge av at boligene knyttes til et fjernvarmeanlegg. 

Haugaland stadfester i sitt brev de opplysninger som er gitt av kommunen. Haugaland viser til at de i 
sine beregninger har lagt til grunn bestemmelsen i § 17-4 om anleggsbidrag i forskrift om økonomisk 
og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer av 11. mars 1999 
nr. 302 (tarifforskriften). I sine anleggsbidragsberegninger har Haugaland vanligvis brukt 22000 kWh 
som forventet energiforbruk ved tilknytning av boliger. For boligene i Løkjen nord antar Haugaland at 
disse vil få dekket sitt oppvarmingsbehov fra fjernvarmenettet. Nettselskapet har derfor i sine 
beregninger forutsatt en forventet energiøkning på 11 000 kWh per år for disse boligene. Haugaland 
viser også til at selskapet har tilbudt Kommunen at det gjøres en etterberegning etter tre år . 



NVEs vurdering 

Uenigheten mellom Haugaland og Kommunen gjelder hvilket forventet energiforbruk som skal legges 
til grunn ved fastsettelsen av anleggsbidraget. 

Dette heter i § 1-3 i tarifforskriften at anleggsbidrag er å forstå som "et individuelt beregnet 
investeringstilskudd ved tilknytning av et nytt anLegg eller ved forsterkning aven eksisterende 
tilknytning." I forskriftens § 17-4, fjerde ledd uttrykkes det at ved beregning av anleggsbidraget settes 
anleggskostnad lik spesifikke kostnader ved tilknytningen. Ved inntektsberegningen skal kundens 
forventede energiforbruk legges til grunn. Det følger av disse forskriftsbestemmelsene at nettselskapet 
skal vurdere kostnader og inntekter særskilt for hver enkelt tilknytning. 

Ofte er det slik at gjennomsnittsforbruket for en kundegruppe er det beste an~laget når forventet 
forbruk for en ny kunde skal fastsettes. Det er opp til nettselskapet å vurdere dette i hvert enkelt 
tilfelle. Finner nettselskapet at en ny kunde vil avvike systematisk fra gjennomsnittskunden så åpner 
regelverket for at selskapet i sine beregninger kan legge andre forbrukstall til grunn enn de som gjelder 
for gjennomsnittskunden. 

Når det gjelder boligutbyggingen i Løkjen nord er det grunn for å tro at disse boligene typisk vil ha et 
signifikant lavere energiforbruk enn eksisterende boliger innenfor Haugalands forsyningsområde og 
som ikke er tilknyttet et fjernvarmenett. NVE mener derfor at Haugaland ikke handler i strid med 
tarifforskriften når de har valgt å stipulere et lavere forventet energiforbruk for boligene i Løkjen nord. 

Med hilsen 

h: ---d_~M~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 
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fINorges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE 

ØstnettAS 
Postboks 224 
2001 LILLESTRØM 

Vår dato: 
26. 09. 2001 

Vår ref.: NVE 200105073-4 emtlave 
Arkiv: 912-653.410stnett AS 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
ArneVenjum 
22959258 

Klage på tariffering av utkoblbar overføring 

-- -- -- ------

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett www.nve.no. 

Org.nt;: 
1\10970205 '139 MVA 
Bankkonto: 
OB27"1<1141 ~f 

Terje Flygind mener at østnett har satt tariffene for utkoblbar overføring til villakjeler uri~iig ,!tøyt. 
NVE mener at østnett har fastsatt sine tariffer i strid med tarifforskriften og NVE pålegger derfor 
østnett å endre sine tariffer for utkoblbar overføring. 

Terje Flygind, Skedsmokorset hevder i sitt brev datert 19. juni at østnett ønsker å si oppellJc~tte.~v 
sine kunder som har utkoblbar overføring. Dette gjøres bLa. gjennom å øke fastleddet. Flyginclber om 
at NVE ''foretar en vurdering av framgangsmåten til østnett NS ved endring av tariffen". 

østnett er oversendt Flyginds brev og selskapet har gitt sine kommentarer i brev av 23. juli 2001. 

Partenes anførsler 

Flygind viser til at han i sin bolig i 1993 installerte elkjele/elkassett og ny tavle med egen måler for å 
kunne nyttiggjøre seg tariffene for utkoblbar overføring. Flygind anslår den samlete kostnaden for 
installasjonen til ca. kr 28000,-. 

Flygind opplyser at østnett har økt fastleddet for utkoblbar overføring fra vel 920 kr/år i 2000 til 2480 
kr/år i 2001. Flygind hevder at bakgrunnen for denne økningen er at østnett ønsker at utvalgte 
kjelkunder ikke skal ha mulighet til utkoblbar overføring. 

østnett bekrefter at nettselskapet har satt opp fastleddet slik Flygind har opplyst. Som årsak til denne 
økningen sier 0stnett at dette skal bidra til at kundene dekker "en rimelig andel av våre 
administrative kostnader og kostnader til drift og vedlikehald". 

0stnett stadfester også at selskapet ønsker å avvikle ordningen. med utkoblbar overføring til små 
villakjeler slik disse tarifferes i dag. østnett begrunner dette bl.a med at "l praksis har det vist seg 
uinteressant å koble disse kjelene ut som følge av kapsitetsproblemer i nettet. Utkoblingstid ene var 
også lange, 24 timer eller som i dag 12 timer. Dissl) kjelene har derfor sjelden eller aldri blitt utkoblet. 
En medvirkende årsak til dette har også vært at det har vært tungvinte prosedyrer for å gi 
utkoblingsvarsel da dette har foregått over telefon til den enkelte kunde og med dårlig kontroll av om 



kjelene i realiteten har blitt koblet ut. l praksis har disse kjelene vært" gratispassasjerer" på nettet da 
de i realiteten har hatt samme leveringskvalitet som prioritert overføring.". 

NVEs vurdering 

Vi vil innledningsvis opplyse at partenes anførsler kun vil bli vurdert i den grad de har relevans og er 
viktige for å begrunne saken, jf. forvaltningslovens § 25. 

Regelverket om utkoblbare overføringer er innarbeidet i kapittel 15 i forskrift om økonomisk og 
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer av 11. mars 1999 nr. 
302 (tarifforskriften). 

Om kriteriene for bruk av utkoblbar overføring beter det i forskriftens § 15-1 at nettselskapene skal 
tilby utkoblbar overføring til redusert tariff bl.a. når kunden har elkjele med driftsklar brenselfyrt 
reserve, jf. bokstav b). Flyginds kjeIanlegg forutsettes å falle inn under dette kriteriet. Det følger 
derfor direkte av denne bestemmelsen at 0stnett er pliktig til tilby Flygind utkoblbar overføring og til 
en lavere tariff enn det som gjelder for ordinære overføringer til kunden. 

Tarifferingen av utkoblbare overføringer er omtalt i § 15-2 og 15-3 i tarifforskriften. Om fastsettelsen 
avenergileddet heter det i § 15-2 at "Ved utkoblbar overføring skal det benyttes et energiledd som 
gjenspeiler de marginale tapskostnader referert de enkelte tilknytningspunkter.". I forhold til de krav 
som stilles til utformingen av energileddet for ordinære overføringer, er det for utkoblbare 
overføringer satt strengere krav til at energileddet faktisk gjenspeiler de marginale tapskostnader. 
Grunnlaget for å gjøre dette er at det er spesielt viktig at kunder som har installert alternative 
energikilder blir gitt riktige prissignaler, slik at disse kundene på en effektiv måte kan veksle mellom 
de ulike energikildene, for eksempel elektrisitet og olje. 

0stnett tilbyr to typer utkoblbar overføring til sine kunder i lavspenningsnettet; en med 12 og en med 
l timers varsel. Det framgår av 0stnetts prishefte at energileddet for begge typer utkoblbar overføring 
er differensiert med en vinter- og en sommerpris. Dette tilfredsstiller minimumskravet til 
differensiering slik dette uttrykkes i § 15-2 i tarifforskriften. 0stnett benytter imidlertid ulike 
energiledd , og slik at energileddet for kunder med 12 timer varslingstid er høyere enn for kunder med 
l time varslingstid. Dette er i strid med § 15-2 i tarifforskriften. Det følger av denne bestemmelsen at 
energileddet ikke kan differensieres avhengig av varslingstid. 

Tarifforskriftens bestemmelser om fastledd er nedfelt i § 15-3. Paragrafens første ledd sier at 
nettselskapet kan beregne et fastledd som minimum dekker de kundespesiflkke kostnader. Generelt 
må det anses som et minstekrav at kunden dekker alle de faste kostnader han er direkte årsak til ved å 
være tilknyttet nettet. Strengt tatt behøver heller ikke fastleddet være høyere for at det kan "lønne" seg 
for nettselskapet på kort sikt å opprettholde abonnementet til kunden. Det er i forskriften ikke satt noe 
Øvre tak på fastleddet. Forskriften gir heller ikke eksplisitt uttrykk for hvor stor andel av de faste 
kostnadene kunder med utkoblbare overføringer skal betale, utover de kundespesiflkke kostnadene og 
det som dekkes inn gjennom det marginaltapsbasert energileddet. Etter NVEs vurdering bør følgende 
vilkår legges til grunn ved utformingen av fastleddet til kjelkunder: 

Fastleddet må minst dekke kundespesifikke kostnader. 

Fastleddet skal ikke settes så høyt at det ikke blir lønnsomt for kunder med brenselsfyrt reserve å 
tegne abonnement for utkoblbar overføring. 

Fastleddet for utkoblbare overføringer skal øke med økende varslingstid. 
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0stnett opplyser også at som en konsekvens av økningen i fastleddet vil det for kunder med 
kjelforbruk på 25-30 000 kWh lønne seg å slå sammen det utkoblbare forbruket med det ordinære 
forbruket og betale etter en vanlig husholdningstariff. 0stnett skriver i denne forbindelse at selskapet 
derfor "syntes det var mest hensiktsmessig å si opp disse avtalene da østnett ønsker å avvikle denne 
tariffen/or uprioritert overføring", og videre at "Vi ønsker heller ikke at det blir tilknyttet nye kunder 
på denne tariffen.". 0stnett sine kommentarer til saken, slik disse framkommer i brevet av 23. juli 
2001, kan tyde på at selskapet har valgt å sette opp fastleddet for en bestemt kundegruppe til et nivå 
som gjør det ulønnsomt for disse kundene å opprettholde sine avtaler om utkoblbar overføring. 0stnett 
vil på denne måten kunne gjennomføre sitt ønske om å avvikle ordningen med utkoblbar overføring 
for de såkalte villakjelene. Etter NVEs vurdering bryter dette tarifferingskriteriet med viktige 
prinsipper for tarifferingen. Vi kan her bl.a. vise til § 4-4 bokstav b) tredje ledd i energilovforskriften 
om ikke-diskriminering. 

Vedtak 

NVE mener at 0stnett har opptrådt i strid med kapittel 15 i tarifforskriften ved utformingen av tariffen 
for utkoblbar overføring til Terje Flygind. NVE vil derfor med hjemmel i § 18-1 i tarifforskriften 
pålegge 0stnett å redusere fastleddet for utkoblbare overføringer til villakjeler til et nivå som gjør at 
det ikke blir ulønnsomt for kunden å opprettholde sitt abonnement på utkoblbar overføring. Vi vil også 
pålegge 0stnett å endre fastsettelsen avenergileddet for kjelkunder i henhold til bestemmelsen i § 15-
2 i tarifforskriften. 

Med hilsen 

~ -~ d# +c~~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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B Norges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE. 

Kvinnherad Energi 

5664 DIMMELSVIK 

Vår dato: 
o l lO. 2001 

Vår ref.: NVE 200105701-2 emtllav 
Arkiv: 912-653.3/Sunnhordaland Kraftlag 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Innmatingstariff for produksjon -lokalt uttak 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205039 MVA 
Bankkonto:' 
08171014156 

Vi viser til Deres brev datert 13. september 1999 hvor De ber om å frita Valen Sykehus for 
innmatingstariff for egen produksjon. Etter NVE sin vurdering kan den aktuelle situasjol1en 
sammenliknes med tariffering av mini -/mikrokraftverk med lokalt uttak. På bakgrunn aV den 
informasjon NVE har mottatt i denne saken kan vi ikke se at det er grunnlag for å kreve fritak
for tilknytningsledd for produksjon. 

NVE beklager at De ikke har mottatt svar på henvendelsen tidligere. 

Vi gjør oppmerksom på at vi har behandlet Deres brev som en forespørsel og ikke som en klage. 

Saksopplysninger 
I brevet opplyses at produksjonen til Valen Sykehus faktureres for tilknytning til sentralnettet selv om 
produksjonen mates inn på Valen Sykehus sitt eget høyspenningsnett og benyttes kun til eget forbruk. 
I tillegg opplyses det at produksjonen til Valen Sykehus ikke sarnkjører med nettet og at på grunn av 
manglende utstyr er heller ikke slik samkjøring mulig. Kvinnherad Energi stiller derfor på vegne av 
Valen Sykehus spørsmål ved om det er riktig at Valen Sykehus faktureres tilknytningsledd for 
produksjon. 

NVE sin vurdering 
NVE oppfatter det slik at både produksjon og forbruk til Valen Sykehus er tilknyttet Kvinnherad 
Energi AS sitt distribusjonsnett via Valen Sykehus sitt eget høyspenningsnett, og det fysisk vil være 
mulig for Valen Sykehus å mate kraft inn på Kvinnherad Energi AS sitt nett. NVE kan ikke se at 
opplysningen om at produksjonen ikke samkjører med Kvinnherad sitt nett og at slik samkjøring ikke 
er mulig på grunn av manglende utstyr, er avgjørende i forhold til spørsmålet om tariffering. 

Etter NVE sin vurdering kan situasjonen sammenliknes med tariffering av mini-/mikrokraftverk med 
lokalt uttak. Det vises i denne sammenheng til vedlagt brev datert 6. november 2000 fra NVE til 
konsesjonærer m.fl. Av brevet framgår det at en kunde som har produksjon og forbruk tilknyttet via at 
felles punkt mot omkringliggende nett bør tarifferes energiledd for innmating og uttak, 
tilknytningsIedd for produksjon samt ordinær uttakstariff eller innmatingstariff (effektledd). 



.. - ---- -------------------------------------

NVE kan med utgangspunkt i foreliggende opplysninger ikke se at det er grunnlag for å kreve fritak 
for tilknytningsledd for produksjon. 

1 vedlegg 

Kopi: Valen Sykehus 
5451 VALEN 

Sunnhordland Kraftlag 
Postboks 24 
5401 STORD 

~'O~~\J~+ 
Lisbeth Anita Vingås 
førstekonsulent 
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~ energidirektorat 

NVE. 

RØD KOPf 

Otra Kraft DA 

4748 RYSSTAD 

Vår dato: 13 11. IDar 
Vår ref.: NVE 200101852-8 emt/nsp 
Arkiv: 912-653.4/0tra Kraft 
Deres dato: 
Deres ref.: TDB:AGL 

Saksbehandler: 
Nils Spjeldnæs 
22959274 

Klage på Otra Kraft DA sine tariffer i Brokkenettet - enkeltved 

Vi viser ril klage fremsatt av Skiensfjordens kommunale kraftselskap Nett AS (SKK) datert 1 
2001, vedrørende Otra Kraft DA (Otra) sin tariffering av uttak av kraft fra Brokkenettet i 
tilknytningspunkt Glosimot (132 kV). NVE kan ikke se at utformingen av energi- og 
tråd medforskriftens intensjoner. Otra Kraft DA skal derfor utforme energi- og 
måte at forskriftens intensjoner blir ivaretatt. 

Partenes anførsler 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 9S 95 ... 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no.·"··· 
Internett: www.nve.fI~~ 

SKK eier overføringslinjen Glosimot- Drangedal (132kV). Som nettkunde hos Otra hevder SKK at 
prinsippene som er lagt til grunn ved fastsettelse av tariffen i det aktuelle punktet strider mot innholdet 
i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
overføringstariffer av l1.mars 1999, nr. 302 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) og Olje-og 
energidepartementets vedtak om tariffering av uttak i produksjonsnære strøk av 25.mars 1999_ SKK 
mener at den gjeldende utformingen av energileddet ikke tilfredsstiller kravet i forskriftens § 16-1, der 
det heter at energileddet for innmating skal avspeile de marginale tapskostnadene i nettet ved 
innmating i tilknytningspunktet. SKK mener videre at utformingen av effektleddet ikke svarer til 
kravet om at sentralnettets innmatingstariffer skal være retningsgivende for andre tariffledd ved 
innmating i regional- og distribusjonsnett og viser til forskriftens § 16-2 og OEDs enkeltvedtak. 

Otra skriver i sine kommentarer at grunnen til at tariffen i Brokkenettet er lavere enn i sentralnettet 
skyldes to forhold; lave interne kostnader, gjennom et gammelt nett og lave kostnader mot 
sentralnettet, på grunn av god balanse mellom produksjon og forbruk. Disse forholdene har ført til at 
Otra har skalert ned effektleddet med samme prosent for produksjon og forbruk, slik ateffektleddet for 
både innmating og uttak er 68% av effektleddet i sentralnettet. Når det gjelder utformingen av 
effektleddet viser Otra til at NVE ikke tidligere har gitt tilbakemelding om at dette er i strid med 
gjeldende forskrifter, jf. korrespondanse med NVE av 7.mai 1997, der NVE ikke hadde bemerkninger 
til Otra sin utforming av de bruksuavhengige leddene. Når det gjelder utformingen avenergileddet, 
viser Otra til at forholdet mellom de avregnede tapene og det fysiske tap i Brokkenettet (mellom 
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Brokke og Kristiansand) for 2000 var tilnænnet likt og at et eventuelt pålegg om marginale 
tapskostnader vil slå kraftig ut i Brokkenettet som en følge av at de fysiske nettapene allerede er store 
(den del av Brokkenettet som går mellom Brokke og Knardalstrand ble i perioden 1998 til 2000 leid ut 
til Fellesnettet Telemark og er ikke med i Otras sammenlikning mellom de avregnede tap og fysiske 
tap for 2(00). Otra viser også til at den praksisen de har benyttet ikke tidligere har blitt påklaget. 

NVEs vurdering 

Energiledd 

For innmating av produksjon fremgår det av forskriftens § 16-1 at energileddfor innmating skal 
avspeile de marginale tapskostnadene i nettet ved innmating i tilknytningspunktet. § 14-1 første ledd 
gjelder tilsvarende. 

Videre fremgår det av § 14-1 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet at 
l sentral- og regionalnettet bør energileddet være referert til de enkelte tilknytningspunkter. 
Energileddet skal differensieres over tid. Tidsdifferensieringen skal som et minimum være vinter dag, 
vinter natt/helg og sommer. Marginale tapsprosenter skal så langt som mulig beregnes med hensyn til 
systembelastningen i et samlet nettsystem og en produksjons- og lastsituasjon som er representativ for 
hvert enkelt tidsavsnitt. Hvis energileddet fastsettes individuelt for hvert tilknytningspunkt skal 
tapsprosentenfor henholdsvis uttak og innmating ha samme absoluttverdi, menmotsattfortegn. 

For rene innmatingspunkt og blandede punkt (tilknytningspunkt med både innmating og uttak) gjelder 
forskriften § 16-1. I disse tilknytningspunktene skal det fastsettes individuelle marginaltapsprosenter, 
slik at energileddet for innmating avspeiler de marginale tapskostnadene i nettet ved innmating i 
tilknytningspunktet. For blandede punkt skal de marginale tapsprosentene ha lik absoluttverdi for 
innmating og uttak, men med motsatt fortegn, jf. 14-1, første ledd, siste punktum. 

Utfra den infonnasjonen vi har mottatt kan det se ut som Otra tar utgangspunkt i de antatte fysiske 
tapene over året (basert på et historisk gjennomsnitt) og at disse blir fordelt forholdsvis mellom 
brukerene etter deres utveksling mot nettet. Ved å benytte seg aven slik utregning som Otra gjør, vil"",:,.~, 
en ikke i tilstrekkelig grad kunne gi de riktige signalene om marginale kostnader/gevinster som bli~"~ 
påført nettet ved innmating og uttak ved forskjellige lastsituasjoner. En slik utforming avenergileddet, 
som Olra praktiserer er derfor ikke i samsvar med forskriftens intensjoner, nedfelt i §§ 14-1 ogl~l. 

NVE vil her legge til at det i forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten er 
foreslått å endre § 14-1, slik at energileddet skal være referert til de enkelte tilknytning"spu"nkter i 
sentral- og regionalnettet. Denne endringen vil, i såfall gjelde fra l.januar 2003. " 

Effektledd 

Ved behandling av effektleddet vil vi innledningsvis påpeke at departementets vedtak av 25.mars 1999 
er et enkeltvedtak og har slik sett fonnelI gyldighet kun for partene i de konkrete sakene som vedtaket 
omhandler. Premissene som departementet la til grunn for vedtaket vil likevel kunne ha relevan.s for 
og legge føringer med hensyn til tariffering i andre saker. 

I vedtaket legger departementet til grunn en fordelingsmodell som innebærer en utvidet praksis av 
prinsippet om at sentralnettets innmatingstariffer skal være retningsgivende for de effektbaserte 
tariffleddene for innmating i regional- og distribusjonsnett. Departementet skriver i vedtaket at 
"Prinsippet medfører også at sentralnettets sats for effektledd for innmating skal benyttes ved 
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innmating ved lavere nettnivå. Dette innebærer ikke en videreføring av sentralnettets effektledd, fordi 
dette er et nettoledd. Effektleddet inngår i inntektene til det underliggende nettet hvor det mates inn.". 

Departementet viser til at prinsippet i forskriftens § 16-2 er retningsgivende og påpeker at 
fordelingsrnodellen og dermed den utvidede praksisen av prinsippet, i en del tilfeller må modereres. Et 
sentralt spørsmål her blir da om forholdene i Brokkenettet tilsier at prinsippet kan fravikes. 

Otra hevder at forholdet mellom kostnader til overliggende nett, interne kostnader i nettet og samlet 
effektgrunnlag i Brokkenettet har ført til et tarifferingsbehov som er lavere enn om nettkunder hadde 
vært tilkoblet direkte til sentralnettet. Otra fordeler samordningsgevinster mot overliggende nett og 
gevinster knyttet til nettets alder forholdsmessig mellom innmating og uttak. NVE finner i denne 
saken ingen forhold som tilsier at sentralnettets effektledd for innmating ikke også skal være gjeldende 
ved innmating i Brokkenettet. Otras utforming av effektleddet er, etter NVE sitt syn, ikke i tråd med 
gjeldende regelverk og departementets fortolkning av prinsippet om at sentralnettets innmatingstariffer 
skal være retningsgivende for de effektbaserte tariffleddene for innmating i regional og 
distribusjonsnett. 

Vedtak 

NVE vil med medhold av § 18-1 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet pålegge Otra å fastsette 
energileddet slik at det svarer til forskriftens intensjoner. NVE vil også pålegge Otra å endre 
utformingen av effektleddet for innmating slik at det er i samsvar med størrelsen på effektleddet ved 
innmating mot sentralnettet. 

Med hilsen 

/J] .~ 

~~t Lundteigen Fossdal 
avdelingssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er 

kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Viken Energinett 
Postboks 2468, Solli 
0202 Oslo 

Vår dato: }' IL 2aot 
Vår ref.: NVE 200105935-5 emtlave 
Arkiv: 912-653.3Niken Energinett 
Deres dato::24.10.2001 
Deres ref.: 

Klage på effektavregning 

Saksbehandler: 
Arne Venjum 
22959258 

Vi viser til brev av 6. august 2001 fra Vollen Idrettshall om klage på avregningen fra Viken 
Energinett. 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve;no 

Org.nr.: 
NO 970 205039 MVA 
Bankkonto: 
7694'<)508971 

Viken har gitt sine kommentarer til saken i brev av 9. oktober 2001. Vi viser også til Vollens bre"'~v 
24. oktober 2001 med merknader til Vikens brev. 

Partenes anførsler 

Vollen Idrettshall hevder at de ikke ble informert da Viken innførte effektavregning fcn-!~dr'~ttshall~n 
med virkning fra 2000. Den nye tarifferingspraksisen medførte økte kostnader for Vollen. V611eri;> 
hevder denne kostnadsøkningen kunne vært unngått hvis de hadde blitt informert om endringen og slik 
sett kunne ha tilpasset sine effektuttak til den nye tarifferingspraksisen. 

Viken viser til selskapet etter sammenslåingen med av EAB Nett annonserte i dagspressen om nye 
vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft i Asker, Bærum og Oslo. Annonseringen 
ble bl.a. gjort i Asker og Bærums Budstikke. Viken hevder også at de ved flere anledninger har gitt 
Vollen Idrettshall muntlig informasjon om dette. Vollen nekter å ha mottatt slik informasjon. 

NVEs vurdering 

Det uttrykkes i § 13-1 bokstav d) i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten overføringstariffer (tarifforskriften) at 
"nettselskapet må ikke diskriminere brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for forskjeller i 
brukstid, leveringskvalitet m. v." Det framgår direkte av denne bestemmelsen at nettselskapene i sin 
tariffering skal ta hensyn til variasjoner i kundenes brukstid, der brukstid er å forstå som forholdet 
mellom energiuttaket i en periode og kundenes maksimale effektuttak i perioden. NVE har på denne 
bakgrunn ikke innvendinger mot at Viken effektavregner sine kunder. Ved fastsetting av 
effektgrunnlaget har Viken lagt til grunn kundens maksimale effektuttak i året. Det er i henhold til 
bestemmelsen i § 14-2 i tarifforskriften der det i andre ledd, siste punktum heter at "Effektleddet skal 
baseres på kundens maksimale effektbelastning i en eller flere av årets måneder.". 
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Om nettselskapers informasjonsplikt heter det i gjeldende tarifforskrift at "Tariffene skal gjøres kjent i 
en egen brosjyre eller i annen skriftlig informasjon som er tilgjengelig for nettkundene. Nettselskapene 
i distribusjonsnettet plikter å kunngjøre oveTjøringstarijJene i en egen avis som er alminnelig lest i 
distriktet.", jf. § 13-5 tredje og fjerde ledd. Det framgår implisitt av disse bestemmelsene at netteier 
ikke er pliktig til å informere hver enkelt av sine kunder direkte når selskapets tariffer endres. Viken 
har gjennom annonser bl.a. i Asker og Bærum Budstikke informert om hvilke tariffer som ville være 
gjeldende etter sammenslåingen av Viken Energinett og Energiselskapet Asker og Bærum. Strengt tatt 
tilfredsstiller dette selskapets informasjonsplikt slik denne kommer til uttrykk i § 13-5. NVE har på 
denne bakgrunn ikke hjemmel i dagens regelverk for å kunne reagere mot Viken Energinetts 
behandling av saken. 

Med hilsen 

~ 
. t Lundteigen Fossdal 

delingsdirektør 
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Norges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE 

Statoil 
Postboks 7200 
5020 BERGEN 

Vår dato: 2 Q 12. 1001 
Vår ref_: NVE 200105632-6 emtlave 
Arkiv: 912-653.4IBKK Nett AS 
Deres dato:: 

Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Arne Venjuml22 95 9258 
Bernt Bestl22 95 90 48 

--~ 

Reberegning av anleggsbidrag .. Kollsnes 

Middelthun~ gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
7694 05 08971 

Trollgruppen v/Statoil krever at avtalt anleggsbidrag for høyspenningsnettet til Kollsnes blir 
rekalkulert når det planlagte gasskraftverket til Naturkraft blir tilknyttet eksisterende nett i 
området. NVE finner ikke å kunne pålegge BKK å gjøre en slik reberegning, da regelverket ikke 
begrunner en slik plikt for netteier. 

Vi viser til brev av 22. juni 2001 fra Statoil. 

Statoil viser i brevet til NVE sitt vedtak av 23. juni 1999 om reberegning av anleggsbidraget til 
overfØringsnett ved tilknytningen av gassbehandlingsanlegget på Kollsnes. Vedtaket gjaldt en 
uenighet mellom BKK og TrollgruppenJStatoil om reberegning av anleggsbidraget. Grunnlaget for 
Statoils krav om reberegning var betinget av at et gasskraftverk ville bli bygget og tilknyttet 
strømnettet som forsyner gassbehandlingsanlegget på Kollsnes. Som det fremgår av vedtaket avgjorde 
NVE ikke å vurdere saken nærmere da en eventuell bygging av gasskraftverk ble skjøvet ut i tid. 

Statoil viser i sitt brev av 22. juni 2001 til at grunnlaget for NVEs avvisningsvedtak ikke lenger er til 
stede og Statoil ber derfor om at NVE behandler saken på nytt. 

NVE orienterte BKK om utviklingen i saken i brev av 24. juli 2001 og inviterte samtidig BKK til å 
komme med ytterligere kommentarer. BKK v/advokatfirma Lindh Stabell Horten DA har i brev av 15. 
oktober 2001 gitt sine uttalelser.-

Saksopplysninger 

Ved etablering av kraftforsyningsnettet til gassbehandlingsanlegget på Kollsnes ble det inngått 
nettavtaler mellom BKK og Trollgruppen vlNorske Shell. Trollgruppen har i de inngåtte avtaler 
forpliktet seg til å dekke en andel av investeringene til framføring av ny 300 kV-linje Fana-Kollsnes 
(jf. avtale av 14. juni 1994) og nybyggin~ Iforsterkning av 132 kV-linjen Rlivnanger-Merkesvik-
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Kollsnes (jf. avtale av 23. august 1993). Anleggsbidraget fra Trollgruppen skal i henhold til avtalene 
betales over tid og er anslått til totalt 720 - 750 mill.kr. 

Naturkraft AS har fått meddelt de nødvendige offentlige tillatelser for å bygge et gasskraftverk på 
Kollsnes. Dersom gasskraftverket blir operativt, vil det bli koblet opp til linjenettet på Kollsnes. 

Partenes anførsler 

Statoil begrunner sitt krav med de generelle prinsipper for beregning av anleggsbidrag og 
hovedprinsippet hvoretter anleggsbidrag skal beregnes slik at øvrige kunders nettkostnader ikke skal 
påvirkes aven ny tilknytning. Dersom BKK bruker økte tariffinntekter fra Naturkraft AS til en 
generell tariffreduksjon for alle BKKs nettkunder, vil nettselskapet bryte med disse prinsippene. 
Kravet om likebehandling av like kunder og den korte tidsintervallet mellom etablering av 
gassbehandlingsanlegget og gasskraftverket krever derimot at etableringene med hensyn til 
anleggsbidrag vurderes under ett. 

Statoil anfører at BKK er forpliktet til å foreta en reberegning av anleggsbidraget som Trollgruppen 
skal betale i henhold til kontraktene av 23. august 1993 og 14. juni 1994. Reberegningen skal baseres 
på at BKK overfører de økte tariffinntektene fra gasskraftverket til Statoil. 

Om Statoils anførsler for øvrig vises til brevene av 6. mars 1997 og 22. juni 200 1. 

BKK anfører at NVE ikke er kompetent til å behandle Statoils klage. BKK er av den oppfatning at 
NVE verken er tillagt myndighet til å fatte vedtak om anleggsbidrag i enkeltsaker mellom nettselskap 
og kunde eller til å vurdere om nettavtalene gir grunnlag for kravet om reberegning. 

BKK anfører videre at verken energiloven, tidligere retningslinjer eller någjeldende forskrift gir 
adgang til å foreta reberegning av anleggsbidrag. Etter BKKs oppfatning kan de hovedprinsipper for 
beregning av anleggsbidrag som Statoil har begrunnet sin klage med ikke begrunne rekalkulering. 
Tvert i mot vil en rekalkulering og det forhold at Naturkraft ikke kan avkreves anleggsbidrag kunne 
resultere i en kvalifisert diskriminering av de andre nettkundene. BKK anfører videre at heller ikke 
nettavtalene som er inngått med Trollgruppen hjemler rekalkulering. 

Om BKKs anførsler for øvrig vises til brevene av 31.mars 1998,22. juli 1999 og 15. oktober 2001. 

NVEs vurdering 

Statoil påberoper seg et beregningsprinsipp om at anleggs bidraget skal fastsettes så stort at tariffene til 
andre kunder ikke påvirkes som følge aven ny nettilknytning. Dette prinsippet ble lagt til grunn da 
anleggsbidraget ved tilkoblingen av gassbehandlingsanlegget ble bestemt, dvs. at anleggsbidraget i 
dette tilfelle ble fastsatt så stort at ingen av BKKs kunder fIkk økte tariffer som følge av denne 
tilknytningen. Statoil mener at dette prinsippet også skal gjøres gjeldende ved en tilknytning av det 
planlagte gasskraftverket på Kollsnes. Statoil viser til at gasskraftverket vil gi økte tariffinntekter til 
BKK, og Statoil hevder at denne inntektsøkningen ikke skal komme BKKs øvrige kunder til gode 
gjennom lavere tariffer, men i sin helhet tilbakeføres Statoil ved en reberegning av anleggsbidraget. 

NVE vil påpeke at beregningsprinsippet det her vises til ikke har vært lagt til grunn verken i dagens 
eller tidligere regelverk. Hovedprinsippet har så langt vært at anleggsbidrag kan innkreves når 
kostnadene ved å knytte en ny kunde til nettet er høye i forhold til økningen i nettselskapets 
inntektsramme som følge av tilknytningen. Selv om en av grunnene for innkreving av anleggsbidrag er 
at kostnader som direkte kan henføres en kunde også skal betales av denne, følger det nødvendigvis 
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ikke av dette prinsippet at ikke andre kunder kan bli stilt overfor høyere eller lavere overføringstariffer 
som følge aven ny tilknytning. NVE kan ikke se at det kommer i konflikt med regelverket om en 
tilknytning av gasskraftverket vil gi lavere tariffer for BKKs kunder. 

Vi vil også vise til at det i 1993 og 1994, da avtalene mellom BKK og Statoil ble inngått, ikke var 
utarbeidet særskilte bestemmelser om beregning av anleggsbidrag. Slike bestemmelser ble først tatt 
inn i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av november 1997 og gitt virkning fra 1. 
januar 1998. Ved fastsettelse av anleggsbidraget før dette tidspunkt måtte nettselskapene i stor grad 
basere seg på egne vurderinger og praksis. Det ligger i dette at NVE i større grad har måtte akseptere 
ulike beregningsmetoder for anleggsbidrag fastsatt før 1998. 

Statoil mener videre, med henvisning til de inngåtte tilknytningsavtalene, at BKK er forpliktet til å 
foreta en rekalkulering av anleggsbidraget hvis det planlagte gasskraftverket tilknyttes nettet. 

Hva gjelder energiloven eller forskrifter utferdiget i medhold av denne er det ikke eksplisitt gitt 
bestemmelser som omtaler eller regulerer bruken av reberegninger. Regel~~ket inneholder heller 
ingen bestemmelser om refusjon av innbetalt anleggsbidrag. Vi kan imidlertid opplyse at NVE har 
godtatt at nettselskaper og kunder kan inngå avtaler som åpner for at kunder forskotterer framtidige 
tilknytninger. Dette vil som hovedregel være aktuelt når det er usikkerhet om hvor mange nye kunder 
som vil koble seg opp mot det samme nettet eller når det er usikkerhet mht. den framtidige 
energioverføringen som følge aven tilknytning. OED har stadfestet denne forvaltningspraksis i sitt 
vedtak i klagesak av 11. desember 2000. På denne bakgrunn har heller ikke NVE noen prinsipielle 
innvendinger mot den avtale som er inngått mellom BKK og Statoil om reberegning av 
anleggsbidraget. 

NVE har imidlertid ikke myndighet til å ta stilling til de konkrete forpliktelser og vilkår som måtte 
ligge i den avtale som er inngått mellom partene i den aktuelle saken. Uenighet som gjelder forståelsen 
av denne avtalen må avgjøres av domstolene eller eventuelt slik avtalen foreskriver. 

Til BKKs påstand om at NVE ikke er gitt myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker om anleggsbidrag, 
vil vi gjenta det som ble sagt i NVEs brev av 23. juni 1999: 

"Det heter i § 7-1 i OED-forskriften at "Norges vassdrags- og energidirektorat kan utferdige 
forskrifter til gjennomføring og utfylling av denne forskrift forsåvidt gjelder:" bl. a. "
overfØringskapasitet og tariffering av nettjenester, jf § 4-4 b." NVE har med denne 
hjemmels bakgrunn utformet forskrift om nettvirksomhet av Il. mars 1999, og har i denne 
forskriften bl.a. innfortolket at engangsbetalinger som tilknytningsgebyr og anleggsbidrag må 
anses som betaling for å bli tilknyttet og kunne dra nytte av de tjenester som overføringsnettet 
yter. Bestemmelser om engangsbetalinger er omtalt i § 15-3 og 15-4 i Forskrift om 
nettvirksomheten. 

Anleggsbidrag er ikke nevnt spesielt i OED-forskriften, og på dette grunnlag er det fra enkelte 
hold reist tvil om NVE har kompetanse til å regulere vilkår og beregningsmåten for 
anleggsbidrag. Anleggsbidrag er et individuelt beregnet investeringsbidrag som kan innkreves 
når tilknytningen aven kunde krever bygging av nytt nettanlegg eller forsterkning av 
eksisterende anlegg. §4-4 bokstav b) andre ledd i OED-forskriften forutsetter at nettselskapene 
over tid skal ha dekning for sine nettkostnader, samt at investeringen skal gi en "rimelig 
avkastning på investert kapital" for selskapet. Overføringstariffene skal fØlgelig fastsettes 
avhengig av den kapital som nettselskapet har aktivert i sin balanse. Fordi nettselskapene ikke 
kan aktivere den del av investeringen som er innkrevd som anleggsbidrag, kan heller ikke 



la 
~ 

Side 4 

Vedtak 

nettselskapene forvente avkastning fra denne kapitalen. Størrelsen på anleggsbidraget vil 
derfor over tid påvirke nivået på overføringstariffene, selv om nettselskapets inntektsramme 
ikke påvirkes på kort sikt. Dette viser den nære og funksjonelle sammenhengen mellom 
overføringstariffer og anleggsbidrag. Forskjellen mellom overføringstariffer og anleggsbidrag 
er først og fremst ulik periodisering av inntektene, som nettselskapene over tid har krav på i 
henhold til §4-4 i OED-forskriften. Selv om denne forskriften ikke eksplisitt bruker uttrykket 
"anleggsbidrag", er det derfor urimelig å slutte at lovgiver har ment at det er fritt fram for 
nettselskapene å fastsette beregningsmåte og størrelse på anleggsbidraget. 

Etter NVEs vurdering er reguleringen av anleggsbidrag i tråd med energilovens formål som 
bl.a. er "å ivareta kundenes interesser" gjennom trå legge til rette for at nettvirksomheten 
utøves på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og 
private interesser som blir berørt.", kfr. § 4-1 i OED-forskriften. NVE kan ikke se at det ville 
være mulig med en effektiv regulering av nettselskapene og herunder ivareta kundenes 
interesser, hvis ikke denne reguleringen også skulle innbefatte anleggsbidrag. NVE vil også 
vise til at denne praksis er etablert siden innføringen av energiloven, og at bransjen for en stor 
del ønsker bestemmelser for fastsettelse av anleggsbidrag. Dette skyldes ikke minst at det over 
tid har etablert seg en varierende praksis, og at man ser betydningen aven ensartet behandling 
av sine kunder." 

Reglene om utforming av nettariffer og beregning av anleggsbidrag som er gitt i medhold av 
energiloven begrunner ingen plikt for BKK til å foreta en reberegning av anleggsbidraget. 

NVE har ikke grunnlag for å pålegge BKK å foreta en reberegning av anleggsbidraget. 

Med hilsen 

~d~M~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skaI begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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vassdrags- og 

. . energidirektorat 
RØD KOPt 

NVE 

Skagerak Nett AS 
Postboks 10 13 
3204 SANDEFJORD 

V• d 2 o. 12. 2001 ar ato: 
Vår ref.: NVE 200101351-9 emtllav 
Arkiv: 912-653.3/SKK Nett AS 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Tariffering mellom Skagerak Nett og Løvenskiold-Fossum Nett
enkeltvedtak 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 20S 039 MVA 
8ankkonto: 
76940508971 

Vi viser til brev datert 25. januar 2001 hvor Løvenskiold-Fossum klager på Skagerak 
Nett sin tariffering av utveksling mellom de to respektive distribusjonsn~~ti 
utvekslingspunktet Mo Kiosk. Per i dag tarifferer Skagerak Løvenskiold~F9SS11nt for 
innmating i dette punktet, mens Løvenskiold-Fossum mener at de skal tariffe"~ 
Skagerak for uttak. NVE har vurdert saken i henhold til bestemmelsene i energiloven og 
tilhørende forskrifter. På bakgrunn av den informasjon NVE har mottatt i denne saken 
er det vårt vedtak at Løvenskiold-Fossum har rett til å tariffere Skagerak for utveksling 
iMo Kiosk. 

Saksopplysninger 

I brev av 25. januar 2001 innklager Løvenskiold-Fossum (L-F) Skagerak Nett, og ber NVE 
gjøre et vedtak på hvordan tariffering mellom L-F og Skagerak i utvekslingspunktet Mo 
Kiosk skal gjennomføres. 

Skagerak gir sine kommentarer i brev av 21. mars 200 l, og hvor de henviser til et tidligere 
brev av 13. oktober 1999. 

I brev 9. juli 2001 sendte NVE ut et varsel om vedtak hvor vår konklusjon på bakgrunn av 
den informasjon vi da satt med var at siden Skageraks primære tilknytning tiloverliggende 
nett går gjennom L-Fs nett, anså vi det som rimelig at L-F tarifferer Skagerak for 
utvekslingspunktet Mo Kiosk. 

I brev av 31. august 200 l kommenterer Skagerak NVEs varsel om vedtak. Skagerak skriver at 
de ikke har et adskilt distribusjonsnett i Luksefjell, og at den nåværende driftskobling har 
tilkommet på grunn av praktiske og historiske forhold. 
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I brev av 15. november 2001 svarer L-F på Skageraks brev av 31. august 2001, og legger fram 
et forslag til løsning. 

28. november 2001 ba NVE L-F og Skagerak om et møte i Oslo. Her la vi fram vår foreløpige 
vurdering av saken og stilte spørsmål til hvorvidt partene i saken ikke hadde mulighet til å 
komme til enighet på egen hånd. Partene overlot til NVE å treffe et vedtak i saken, da de ikke 
anså det som mulig å komme til enighet seg i mellom. 

NVEs vurdering 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
overføringstariffer av Il. mars 1999 nr. 302 setter rammer som nettselskapene skal utforme 
sine tariffer innenfor. Får NVE informasjon om at et nettselskap har utformet en tariff som 
strider mot dette regelverket, gir forskriftens § 18-1 NVE rett til å pålegge nettselskapet å 
endre sine tariffer. 

Forskriftens § 13-1 sier at alle nettselskaper er ansvarlige for at det utarbeides 
overføringstariffer som er punktbaserte. Punkttariffsystemet bygger blant annet på et prinsipp 
om at overliggende nett tarifferer underliggende nett. Denne saken dreier seg om nett på 
samme nettnivå. Det er NVEs vurdering at lokale distribusjonsnett som har sin primære 
tilknytning til overliggende nett gjennom et annet distribusjonsnett, må anses som 
underliggende nett i forhold til det nett som har egen primær tilknytning tiloverliggende 
regional - og sentralnett. Det underliggende nettet skal således regnes som kunde i 
overliggende nett på linje med andre kunder. 

Skagerak har et distribusjonsnett i Luksefjell som er tilknyttet L-Fs distribusjonsnett i 
utvekslingspunktet Mo Kiosk. Skageraks nett i Luksefjell har primær tilknytning til 
overliggende nett gjennom L-Fs distribusjonsnett. 

Skagerak opplyser i brev av 31. august 2001 at de kan forsyne Luksefjellområdet fra 
Skagerak sitt eget nett om de endrer den nåværende driftskoblingen. Praktiske og historiske 
forhold har gjort at dette per i dag ikke anses som hensiktsmessig. I møte hos NVE 28. 
november 200 l opplyser Skagerak at dagens løsning er best driftsmessig og gir mest mulig 
sikker forsyning, samt at det å koble inn bryter i Tufte i hovedsak ses på som en 
reserveløsning. 

Skageraks distribusjonsnett i Luksefjell har i dette tilfellet primær tilknytning til overliggende 
nett gjennom L-Fs nett, og L-F har således rett til å tariffere Skagerak for uttak i punktet Mo 
Kiosk. Det er NVEs vurdering at hvorvidt Skagerak har mulighet til å koble om sitt nett og 
forsyne Luksefjellområdet fra eget nett, ikke skal tillegges avgjørende vekt i denne saken. 
Denne linjen har i hovedsak en reservefunksjon og med de driftskoblinger som er funnet 
hensiktsmessig i dagens situasjon, vil Skageraks nett i Luksefjell ha primær tilgang til 
overliggende nett gjennom L-Fs nett. 
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Løvenskiold-Fossum har rett til å tariffere Skagerak for utveksling i punktet Mo Kiosk. 

Med hilsen 

~ d.'~M~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Kopi: Olje - og Energidepartementet 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Norges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE 

BKK NETI AS 
Postboks 7050 
5020 BERGEN 

Vår dato: 
2 1. 12. 2001 

Vår ref.: NVE 200102833-4 emtlave 
Arkiv: 513.2 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
AmeVenjum 
22959258 

Anleggsbidrag ved bygging av gasskraftverk på Kollsnes 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 9595 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
769405 08971 

Vi viser til brev av 6_ mars 2001 fra Naturkraft om beregning av anleggsbidrag ved tilknytning av 
gasskraftverk på Kollsnes. 

Naturkraft viser i brevet til at alle tillatelser er gitt for bygging av gasskraftverket og,".~'Nafutkraft vil 
ta stilling til om gasskraftprosjektet skal gjennomføres innen februar 2002. Før en " ,"" 
investeringsbeslutning fattes er det viktig for Naturkraft å få klarlagt størrelsen på anleggsbidragetfor 
å bli tilknyttet BKKs overføringsnett i området. Naturkraft viser i denne forbindelse til Statoil som på 
vegne av Trollgruppen i brev av 6. mars 1997 til NVE krever at anleggsbidraget som ble fastsatt ved 
tilknytning av gassbehandlingsanlegget på Kollsnes skal reberegnes hvis gasskraftverket bygges og 
tilknyttes det eksisterende høyspenningsnettet til på Kollsnes~ For Naturkraft er det viktig å få avklart 
om selskapet må svare en andel av det anleggsbidraget som avtalt ved framføringen av strømnettet til 
gassbehandlingsanlegget. Naturkraft ber at om NVE gir sin vurdering av saken. 

BKK har gitt sin uttalelse til saken i brev av 8. mai 2001. BKK opplyser at Naturkraft vil måtte betale 
et anleggsbidrag etter det regelverk og den praksis som selskapet benytter ved denne type 
tilknytninger. Dette innebærer at Naturkraft må dekke de kostnader som følger direkte av 
tilknytningen, fratrukket nåverdien av antatt framtidig økt inntektsramme som det kan 
sannsynliggjøres at tilknytningen vil skape. 

Hva angår reberegning av anleggsbidrag avtalt i forbindelse med framføring av høyspenningsnettet til 
gassbehandlingsanlegget viser BKK til sitt brev av 3. desember 1996 til Statoil. I brevet avviser BKK 
Statoils krav om reberegning av anleggsbidraget og skriver bl.a. at "Vi avviser videre at BKK er pliktig 
å kreve anleggsbidragfra Naturkraft." BKK anfører også at ved en beregning av anleggsbidrag fra 
Naturkraft "basert på de prinsipper som gjelder for anleggsbidrag" ville "anleggsbidraget da bli 
beregnet til kr. 0,-." 
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NVE vil i sin vurdering av saken legge til grunn forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 med endringer av 13. 
desember 2001 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet). Den reviderte forskriften vil bli gjort 
gjeldende fra 1. januar 2002. 

Det heter i § 17-5, første ledd i tarifforskriften at "Nettselskapene kanfastsette og innkreve 
anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye tilknytninger eller ved forsterkning av nettet til 
eksisterende kunder." Det følger av denne bestemmelsen at BKK kan kreve at Naturkraft dekker de 
investeringskostnader som direkte følger ved å knytte gasskraftverket til eksisterende nettanlegg. Selv 
om forskriften åpner for at nettselskapet kan kreve at kunden dekker alle investeringskostnader er 
forskriften likevel ikke til hinder for at BKK kan dekke en andel av disse investeringskostnadene. Det 
siste forutsetter imidlertid av dette er i samsvar med BKKs generelle praksis i slike saker. 

Vi vil samtidig vise til paragrafens tredje ledd der det heter at når en tilknyming utløser forsterkninger 
i "radielle fellesanlegg" kan en relativ andel at disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. Radielle 
fellesanlegg er i denne forbindelse å forstå som høyspenningsanlegg som forsyner et avgrenset antall 
sluttkunder. Det følger av denne bestemmelsen at nettselskapet også kan kreve at kunden dekker 
kostnader utover det kundespesifikke!-nære nettet. 

Hva gjelder spørsmålet om betaling av anleggsbidrag til eksisterende anlegg, vil vi vise til § 17-5, 
sjuende ledd der det heter at "Nettselskapet kanfordele anleggsbidraget mellom kunder som blir 
tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere 
tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje iform aven 
etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder bli tilknyttet eller ved at nettselskapetforskutterer 
investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis oveifor de kunder som etter hvert blir 
tilknyttet nettet.". Denne bestemmelsen åpner for at nettselskaper også kan innkreveanleggsbidrag 
som gjelder eksisterende nettanlegg. Regelverket setter således ikke prinsipielle hindringer for at BKK 
kan kreve at Naturkraft dekker en andel av investeringskostnadene til eksisterende overføringsanlegg 
til Kollsnes. Det framgår også av denne bestemmelsen at et anleggsbidrag på dette grunnlag bare kan 
innkreves når det er gått mindre enn 10 år fra første tilknytning . 

Det kan her tillegges at selv om sjuende ledd i § 17-5 først blir inntatt i forskriften ved virkning fra 1. 
januar 2002, så er denne bestemmelsen i tråd med allerede etablert forvaltningspraksis. 

Om Naturkraft ved bygging av gasskraftverk skal betale et anleggsbidrag for det eksisterende linjenett 
til Kollsnes er i første omgang opp til BKK å ta stilling til. BKK har i sitt brev av 8. mai 2001 berørt 
denne problemstillingen ved å vise til sitt standpunkt i brev av 3. desember 1996 til Statoil. Som nevnt 
framgår det i dette brevet at BKK ikke anser det som aktuelt å innkreve et anleggsbidrag som vedrører 
overføringsnettet til Kollsnes. 



Side 3 

Konklusjon 

Etter NVEs vurdering vil det ikke være i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet om BKK 
krever at Naturkraft dekker opp til 100% av de investeringskostnader som følger av den 
kundespesifikke tilknytning av gasskraftverket. BKK kan i tillegg kreve at Naturkraft dekker en andel 
av investeringskostnader i radielle fellesnett når tilknytningen utløser et nødvendig behov for slike 
investeringer . 

Med hilsen 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 
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